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Smärre meddelanden. 

Upptäckta och återfunna runstenar i Uppland. 

Under den inventering av fasta fornlämningar pä svenska arméns öv
ningsfält. Järvafältet, Uppland, som undertecknad pä uppdrag av riksantikva
rien verkställde 1924, ätetfunnos på den del av Järvafältet, som ligger inom 
Spånga sn, flera sedan läng tid saknade runstenar och fragment av dylika samt 
en runristad gravhäll. 

Fig. 145. 

PERINGSKIÖLD säger i sina anteckningar (Mon. Ill; ant. i de i 8:0 i slutet 
av bandet inb. bladen) under en resa i Spänga om en runsten följande: */ 
Spånga kyrkiemur finnes på sudra sijdan en Runesten, inmurat, öfversta 
delen bortstött.. . ' Denna runsten har sedermera av R. DYBECK och E. BRÅTE 
ej kunnat anträffas. Vid den granskning av den rappade kyrkväggen, som riks
antikvariens ombud, fabr. E. Forsemann, stud. Cyrus Holmström och under
tecknad företogo, lyckadesdet oss att återfinna den av Peringskiöld omtalade 
runstenen på ytterväggen under det tredje fönstret frän södra vapenhuset räknat 
(fig. 145). Runstenen skall kvarsitta i kyrkväggen, men över densamma har upp-
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satts ett 8 cm. brett skyddstak. Stenens längd är 1.97 m. och bredd 1.34 m. 
(Jfr B. 154 och L. 374. Ang. tolkningen av inskr. se Uppl. fornminnesfören. 
tidskr. häfte 2, sid. 68). 

Pä Spånga kyrkas östra kyrkogårdsmur låg ett fragment (O.EOXO.SS m.) av 
en runsten (fig. 146). Detta är det enda, som nu har kunnat påträffas av den run-

Foto förf. 
Fig. 146. 

sten, vilken avritats av J. HADORPH och som skall ha legat i 'Choret pä söder
sidan'. (Jfr B. 152 och L. 373. Ang. inskriften se Uppl. fornminnesfören, tidskr. 
h. 2, s. 68). Denna sten är nu uppsatt i kyrkans södra vapenhus. 

Ett runristat fragment (längd 1.25 m., bredd vid ena änden 0.79 m. och vid 
den andra 0.70 m.) av en lockhäll av rödaktig sandsten till ett gravmonument 
(fig. 147) frän den första kristna tiden låg likaledes pä östra kyrkogårdsmuren. 
Även denna sten omtalas av PERINGSKIÖLD i hans ovannämnda reseanteckningar 
sälunda: / Sakerstije dörren tigger en Christen mans Runesten som har varit 
tagen på kyrkiegärden och inlagd i dören, tå kyrkian är tillökt " Stenen 
har vid någon kyrkorestaurering senare blivit utlagd pä muren. 

Vare sig PERINGSKIÖLDS uppgifter ha nägot stöd i traditionen eller äro 
hans egen åsikt har stenen dock sannolikt legat pä kyrkogärden över någon 
grav" som lock pä en verklig eller fingerad gravkista'1 säsom docenten S. LIND
QVIST framhåller angående en liknande sten frän Norrsunda kyrka i Uppland. 

Kring kanten på stenens översida 3r en runinskrift och pä dess mitt är 
ett likarmat kors pä en lång stäng. Om ett dylikt kors pä en gravsten2 i S:t 

1 S. LINDQVIST, "Den helige Eskils biskopsdöme", sid. 97 och följande. 
2 E. EKHOFF, "S:t Clemens kyrka i Wisby", sid. 160. 

14 —Fornvännen 1926. 
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Clemens ruin i Visby säger E. EKHOFF, att det är en avbildning av ett pro
cessionskors, som burits pä en läng stång. 

Stenen är nu upprest i södra vapenhuset. 
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Fig. 147. 
Foto förf. 

Ett stycke av en runsten (fig. 152), 43x31 cm., som av prosten Thordeman 
för mänga är sedan hittats i prästgärdens trädgärd nära östra kyrkogårdsmuren, 
har även flyttats in i vapenhuset. 

Vid H. D. Nilssons gärd, Katrineberg, Spånga, förvarades ett förut okänt 
runstensfragment (fig. 151), 32.5 x 25.5 cm., vilket hr Nilsson nägra år förut under 
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Foto förf. 
Fig 148. 

Foto förf. 
Fig. 149. 

Foto förf. 
Fig. 150. 
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byggnadsarbete funnit strax utanför östra gamla kyrkogårdsmuren. Även denna 
sten är nu insatt i kyrkans södra vapenhus. 

Foto förf. Foto förf 
Fig. 151. Fig. 152. 

1871 återfanns av docenten H. KEMPF en runsten1 i nordöstra sakristie
väggen i Spånga kyrka. Stenen omtalas i 1828 års kyrkoinventarium sålunda: 
"/ östra hörnet af Sacristi muren är ned emot grunden inlaggd en Runsten 
med påskriften ut ät kyrkogärden: men öfver rappad tillika med den öfriga 
muren." Det råder intet tvivel om, att den runsten, H. Kempf påträffade, är 
identisk med denna. Stenen uttogs hösten 1925 ur kyrkväggen och restes nägra 
meter frän kyrkans södra vägg. Säkerligen skulle stenen snart blivit totalt för
störd av regnvatten och isbildning, då den låg till mer än hälften under mark
ytan. Den hade redan brutits mitt itu av väggens tryck. Dess längd är 2.70 m. Pä 
den sida av stenen, som var vänd in mot väggen, är ett kors ristat (fig. 148—150). 

