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STATENS HISTORISKA MUSEUM OCH 

K. MYNTKABINETTET. 

Tillväxten under år 1909. 

13.617. Södermanland, Hölebo hd, Hölö sn, Hejsta. Li
ten tjocknackad grönstensmejsel med hålegg (afsmalnande mot 
nacken, genomskärningen sexsidig), hålkyxa af brons som Sv. 
F. 152, men eggen endast obetydligt bredare än öfverdelen, 
(hålken oval), stort, rundt, gjutet spänne af brons (fig. 1), nå
len saknas, f. år 1889 4 till 5 fot under jordytan vid fördjupan
de "af ett utfallsdike i närheten af en backe, där flera ätte
högar finnas", hvarken andra fornsaker eller ben iakttogos 
(spännet är behandladt af riksantikvarien O. Montelius i Forn
vännen 1909, haft. 2 och 3). 

13.618. Kalmar län, S. Tjusts hd. Hal/ingebergs sn och 
kyrka. Medeltida kyrkklocka. 

Uppland, Lyhundra hd, Söderbykarls sn och kyrka. Nio ut
sågade bitar af en medeltida kyrkklocka, en med två gjutare-
märken, på hvar och en af de öfriga en pålödd brakteat. 

13.619. Halland. Faurås hd, Ljungby sn, Attarp. Liten 
spjutspets af flinta med skaftet något tjockare än bladet, när
mast som Muller, Ordning 163, f. år 1908 i en åker. — Staf
singe sn, Grafvakärr. Eggdel af skafthålsyxa, afslagen i skaft
hålet, med nytt skafthål borradt under det gamla, f. år 1908 
vid plöjning. — Årstads hd, Skrea sn, Skrea nr 4. Ganska 
stor tunnackad flintyxa, nästan fullständigt slipad på alla 

öfverstycket: I midten Qlaseradt kakel från Helgeandsholmafyndet: vid sidorna detaljer trän 
«tt guldarmband, som tillhört Johan lll:s dotter Anna. 
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Fig. 1. Vi. (luv. 13,617). 
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fyra sidorna, eggen omslipad och därefter ytterligare omhug-
gen, f. år 1908 vid dikning. — Eftra sn, Eftra nr 7. Liten 
båtformig skafthålsyxa (fig. 2). väl arbetad, f. hösten 1908 vid 
potatisplockning. 

13.620. Uppland, Lyhundra hd, Estuna sn, Stjernholm. 
Spirallagd guldring, lagd i tre hvarf, något afsmalnande mot 
ändarna, vikt 60,7 gram, halt 0.695, f. år 1908 vid grund
gräfning. 

