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7.

Förteckning öfver runstafvar,

tillhörande Nordiska museet.

1.

Runstafvar från Dalarna.

1. Runstaf från Mora.
Kalendern, som börjar ined 1 jan., är inristad på båda si
dorna af en 7 em. bred och 62 cm. lång träskifva samt delad 
på två rader å hvar oeh en af stafvens sidor. Första sidan 
upptager 1 jan.—1 april, 2 april—1 juli; andra sidan 2 juli—30 
sept., 1 okt.—31 dec. Gyllental med runorna (5 V\ 0 under

o O

2, 3, 1 jan. A stafvens första sida årtalet 1627. A kanterna 
gyllen talsraden och solcykeln för beräkning af månskiftena 
och söndagsbokstafven. Nr 2,420 i Nordiska museets samlingar.

2. Runstaf från Mora.
7 cm. bred och 58 cm. lång. Mycket nött. Liknar för öf- 
rigt närmast föregående nr, men saknar årtal. Nr 2,430. 1

3. Runstaf från Mora.
8 cm. bred och 62 cm. lång. A kanterna gyllentalsraden, 
solcykeln och St Peders lek samt årtalen 1504, 1726. Se vi
dare nr L i denna förteckning. Nr 4,752.

1 Siffrorna beteckna här liksom i (let följande runstafvens nummer i Nordiska 
museets samlingar.
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4. Runstaf från Mora.
10 cm. bred och 74 cm. lång. Nästan utnött, troligen använd 
såsom kafvelbräde. Liknar nr 1, men saknar årtal. Nr 4,753.

5. Runstaf från Mora.
8 cm. bred och 58 cm. lång. Kalendern börjar med 1 jan. 
och är indelad sålunda, att första sidan upptager 1 jan.— 1 
april, 2 april—1 juli; och den andra 2 juli—14 okt., 15 okt—31 
dec. Liknar för öfrigt nr l, men har årtalet 1720. Nr 9,759.

6. Runstaf från Mora.
Kalendern börjar med 2 april och är inristad på båda sidorna 
af en 8 cm. bred och 63 cm. lång träskifva med ett treflikigt 
handtag i ena änden. Första sidan upptager 2 april—1 juli, 
2 juli—30 sept.; andra sidan 1 okt.—31 dec., 1 jan.— 1 april. 
Liknar för öfrigt nr 3, men har årtalet 1653 å handtaget. 1 
Nr 12,847.

7. Runstaf från Mora.
5.5 cm. bred och 58 cm. lång med en liten hoptrykt och ge
nomborrad knapp i ena änden. Liknar för öfrigt närmast nr 
1, men har å ena kanten St Peders lek och saknar årtal. 
Nr 12,900.

8. Runstaf från Mora.
8 cm. bred och 74 cm. lång med en halfmånformig inskärning 
till handtag i ena änden. Liknar närmast nr 1, men sak
nar solcykel och årtal. Nr 12,912.

9. Runstaf från Mora.
6 cm. bred och 49 cm. lång. Liknar närmast nr 7, men är 
utan handtag och saknar årtal. Nr 13,767.

10. Runstaf från Mora.
8.5 cm. bred och 58 cm. lång, men öfre delen afsågad. Här
igenom saknas kalender för 1—22 jan., 1—22 okt., 2—23 april,

1 Jfr Meddelanden från Samfundet för Nordiska museets främjande 1889. 
Sid. 15 o. f.
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2—25 juli. Liknar till sin indelning nr 6, men är utan årtal, 
sol- och måncykel. Nr 17,314.

11. Runstaf från Mora.

Kalendern är inristad å en 6 cm. bred och 57 cm. läng trä- 
skifva med en ögla i ena änden. Liknar eljest nr 1, men har 
gyllentalet med runorna under 1, 2, 3, 4 jan. Å kan
terna gyllentalsraden och solcykeln jämte årtalen 1618, 1648, 
1650, 1664, 1676. Nr 20,350.

12. Runstaf från Mora.

Kalendern är inristad på båda sidorna af en 7,5 cm. bred och 
58 cm. lång träskifva sålunda, att första sidan upptager 1 
jan.—1 april, 2 april—29 juni; och andra sidan 30 juni—30 
sept., 1 okt.—31 dec. Gyllen tal som å nr 1. Saknar gyllen
talsraden och sol cykeln i kanterna samt är utan årtal. Nr 
25,911.