Uttagandet och resandet av denna sistnämnda runsten, uppsättandet av 
skyddstak över runstenen i södra kyrkväggen och uppsättandet av stenarna i 
i vapenhuset har välvilligt bekostats av Spänga församling, vars kyrkoräd visat 
stort intresse för saken. 

De tvä fragment av Rästastenen2 (L. 381 och B. 156), som nu finnas 
kvar, ha genom riksantikvariens försorg flyttats lill Spänga kyrkas södra vapen
hus, där de hopsatts och stenen blivit uppställd. 

1 Jfr Uppl. f. t. t. h. 2, sid. 70. 
1 Ang. tolkningen av inskriften se Uppl. f. f. t., h. 2, sid. 69 och 70. 
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I Upplands fornminnesfören. tidskr. häfte 3, sid. 48 omnämnes, att som 
trappstenar vid Eggelunda i Järfälla sn, Uppland, ligga tvä delar av en runsten. 
(Jfr D. II. 36.) Pä uppdrag av riksantikvarien bröt undertecknad upp trappan 

Foto C Holmström. 

Fig. 153. 

men kunde icke återfinna mer än den ena, den nedre delen av runstenen, 
vilken restes 100 m. frän stugan pä en låg kulle 15 m. frän byvägen Barkarby 
station—Weddesta gärd (fig. 153). Uppsättandet av stenen bekostades av gods
ägare A. W. Rydberg pä Weddesta. 

I Alunda kyrkas östra sakristicvägg skulle enligt J. H. RHEZEI.II Mona-

Vig. 154. 
Foto förf. 
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menta Uplandica finnas en runsten (Jfr B. 571). Det heter där: "denne s tenar 
inmurat på östre sachristiemurn utanpå kijrkan. wendersigh orient." Stenen 
har sedan dess varit försvunnen. Prof. O. Almgren, som vid undersökningen av 
'Alunda sockens fornlämningar',1 sökt efter stenen säger om densamme 'Den 
är nu försvunnen, vare sig den blott är överrappad eller den vid kyrkans om
byggnad borttagits'. 

Vid efterforskningar 1920 och 1925 återfann undertecknad stenen pä östra 
sakristieväggen ungefär 1 m. över markytan. Den ligger horisontellt och var 
betäckt med flera lager rappning, av vilka ett var blekt rött, och själva stenen 
mossbelupen. Den är nu helt befriad frän rappning och kommer att kvarsitta i 
kyrkväggen (fig. 154). 

Bengt Bergman. 

Litteratur och kritiker. 
Lubeckforskare om Lubeckskulptur. 

Den fria riksstadens i är firade 700-ärsjubileum gav upphov till publice
randet av åtskilliga forskningar ä de konst- och kulturhistoriska områdena. Här 
skall blott erinras om tvenne studier,2 båda behandlande lybecksk medeltids-
skulptur och därför helt naturligt viktiga för Sveriges vidkommande. Utrymmet 
medger ej nägot referat av innehållet, utan blott ett påpekande av det för 
oss mest aktuella, nämligen de mer eller mindre nya resultat, som vunnits be
träffande det i värt land befintliga, lybcckska materialet. Att recensenten här
vid icke kunnat undgå att i viss mån koncentrera sig kring egna forsknings
objekt, beror på att nästan allt i de tyska arbetena omtalat svenskt material 
förut berörts i undertecknads skrifter. 

CARL GEORG HEISE, chef för Liibecks utmärkta museum i S. Anncnkloster 
och konsthistoriker av facket, har i 88 goda helsidesavbildningar (autotypi) 
återgivit det kvalitativt bästa av den lybeckska skulpturen från tiden vid pass 
1350—1530, vilka avbildningar belysas av en kortfattad, vetenskaplig text. Av 
svenskt material återfinna vi den äldsta S. Annabilden i Vadstena, jämte triumf-
krucifixet, den äldre Birgittabilden (den extatiska), den Sköna Madonnan, Hie-
ronymus och Birgittaaltarskåpet därstädes. Sä ock altarskåpen i Bälinge och 
Ryttern samt Storkyrkoskäpet i Statens historiska museum, slutligen ock Karl 
Knutsson-statyetten (Oripsholm) och S. Qöransgruppen, Storkyrkan. 

I fråga om Vadstenakrucifixet, vilket författaren karaktäriserar som 'det 
kanske ädlaste bland lybeckska konstverk överhuvud", godtager han i likhet 
med HARTLAUB, PINDER, HABICHT m. fl., undertecknads atlribution till den ano
nyme mästare, vilken utfört de berömda stenstatyerna (däribland Darssowma-

1 Uppl. fornm. fören. tidskr., h, XXVIII, sid, 352. 
' CARL OEORQ HEISE, Lubecker Plastik (Bonn 1925) samt RUDOLF STRUCK, Materialien 

zur liibeckischen Kunstgeschichte (Zeitschrift des Vereins fiir Liibeckische Geschichte und 
Altertumskunde, XXIII, Liibeck 1926). 