13.621. Skåne, Oxie hd, Husie sn. Ganska stor tjock
nackad flintyxa, obetydligt slipad på bredsidorna och den ena 
smalsidan. — Sallerups sn. Tjocknackad flintyxa af hvit flinta, 
bredsidorna ofullständigt (smalsidorna endast 
obetydligt slipade), tjocknackad flintyxa med 
afsats för skaftet (bredsidorna ofullständigt sli
pade, smalsidorna oslipade), flintstycke i form 
af en tjocknackad, bredeggad yxa med trapez
formig genomskärning, endast obetydligt be
arbetad, oslipad och med den naturliga ytan 
kvarsittande på ena bredsidan, eggen myc
ket trubbig, knappast använd som verktyg. (inv. 13,619). 
— Skytts hd, Rengs sn. Liten tjocknackad flintyxa (bredsidorna 
ofullständigt slipade, smalsidorna oslipade), aflångt, groft till
hugget flintstycke med triangulär genomskärning och kritskor
pan delvis kvarsittande på ena sidan. — Hammarlöfs sn. Tun
nackad flintyxa, oslipad, nacken rundad (rester af kritskorpan 
kvarsittande), tjocknackad flintyxa, oslipad. — L. Slågarps sn, 
Klörup. Tjocknackad flintyxa, bredeggad, oslipad. — Haglösa. 
Tunnackad flintyxa (oslipad), tjocknackad flintyxa, smalsidorna 
oslipade. — St. el. L. Slågarps sn ("Slägarp"). Tunnackad flint-
yxa, något afsmalnande mot nacken, bredsidorna nästan helt 
och hållet, smalsidorna fullständigt slipade, eggen skadad. 
— V. Alstads sn. Tjocknackad flintyxa (oslipad), tunnackad flint
yxa, sidorna ofullständigt slipade, eggen omhuggen, rester af 
kritskorpan vid nacken. — Marieberg. Tunnackad flintyxa, 
tväreggad, sidorna och särskildt smalsidorna ofullständigt sli-
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pade. — Kyrkoköpinge sn. Tunnackad flintyxa, oslipad. — Dal-
köpinge sn. Nackända af större, tunnackad flintyxa med näs
tan fullständigt slipade sidor, kritskorpa kvarsittande på nac
ken, i motsatta ändan en dåligt slagen, oslipad egg. — Oylle 
sn. Tunnackad flintyxa (oslipad), tjocknackad flintyxa med 
hålegg, bredsidorna ofullständigt slipade, smalsidorna osli
pade, kritskorpa kvarsittande på nacken. — Bösarps sn. Tun
nackad flintyxa oslipad, tjocknackad flintyxa med hålegg, bred
eggad, den konvexa bredsidan delvis slipad, de öfriga sidorna 
oslipade. — Virestad. Tjocknackad flintyxa, oslipad, nacken 
skadad. — Bösarps el. Anderslöfs sn, Markie. Tjocknackad 
flintyxa, bredeggad, bredsidorna delvis slipade, smalsidorna 
oslipadc — Anderslöfs sn, Glllesgrufvan. Aflångt flintstycke, 
groft tillhugget, den naturliga ytan till stor del kvarsittande, 
f. på vägen i Gillesgrufsbacken. — Skytts och Wemmenhögs hd, 
Anderlöfs sn. Tjocknackad flintyxa (bredsidorna delvis sli
pade, smalsidorna oslipade), tjocknackad flintyxa med hålegg, 
bredeggad, bredsidorna till större delen, smalsidorna endast 
obetydligt slipade. 

13,622. Halland, Höks hd, Skummeslöfs sn, Skottorp. 
Tjocknackad flintyxa, bredeggad, tväreggad, bredsidorna ofull
ständigt slipade, smalsidorna oslipade. — Renneslöfs sn, Vall-
berga. Fyrsidig flintyxa, nacken afslagen, bredsidorna ofull
ständigt, smalsidorna obetydligt slipade. — Hasslöfs sn, Ekered. 
Nackända af dubbeleggad skafthålsyxa (afslagen i skafthålet), 
tjocknackad flintyxa, något bredeggad, bredsidorna delvis sli
pade, smalsidorna oslipade (eggen uppskärpt på ena sidan), 
2 flintspånor (den ena med retuschering utefter en mindre del 
af ena kanten), bit af en fyrsidig flintyxa, trekantig pilspets af 
flinta som Muller, Ordning 176, ganska liten skaflhålsyxa, kula 
af grönsten som Muller, Ordning 216, med en större och en 
mindre plan yta; de fyra sista f. "på samma ställe". 

Skåne, Bjäre hd, V. Kamp sn. Spjutspets af flinta som 
Mliller, Ordning 154, groft landad, afbruten i båda ändar. 
— Grefvie sn. Slottet (s. k. Vingaborg). Flintdolk (fig. 3) som 
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Sv. F. 51, mycket uppskärpt. — N. Åsbo hd, Gråmanstorp 
sn, Bjersgård. Af brons: knif (fig. 5) (skaftet afbrutet), dubbel
knapp (fig. 4), synål (fig. 6), och syl (fig. 7) (den senare med 
kvarsittande rester af skaftet), 5flintskärfvor; f. jämte en urna och 
brända ben i en hög af omkr. 10 m:s diam. 
och omkr. 2 m:s höjd, omgifven af en fotked
ja af stora stenar; föremålen omgåfvos af ett 
röse af mindre stenar, omkr. 2 m. i diam., be
läget ungefär i högens midt. — Helsingborg. 
Två silfvermynt, det ena Christopher II, det 
andra skadadt, medeltida pilspets af järn med 
rund hålk; f. å läroverkets gård. — Luggude 
hd, Ekeby sn, Gedsholm. Tunnackad flint
yxa, afsmalnande mot den oregelbundna 
nacken, oslipad (med kvarsittande rester af 
kritskorpan), ganska stor, tväreggad, tunnac
kad flintyxa (nästan fullständigt slipad på 
alla sidor),tunnackad flintyxa,nästanfullstän-
digt slipad på alla sidor, nacken skadad 
(eggen omslipad), tjocknackad flintyxa,något (inv. 13,622). 