13. Runstaf från Mora.
6.5 cm. bred och 66 cm. lång med ett cirkelrundt genomborradt 
handtag. Liknar nr 1. Å första sidan på handtaget årtalet 
1664. Nr 27,172.

14. Runstaf från Mora.
7.5 cm. bred och 77 cm. läng med ett fyrkantigt hål till hand
tag i ena änden. För öfrigt lik nr 1, men med årtalen 1565 
och 1594. Nr 43,612.

15. Runstaf från Mora.
6 cm. bred och 51 gm. lång. Ensidig med ett litet genom
borradt handtag i ena änden. Kalendern, som är uppdelad 
på två rader, omfattar tiden emellan 2 juli—30 sept., 1 okt. 
—31 dec. Stafven har antagligen användts såsom kafvelbräde, 
hvarvid ena sidans kalender bortnötts. Nr 43,613.

16. Runstaf från Mora.
8 cm. bred och 70 cm. lång med ett treflikigt handtag. Liknar 
för öfrigt nr 1, men har gyllentalet med runorna U11'
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der 1, 2, 4, 6 jan. Ä kanterna gyllentalsraden, solcykeln, St 
Peders lek och årtalet 1588. A stafven ses spår af en äldre 
kalender, som blifvit utnött, hvarefter en ny inristats, men 
med runorna i en annan riktning än å den äldre. Nr 46,866.

17. Runstaf från Mora.
Kalendern börjar med 31 dec. och är inristad i två rader å 
båda sidorna af en 6 cm. bred och 44 cm. lång träskifva. A 
första sidan: 31 dec.—1 april, 2 april—1 juli. A andra sidan: 
2 juli—30 sept., 1 okt.—30 dec. Gry lien tale t med U| O un* 
der 2, 3, 4 jan. A stafvens ena kant gyllentalsraden. Nr 
40,867.

18. Runstaf från Mora.
6 cm. bred och 58 cm. lång. Liknar nr 1, men har jämte 
gyllentalsraden och solcykeln äfven St Peders lek i ena kanten. 
Från 1595. Mycket nött. Nr 46,868.

19. Runstaf från Mora.
9 cm. bred och 63 cm. lång. Mycket nött. Knapt läsbar. Nr 
18,938.

20. Runstaf från Sollerö.
Kalendern är inristad på en tvåsidig, 4 cm. bred och 117 
cm. lång staf med snidadt, i spetsen hjärtfonnigt handtag. A 
första sidan: 1 jan.—1 juli. A andra sidan: 2 juli—31 dec. 
Gryllentäl med V\ (J) under 2, 3, 4 jan. A handtaget 1636. 
Nr 9,758.

21. Runstaf från Sollerö.
Kalendern börjar med 1 okt. och är inskuren i en tvåsidig,
7,5 cm. bred och 82 cm. lång träskifva, med två rader å hvar- 
dera sidan. A första sidan, där årtalet 1639 står inristadt, 
har man kalender för 1 okt.—31 dec., 1 jan.—1 april. A andra 
sidan: 2 april—1 juli, 2 juli—30 sept. 1 ena kanten årtalet 
1628. Gryllentäl såsom å föregående. Nr 12,684.
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22. Runstaf från Sollerö.

Kalendern, som börjar med 2 jam, är inskuren i en tvåsidig, 
8 cm. bred och 75 cm. lång träskifva, med två rader på kvar- 
dera. Fördelningen å raderna är: 2 jam—1 april, 2 april—1 
juli; 2 juli—30 sept., 1 okt.—1 jam G-yllental såsom å nr 1. 
Å ena kanten runorna Utan
årtal. Nr 12,699.

23. Runstaf från Sollerö.

7,5 cm. bred, 74 cm. lång med en hjärtformig inskärning till 
handtag i ena änden. Kalendern skiljer sig i väsentlig mån 
från de föregående och är ganska intressant. Början sker med 
1 okt., och gyllental saknas under månadsdagarna. A första 
sidan: 1 okt.—21 dec., 22 dec.—21 mars. Å andra sidan: 22 
mars—4 juli, 5 juli—30 sept. Ä sista sidan årtalet 1686. 
Nr 12,700.

24. Runstaf från Sollerö.

7 cm. bred och 65 cm. läng. Liknar för öfrigt nr 1, men år
tal, solcykel och gyllentalsraden saknas. I ena kanten St 
Peders lek. Nr 12,702.