[ 

Fig. 6. 

J J _ Fig. 5. 2/3. 

Fig. 4. 2/3. 

(Inv. 13,622). Fig. 8 ' B. (Inv. 13,622). 

tväreggad, obetydligt slipad på bredsidorna (smalsidorna osli
pade), tjocknackad flintyxa, bredeggad, bredsidorna ofullstän
digt slipade (smalsidorna oslipade), flintdolk som Muller, Ord
ning 162, flintdolk som Sv. F. 56, skaftändan något skadad. 
— Rönnebergs hd, Kvistofta sn, Vallåkra. Tunnackad flint
yxa, obetydligt slipad på ena bredsidan, den andra oslipad 
(smalsidorna nästan fullständigt slipade), tunnackad flintyxa, 
nästan fullständigt slipad på alla sidor (eggen skadad), tun-
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nackad flintyxa, oslipad, nacken afrundad; f. tillsammans i 
Alkärret. — Glumslöfs sn. Flintdolk som Muller, Ordning 
161 (brusten i två delar), tjocknackad flintyxa, bredeggad, 
bredsidorna delvis slipade, smalsidorna oslipade. — Frosta 
hd, Hammarlunda sn, Löberöd nr 1. (enl. uppgift). Aflång 
sten af kvarts med inknackad ränna rundtorn. — Löberöd nr 
2 (enl. uppgift). Aflångt redskap (fig. 8) af grönsten (?) med 
rundtomgående, inknackad ränna, som på ett ställe är afbru
ten af en rund fördjupning. —Albö hd, Hvitaby sn, Greflunda 
nr 3. Fyrsidig flintyxa, afsmalnande mot den skadade nacken, 
alla fyra sidorna till största delen slipade, f. i ett kärr. — Oref-
lunda nr3(?). Skafthålsyxa med från ena sidan påbörjadt skaft
hål med kvarsittande borrtapp. — Greflunda nr 18. Vacker 
flintdolk med tresidigt skaft som Sv. F. 55, vacker flintdolk 
som Sv. F. 56 af något ljusare flinta, båda enl. uppgift f. på 
0,9 m:s djup i lera och på 0,3 m:s afstånd från hvarandra, stå
ende (?), jämte kol och två på hvarandra liggande större ste
nar, de senare på ungefär 0,6 m:s afstånd från dolkarna; vid 
efteråt företagen undersökning på platsen anträffades på 0,6 
m:s djup oslagna flintskärfvor. — Hjelmshult. Tväreggad trind
yxa af grönsten med oval genomskärning, ganska stor spetsnac
kad yxa af grönsten med oval genomskärning, spetsnackad flint
yxa med spetsoval genomskärning, svagt tväreggad, sidokanterna 
afslipade (sidorna till största delen slipade), tunnackad flintyxa, 
(oslipad), fyrsidig flintyxa, sidorna till största delen slipade, nac
ken afslagen (eggen skadad), tjocknackad flintyxa, tväreggad, 
tunn, bredare vid eggen än vid nacken (alla fyra sidorna obetydligt 
slipade), liten, tjocknackad flintyxa, tväreggad, tjock, bredsidorna 
till största delen slipade (smalsidorna oslipade), aflång skif
skrapa (fig. 9) af flinta, kritskorpa kvarsittande på öfversidan. 
— Mellby sn. Bergåsa. Mångkantig slipsten af kvartsit som Sv. 
F. 5. — Bästekille. Tunnackad flintyxa, oslipad, f. i stående 
ställning. — St. Olofs sn, Atthusa. Eggdel af båtformig skaft
hålsyxa, nytt hål påbörjadt från ena sidan (gropformigt). 