25. Runstaf från Sollerö.

Kalendern tvåsidig, delad på fyra rader å en 7 cm. bred och 
86 cm. lång träskifva. A första sidan: 1 okt. —1 jam, 2 jam 
—1 april. A andra sidan: 2 april—10 juli, 11 juli—30 sept. 
Gyllental ej utsatt under månadsdagarna. A sista sidan år
talet 1674. Nr 17,309.

26. Runstaf från Sollerö.

7,5 cm. bred och 70 cm. lång. Kalendern är indelad sålunda, 
att första sidan upptager 1 jan.—27 mars, 28 mars—1 juli; 
och den andra 2 juli—30 sept., 1 okt.—31 dec. Gyllentalet 
med t>h(J> under 2, 3, 4 jam är ej utsatt för 1 okt.—31 dec. 
Utan årtal. Nr 30,214.
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27. Runstaf från Sollerö.
7 cm. bred och 74 cm. lång med ett trehörnigt, genomborradt 
handtag. Kalendern tvåsidig, å två rader på hvardera sidan. 
Å den första: 1 jan.—2 april, 3 april—1 juli. Å den andra: 
2 juli—30 sept., 1 okt.—31 dec. Utan gyllental. Å hand
taget 1(558, 60. Nr 12,701.

28. Runstaf från Orsa.
Kalendern är inristad å en åttkantig, 69,5 cm. lång träkafvel 
och börjar med den 24 dec. Runorna, hvarmed månadsda
garna äro utmärkta, skilja sig väsentligen från de vanliga, 
så äfven tecknen för märkelsedagarna. Gyllentalsbeteckningen 
under månadsdagarna saknas. Kalenderns indelning är föl
jande: 24 dec.—28 mars; 29 mars—1 juli; 2 juli—23 sept.; 
24 sept.—23 dec. Å handtaget årtalen 1731. 1768, 1821. Nr 
15,798.

29. Runstaf från Orsa.
Kalendern börjar med 1 jan. och är inristad å en tvåsidig,
8 cm. bred och 94 cm. lång träskifva med ett rundt hål till 
handtag i ena änden. Första sidan har 1 jan.—1 april, 2 
april—1 juli. Andra sidan: 2 juli—30 sept., 1 okt.—31 dec. 
Gyllentalet med Uj (J) för 2, 3, 4 jan. Artalet 1634 å första 
sidan. I ena kanten gyllentalsraden och solcykeln. Nr 33,039.

30. Runstaf från Skattunge.
Kalendern är inskuren i en 6,5 cm. bred och 61 cm. lång trä
skifva med ett handtag i hvardera änden. Tvåsidig med två 
rader på hvardera sidan. Fördelningen af kalendern är å för
sta sidan: 13 okt.—12 jan., 13 jan.—13 april. A andra sidan: 
14 april—13 juli, 14 juli—12 okt. Gyllentalet med (3 Uj Cf> 
för 2, 3, 4 jan. I ena kanten gyllentalsraden och solcykeln. 
Nr 53,155.

31. Runstaf från Älfdalen.
6 cm. bred och 43 cm. läng. För öfrigt lik nr 1, men saknar 
årtal. Nr 6,971.
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32. Runstaf från Älfdalen.

7.5 cm. bred, 65 cm. lång. Med kort handtag. Tvåsidig med
1 okt.—31 dec., 1 jan.—2 april å ena sidan och 3 april—6 
juli, 7 juli—30 sept. å den andra. Gyllental med lp V\ (}) för 
2, 3, 4 jan. I kanterna gyllen talsraden, solcykeln och årtalet 
1644. Nr 13,169.

33. Runstaf från Älfdalen.

6.5 cm. bred och 65,5 cm. lång. Tvåsidig med 1 jan.—1 april,
2 april—1 juli å första sidan och 2 juli—30 sept., 1 okt.—31 
dec. å den andra. I ena kanten St Peders lek. Saknar årtal. 
För öfrigt lik närmast föregående. Nr 25,912.

34. Runstaf från' Älfdalen.

6.5 cm. bred och 60 cm. lång med kort handtag i ena änden. 
Liknar i öfrigt nr 31, men saknar St Peders lek i ena kan
ten. Nr 25,913.