Amerika. Nio pilspetsar af flinta, däraf 2 från Mas-
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sachusetts, 2 från Michigan, 1 från Montana och 2 från Ten
nessee. 

13.623. Gotland, Etelhems sn, Nygårds. Flintdolk med 
tvåsidigt skaft — Alfva sn, Svie. Knifliknande järnföremål med 
tånge i båda ändar, samt en del järnslaggklumpar(f. under två 
på kant mot hvarandra ställda, flata stenar i åker), vacker 
smalmejsel af flinta, f. i samma åker. — Levide sn. Bennål 
el. pryl, skadad i båda ändar. 

13.624. Gotland, (utan när
mare fyndortsuppgift). Två större 
hålkyxor af järn, f. tillsammans. 

13.625. Södermanland, Väs-
terrekarne hd, Gillberga sn, Hvar-
sta. Ämne till större skafthålsyxa, 
hålet ej påbörjadt. — Österrekarne 
hd, Stenkvista sn, Örsta. Mång-
kantig stenåldersslipsten af kvart
sit. — Årila sn. Fredriksberg. Li
ten dubbeleggad smalmejsel af skif-
fer(?), "f. 7 tum djupt i pinnmo". 
— Rökärr. Skafthålsyxa af diorit-
porfyr, lik Sv. F. 40, eggen afsla
gen. — Spånga. Tjocknackad, fyr
sidig grönstensyxa, eggdel af skafthålsyxa, lång och smal. 
— Västra Småsjöga. Skadad stenyxa med oval genomskärning. 
— Villåttinge hd, Dunkers sn, Ekeby. Fyrsidig stenyxa, illa for
mad. — Torpet Gröndal. Större trindyxa, skadad i båda än
dar. — Nafvesta. Trindyxa. — Helgesta sn, Hall. Två fyrsi
diga stenyxor, den ena helt liten, väl slipad, afslagen upptill. 
— Lilla Mellösa sn. Baggetorp. Sex stenyxor, hvaraf en nästan 
trind, illa formad, en med spetsoval genomskärning, täml. flat, 
en med antydda smalsidor, en större fyrsidig af tunnackad typ, 
men afslagen upptill, två små fyrsidiga med hålegg. — Flen-
mo. Eggdel af en större, fyrsidig, välslipad stenyxa. — Näs
holm vid sjön Orrhammaren. Stenyxa med antydda smalsi-

Fig. 9. Vi. (Inv. 13,622). 
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dor, afslagen upptill. — Rökärr. En nedtill fyrsidig, upptill 
nästan trind stenyxa, en smal stenmejsel med hålegg, en li
ten smal skafthålsyxa med hålet nära banen. — Lilla Mal-
ma sn, Kolartorp under Fräkentorp. Trindyxa, illa formad. 
— Fållökna. Spetsig banedel af nästan trind, välformad sten
yxa. — Åkers hd och sn. Groft formadt ämne till skafthåls
yxa, hålet halfborradt, f. å Krutbrukets ägor, liten aflång 
sten med hål vid ändan, f. nära kyrkogården. — Strängnäs 
landsförs. Oorsingeholm. Liten spjutspets af järn (trol. ä. j . 
å.), f. i en backe. — Daga hd. Gryts sn. Jordanstorp. Vacker 
spånskrapa af flinta, "f. på 272 fots djup". — Rösund. Sten
yxa med antydda smalsidor, täml. smal. — Årby. Eggdel af en 
stor och tjock stenyxa med oval genomskärning. — Oåsinge 
sn, Björktorp. Trindyxa, snedt afslagen. — Skogstorpet under 
Jakobsberg. Stenyxa med oval genomskärning. — Öknebo hd. 
Turinge sn. Tingstaden. Flintskifva. — Tveta sn. Torpet Nob-
ben under Tvetaberg. Trindyxa. — Västertelje sn, Saltskog. 
Vacker, bred och tunn hålmejsel af skiffer, f. i åker. — Söder
manland, (utan närmare fyndortsuppgift). Trindyxa med ska
dad egg. 

Västmanland, Tuhundra hd, Dingtuna sn, Vångsta. Liten 
fyrsidig, välslipad stenmejsel, eggdel af liten skafthålsyxa. — 
Åkerbo hd, Odensvi sn, Fråbbesta. Bred hålmejsel af flinta 
med skadad egg, pilspets af flinta af amerikansk typ, köpt vid 
Kallfors i Öfverjärna sn, Söderm. 

13.626. Blekinge, Bräkne hd, Oljehalt sn, Hunnamåla. 
Skifva af Kristianstadsflinta, något bearbetad, f. i åker vid kan
ten af en mosse, en del flintskärfvor, f. 200 m. därifrån i sam
ma åker. 

13.627. Västmanland, Snefringe hd, Kolbäcks sn, Vänsta. 
Fynd från tre grafhögar, undersökta hösten 1908. Oraf 1 
(jordblandadt röse af 9,5 m:s diam.): häst-(eller kreaturs-) tän
der, obrända benbitar (ä. j . å.?) — Graf 2 (jordblandadt röse 
af 4,9 m:s diam.): bitar af ett lerkärl, järnnitar, brända ben, 
kol. — Graf 3 (hög af 11 m:s diam., bestående af sten och 
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jord): stort lerkärl, järnnitar, brända ben, kol.—Svedvi sn, 
Årby, Skansberget. Fynd vid undersökning hösten 1908 å ett 
graffält. Graf 1 (hög af 5,5 m:s diam., bestående af grus med 
inbi. stenar): hopvikt, eldskadadt järnbleck (delvis gallerformigt 
genombrutet), bronsföremäl med järnnitar och järnrost på öf-
versidan, bronsknopp till nål(?), rund bronsknopp till d:o, 2 
hela och en söndrig spelbricka af ben, brynsten, några bitar 
af brynstenar, brända ben, kol. — Graf 2: (hög af 16,5 m:s 
diam): brända stenar (endast delvis undersökt). — Graf 3 : 
(skeppsformig stensättning i NV.—SO. bestående af 30 stenar): 
krukbit, ett svartbrändt ben, halfbrända träko!, kol. — Graf 4: 
(hög af 4,6 m:s diam., bestående af grus med inbi. stenar): 
krukbitar, hartstätning till ett träkärl, obrända djurben, brända 
ben. — Graf 5: (jordblandadt röse af 4,5 m:s diam.): 9 järn
spikar, fragment af järn, poröst, smält stycke glas(?), brända 
människoben, kol. — Graf 6: (hög af 4,7 m:s diam., beståen
de af sten och jord): lerkärl innehållande brända ben af män
niska, järnnit, röd pärla, kol. — Graf 7; (hög af9,s m:s diam.): kol. 
Undersökningarna utförda aj antikvarien T. J. Arne. 

13.628. Skotland, Orkney, Stenness. Gipsafgjutning af en 
kort runinskrift å ett afbrutet och i jorden doldt, 1907 upp
täckt stycke af en af de resta stenarna i "Brodgar Circle". 
Gåfva af Viking Club. 

13.629. Öland, Torslunda sn, Runsbäcks by, lägenheten 
Fristad. Tre guldtenar, som tydligen hört till en och samma 
ring, med svag facettering, som delvis går i spiral; samman
lagd vikt 55,2 gr., halt 0,94. F. vid plöjning. 

13.630. Öland, Torslunda sn, Kalkstad. Två halsringar 
af silfver, den ena af sex parvis hopsnodda tenar, den andra 
af 15 tenar, snodda tre och tre, f. vid plöjning. 

13.631. Norrbotten, Pajala sn, Jarrhois by (vid Torne älf, 
40 km. S. om kyrkan). En större tunn skifferyxa, föga slipad. 
— Kleksiäisvaara. (Kicksisvaara, 8 km. S. om kyrkan, vid 
Muonio älf). En snarlik stenyxa, men mindre. Båda f. vid 
gräfning "på 35 cms djup". 
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13.632. Västerbotten, Dorotea sn, Risnäs by (en del af 
Laiksjö by, belägen 5 km. Ö. om kyrkan). Skifferspjutspets 
utan hullingar, något skadad i båda ändar, f. för 6 är sedan 
å en nyodling å skogsmark nära sjöstranden, omkr. 1 fot djupt. 