35. Runstaf från Älfdalen.

7.5 cm. bred och 61 cm. lång med ett litet genomborradt hand
tag i ena änden. Tvåsidig med kalendern på två rader å 
hvarje sida. Första sidan med 1 jan.—1 april, 2 april—30 
juni. Andra sidan: 1 juli—28 sept.., 29 sept.—31 dec. Å kan
terna gyllentalsraden, solcykeln och St Peders lek. Gyllen- 
talet med (5h(P under 2, 3, 4 jan. Nr 25,914.

36. Runstaf från Älfdalen.

6 cm. bred och 61 cm. lång. Tvåsidig med 1 jan.—1 april, 2 
april—1 juli å ena sidan och 2 juli—30 sept., 1 okt.—31 dec. 
å andra. Gyllental såsom å föregående. I kanten gyllentals
raden, solcykeln och årtalet 1629. Nr 25,915.

37. Runstaf från Älfdalen.

6.5 cm. bred och 53 cm. lång. För öfrigt lik nr 33. Utan 
årtal. Nr 25,916.
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38. Runstaf från Älfdalen.
6,5 cm. bred och 54 cm. låug. Tvåsidig på fyra rader, två å 
hvar sida. Första sidan 4 okt.—31 dec., 1 jan.—30 mars. An
dra sidan 31 mars—6 juli, 7 juli—3 okt. Utan gyllentals- 
beteckning under månadsdagarna. Från 1709. Nr 25,917.

39. Runstaf från Älfdalen.
7 cm. bred och 52 cm. lång. Tvåsidig å fyra rader, två på 
hvarje sida. Första sidan: 1 okt.—31 dec., 1 jan.—1 april. 
Andra sidan: 2 april—1 juli, 2 juli—30 sept. Gyllentals- 
beteckningen med P (J) under 1, 2, 3, 4 jan. I kanterna 
solcykeln och årtalen 1608, 1092. Nr 25,918.

40. Runstaf från Älfdalen.
8 cm. bred och 61 cm. lång med ett rundt hål i ena änden. 
Tvåsidig, uppdelad på två rader å hvardera sidan. Jfr nr 1. 
Omkring handtaget läses: vpå ten håtond mais i6 33 aps hafe 
fvlgior. I kanterna gyllentalsraden, solcykeln och årtalet 
1649. Framför solcykeln skotår påss. Nr 25,919-

41. Runstaf från Älfdalen.
6,5 cm. bred och 50,5 cm. lång med ett kort genomborradt 
handtag. Tvåsidig och nppdelad på två rader å hvardera si
dan. Första sidan: 1 jan.—1 april, 2 april—1 juli. Andra 
sidan: 2 juli—30 sept., 1 okt.—31 dec. Gyllentalet med (d Pi Cj> 
för 2, 3, 4 jan. I kanterna gyllentalsraden, solcykeln och 
årtalet 1586. Nr 25,920.

42. Runstaf från Älfdalen.
7 cm. bred och 58 cm. lång. Liknar närmast föregående, men 
är utan handtag och årtal. Nr 25,921.

43. Runstaf från Älfdalen.
7 cm. bred och 64 cm. lång med ett litet genomborradt faste 
i ena änden. Tvåsidig med två rader å hvar sida. Första 
sidan: 1 jan.—1 april, 2 april—2 juli. Andra sidan mycket
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nött ocli otydlig. Gyllen talet med Pj (J) under 2, 3, 4 jan. 
Utan årtal. Nr 25,922.

44. Runstaf från Älfdalen.
3.5 cm. bred och 54 cm. lång, nästan lieformig, tvåsidig ocli 
med en rad på livarje sida. Ofullständig. A ena sidan: 13 
okt.—3 febr. Å den andra: 13 juli—12 okt. Gyllental med 
|D k] (J) under 2, 3, 4 jan. Utan årtal. Nr 2(1,842.

45. Runstaf från Älfdalen.
7 cm. bred och 75 cm. lång med ett hjärtformigt hål i ena 
änden. Tvåsidig med två rader å hvarje. Första sidan: 1 
okt.—31 dec., 1 jan.—1 april. Andra sidan: 2 april—1 juli. 
2 juli—30 sept. Gyllentalet med f p V\ (f) under 1, 2, 3. 4 jan.
1 ena kanten gyllen talsraden. Utan årtal. Nr 2(1,847.

46. Runstaf från Älfdalen.
6.5 om. bred och (13 cm. lång med ett litet genomborradt 
handtag i ena änden. Tvåsidig med två rader å hvarje sida. 
Mycket nött, troligen använd som kafvelbräde. Närmast lik 
nr 41. Nr 26,851.