13.633. Stockholm, Riddarholmen. Två järnyxor, f. vid 
grundgräfning å gamla Riksdagshusets tomt. 

13.634. Skåne, Villands hd, Ifö sn. Stycke af en lan
dad dubbelsåg af flinta, lik Sv. F. 68, hjärtformig pilspets af flinta, 
litet bronsmynt för kejsar Constans (333—350 e. Kr.), jfr. Cohen 
nr 163. — Oxie hd. Eskilstorp sn. Omarbetadt dolkskaft(?) af 
flinta. — Helsingborgstrakten. Grönstensyxa med afsats för 
skaftet. 

13.635. Turkiet, trol. Mindre Asien. Tunn dubbeleggad 
skafthålsyxa af brons, spjutspets af brons med kort, bred skaft
tunga och två hål i bladet, stor halfcirkelformig bronsfibula, 
liten bronssölja med korsformigt rembeslag i samma stycke, 
skadad korsformig silfverfibula. 

13.636. Skåne. V. Göinge hd, Önnestads sn. Skoglösa. 
Större hålkyxa af brons, lik Sv. F. 152, f. vid randen af en mosse. 

13.637. Södermanland. Villåttinge hd, Dunkers sn. Brå-
hofda. Eggdel af en större stenyxa med oval genomskärning. 
— Lilla Malmasn, Lida. Tre trindyxor. — Torpet Brink under 
Orinda. Två stenmejslar med hålegg, den ena täml. smal, 
den andra bred och djupt urslipad. — Daga hd, Gryts sn, 
Jordanstorp. Mindre fyrsidig stenyxa med tväregg. — Öknebo 
hd. Öfverjärna sn, Bankesta krog. Bred fyrsidig stenmejsel 
med hålegg. — Mora. Fyrsidig stenyxa med ena egghörnet 
afslaget. — Hölebo hd, Hölö sn, Ekeby. Trindyxa. — Töstad. 
Bronsbeslag till sadelknapp. 

13.638. Västergötland, Bollebygds hd och sn. Skadad, 
fyrsidig flintyxa. — Kuttings hd. Bergstena sn. Tjock, fyrsi
dig stenmejsel, f. invid en mosse. — Stora Ryd. Skafthålsyxa. 
— Sköfde sn. Skafthålsyxa. — Mellomgården. Slenyxa, oval 
genomskärning. 

Bohuslän. Inlands Nordre hd, Norums sn, Hallerna. Sex 
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flintspån, hvaraf 2 med fint retuscherade kanter (den ena ovan
ligt bred och tunn), dolkskaft(?) af flinta, smalt och tjockt. 
— Inlands Torpe hd, Västerlanda sn. Skafthålsyxa. 

13.639. Östergötland, Hammarkinds hd, Skönberga sn, 
Ljunga. Fynd vid undersökningar å samma graffält, hvari-
från fynden inv. 12,428 härröra. Graf 13. Cirkelrund sten-
plan af 11 m:s diam., i midten brandgrop med brända ben, 
kol och en bennål med hål i öfre ändan. — Graf 14. Kulle 
af 3 m:s diam. och 3 dm:s höjd, hvari brandgrop med brända 
ben och kol, sammanböjdt och brustet eneggadt svärd med 
8 slidbeslag, sköldbuckla, sköldhandtag, spjutspets med hullin
gar, spjutspets utan hullingar(sam ,-, ^ t ^ / t f N 
manrullad), en rektangulär sölja, "HÄ rM«* / l 