47. Runstaf från Älfdalen.
7 cm. bred och 57 cm. lång. Mycket skadad. Närmast lik 
nr 41, men med årtalet 1674. Nr 29,949.

48. Runstaf från Älfdalen.
7 cm. bred och 49 cm. lång med ett kort genomborradt hand
tag i ena änden. Tvåsidig med två rader å hvarje sida. Å 
första sidan: 1 okt.—31 dec., 1 jan.—1 april. A andra sidan:
2 april—1 juli, 2 juli—30 sept. Gyllental med [" H H 0 för 
1, 2, 3, 4 jan. Utan årtal. Nr 31,145.

49. Runstaf från Älfdalen.
7.5 cm. bred och 51 cm. lång. Utan handtag. Liknar när
mast nr 39, men är utan årtal. Nr 31,146.
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50. Runstaf från Älfdalen.

7.5 cm. bred och 59 cm. lång. Närmast lik föregående, men 
med [d V\ (J) under 2, 3, 4 jan. Nr 34,513.

51. Runstaf från Älfdalen.

5.5 cm. bred ocli 61 cm. lång med ett ögleformigt handtag, 
i ena änden. Tvåsidig med två rader å hvarje sida. Å den 
första: 1 jan.—1 april, 2 april—1 juli. A den andra: 2 juli— 
30 sept., 1 okt.—31 dec. Gyllental med |} V\ Cf> under 2, 3, 4 
jan. I kanterna gyllentalsraden, solcykeln samt årtalen 1656, 
1666, 1667. Nr 40,594.

52. Runstaf från Vänjan.

5.5 cm. bred och 39 cm. lång med ett ögleformigt handtag i 
ena änden. Tvåsidig med en rad å hvarje sida. A den första: 
18 maj—5 juli. A den andra: 6 juli—8 sept. Antagligen 
del af en flock — minst tre skifvor — som genom en rem i 
ena änden varit förenad till ett. I ena kanten årtalen 1654, 
1656, 1664, 1673. Nr 12,712.

53. Runstaf från Vänjan.

6.5 cm. bred och 57 cm. lång. Tvåsidig med två rader å hvar- 
dera. Första sidan: 1 jan.—1 april, 2 april—1 juli. Andra 
sidan: 2 juli—30 sept., 1 okt.—31 dec. I kanterna alnmått, 
gyllentalsraden, solcykel och St Peders lek. Gyllental med 
(3 V\ 0 under 2, 3, 4 jan. Nr 14,302.

54. Runstaf från Vänjan.

8.5 cm. bred och 61 cm. lång med ett kort treflikigt och ge- 
nomborradt handtag i ena änden. Tvåsidig med två rader 
på hvardera. A den första: 1 jan.—9 april, 10 april—5 juli. 
Å den andra: 6 juli—1 okt., 2 okt.—31 dec. Gyllental såsom 
å föregående. Med gyllentalsraden och solcykeln i ena kan
ten. Årtalen 1692, 161X3. Nr 14304.

4
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55. Runstaf från Vänjan.

Mycket ofullständig och skadad. 6 cm. bred och 60 cm. lång. 
Liknar närmast nr 51, men med gyllentalsrunorna )d hj (J) un
der 1, 3, 5 jan. Nr 43,614.

56. Runstaf från Malung.

8 cm. bred och 74 cm. lång med ett halfbågformigt handtag. 
Tvåsidig och på hvarje sida med tvänne rader. Första si
dan: 28 dec.—1 april, 2 april—1 juli. Andra sidan: 2 juli 
—30 sept., 1 okt.—27 dec. Gyllentalet såsom å nr 55. A kan
terna gyllentalsraden och St Peders lek. Gyllentalet anord- 
nadt såsom å föregående. Nr 30,610.

57. Runstaf från Malung.

Egendomlig oval form, 84 cm. lång med 4,5 cm. bred omkrets. 
Tvåsidig med 1 jan.—14 april, 15 april—28 juli å ena sidan, 
och 29 juli—13 okt., 14 okt.—31 dec. å den andra. Gyllen
talet med under 1, 3, 5 jan. Artalen 1623 och 1633 å
sista sidan.1 Nr 30,611.

58. Runstaf från Nås.
Fyrsidig kafvel, 4 cm. bred och 86 cm. lång med mångkantigt 
handtag. Utan gyllental under månadsdagarnas runor. För
delningen af kalendern å de fyra sidorna är följande: 31 dec. 
—8 april; 9 april—29 juli; 30 juli—11 nov.; 12 nov.—30 dec. 
Årtalen 1720, 1793 å sista sidan. Nr 30,215.

59. Runstaf från Evertsberg.
7 cm. bred och 59 cm. lång. Tvåsidig med två rader å hvarje 
sida. Första sidan: 1 jan.—29 mars, 30 mars—9 juli. Andra 
sidan: 10 juli—19 okt., 20 okt.—31 dec. Gyllentalsrunorna 

under 2, 3, 4 jan. Å kanterna gyllentalsraden, sol
cykeln och årtalet 1749. Nr 18,936.

1 Jfr Meddelanden från Samfundet för Nordiska museets främjande 1889. 
Sid. 3 o. f.
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60. Runstaf från Evertsberg.
7 cm. bred ocli 66,5 cm. lång. Tvåsidig, med kalendern för
delad på två rader å hvarje sida. Den första med 8 jan.—7 
april, 8 april—1 juli; den andra med 2 juli—30 sept., 1 okt. 
—7 jan. Gyllentalet med runorna (3 k| (J) för 2, 3, 4 jan. A 
kanterna gyllentalsraden, solcykeln och årtalen 1658, 1667. 
Nr 18,937.

61. Runstaf från Leksand.
7 cm. bred och 61 cm. läng. Ensidig och på en rad. Liknar 
ett rakt klappträ och har möjligen användts såsom sådant 
eller till mangelbräde. Kalendern omfattar 1 jan.—17 febr. 
Gyllental såsom å nr 60. A handtaget: qratvs den j n • 
julius : 1718. Nr 6,454.

62. Runstaf från Leksand.
8 cm. bred och 82 cm. lång. Ensidig, pä två rader. Kalen
dern omfattar 1 jan.—25 mars, 26 mars—29 juni. Gyllental 
såsom å nr 60. Med tämligen långt handtag och antagligen 
begagnad såsom kafvelbräde, hvarvid ena sidans kalender 
genom nötning blifvit utplånad. Nr 21,712.

63. Runstaf från Leksand.
7 cm. bred och 64 cm. lång. Tvåsidig och på två rader å 
hvardera sidan. Indelning: 1 jan.—1 april, 2 april—1 juli; 
2 juli—30 sept., 1 okt.—31 dec. Gyllental såsom å nr 60. 
I ena kanten gyllentalsraden. Årtal 1675. Nr 56,966.

64. Runstaf från Falun.
14,5 cm. bred och 83 cm. lång. Kalendern tvåsidig och på 
två rader å hvarje sida. Veckodagarna utmärkas med latinska 
alfabetets sju första bokstäfver, månadsdagar och gyllental 
med siffror. Gyllentalet med 19, 8, 16 för 1, 2, 3 jan. Måna
dernas början angifves af månadens namn. Helgdagarna med 
dagens namn. Eörsta sidan omfattar 1 jan.—31 mars, 1 april 
—30 juni. Andra sidan: 1 juli—30 sept., 1 okt.—31 dec. Erån 
1691. Nr 46,084.



65. Runstaf från Dalarna, utan närmare angifven fyndort.
7,5 cm. bred och 73 cm. lång. Kalendern tvåsidig och på två 
rader å hvarje sida. A den första: 1 jan.—31 mars, 1 april 
—30 juni. A den andra: 1 juli—30 sept., 1 ok t.—31 dec. 
Gyllental med (3 h 0 för 2, 3, 4 jan. A kanterna gyllen- 
talsraden med här scal tv vp fina ny månad then första be

ginner hi 1730 och solcykeln med här scal tv vpe fina sön 
DAGS STAFN THEN FÖRSTA BEGINNER Hl 1730. Nr 14,941.

66. Runstaf från Dalarna, utan närmare fyndort.
7 cm. bred och 59 cm. lång med handtag. Tvåsidig på två 
rader å hvardera sidan. Den första sidan med 1 okt.—31 dec., 
1 jan.—1 april. Den andra sidan med 2 april—1 juli, 2 juli— 
30 sept. Gryllental såsom å nr 65. I kanterna gyllentals- 
raden, solcykeln och St Peders lek. Nr 31,945.

PER GUSTAF VISTRAND.
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