ett rembeslag; allt af järn, samt 3 w j ^ H ^ W k j / 
bitar af en snidad benkam, (afbild- ^ ^ ^ * M 1 ( 
ning sr sn/. 322. fig. 124—136), kSåÉSL ) r \~^ 
tolf krukbitar. Graf 15. Kulle «Mt*|MÉup2bb ' C j ^ 
af 6—6,r, m:s diam. och 3—4dm:s W 
höjd; i centrum under ett röse en * * 10 "'• (|nv- 13'63<J)-
urnebrandgrop (a) med bitar af ett lerkärl, brända ben och kol 
samt ett bronsspänne (fig. 10), likt Sv. F. 317; vid sidan om roset 
en annan urnebrandgrop (b) med bitar af ett lerkärl, brända ben 
och kol, en liten spirallagd fingerring af brons, en eldskadad cy
lindrisk pärla af röd glasfluss samt hälften af ett hängsmycke 
(amulett?) af svart sten. — Graf 16. Kulle af 4,5 m:s diam. och 
3—4 dm:s höjd; under ett röse en urnebrandgrop med brän
da ben och kol, fragmenter af benurnan och af ännu två ler
kärl, en cylindrisk röd pärla af glasfluss samt en järnknif. 
Undersökningen utförd i sept. 1908 af fil. lic. B. Sehnittger, 
bekostad af herr Erik Flach. 

13.640. Nerike, Edsbergs hd, Hidinge sn. Lilla Lanna (el. 
"Lanna Högar"). Fynd från en förut rubbad och genomgräfd 
hällkista, som varit försedd med rundt hål i gafveln, såsom ett 
bevaradt hällstycke utvisade. Här anträffades: en myckenhet 
obrända människoben, ett fåtal brända människoben (sekun-
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därbegrafning?), en liten, rund skifskrapa af flinta, en flintskärf
va, ett grönstenshänge (med V-formig borrning upptill liksom 
på skifferhängena), hufvudet och udden af en bennål lik Sv. 
F. 77, en dylik bennål men med krökt spets, ett litet bern-
stensstycke(?), en del bitar af hartstätning till träkärl (antagl. 
hörande till de brända benen = graf från ä. j . å.) Undersöknin
gen utförd af fil. kand. S. Lindqvist. 

13.641. Ångermanland, Nora sn, Rossvik. Fynd från två 
grafhögar å J. Ömans hemman. Graf 1. (10 m): brända ben 
och kol, 6 järnfragment (söljor? broddar?), 2x/2 röda pärlor 
af glasfluss. — Graf 2 (8 1/i m): spridda i högen anträffades en 
mängd bitar af ett orneradt lerkärl från ä. j . ä.; i midten i 
en liten fyrsidig hällkista, som stod på ett kollager, hittades 
brända ben och kol, två små bronsringar med vidhängande 
beslag, en järnknif med täml. hög, hvälfd rygg, 5 bitar af trol. 
två pilspetsar af ben med triangulär genomskärning, samt bi
tar af en kort och täml. hög benkam med järnnitar. — Från 
en hög å Vestmans hemman (6 Va m. i diam.): af järn: bred 
spjutspets lik Sv. F. 504, sköldbuckla lik Sv. F. 517, spets
ovalt eldstål, bildadt af två vid ändarna hopfogade tenar, en 
järnbrodd, en knif, en dragkrok, en söndrig ring med vidhän
gande hake, bitar af ramen till en sölja(?), 12 div. nitar och 
spikar samt några fragment, två obrända benbitar (tibia af 
människa?), några små brända benbitar, 22 tänder af häst, 
3 små flintbitar; fynden lågo i en 1 m. djup grafgrop. — Vang-
sta (2 Vi km. SO. om Hernösand): under högens botten i en 
hög af omkr. 5 m:s diam. anträffades brända ben och kol; 
af järn: två bredbladiga pilspetsar (den ena skadad), en fyr
kantig, mot båda ändar tillspetsad ten (pilspets?) samt några 
fragment (trol. delvis af broddar), en liten bränd flintbit. — Un
dersökningarna utförda sommaren 1908 af läroverksadjunkten 
E. Johansson £ Härnösand. 

13.642. Västergötland, Redvägs hd, Timmelle sn, Ek 
Öfvergården. Fynd frän en omkr. 7 m. lång och 2 m. bred 
hällkista. Sex flintdolkar och bitar af 3—4 dylika, två min-
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dre flintspetsar, tvä pilspetsar med urnupen bas, tvä bitar af 
slipade yxor, 11 flintstycken med skrapegg, 25 andra flint
skärfvor, 4 skifferhängen, ett litet koppformigt oorneradt ler
kärl, (fig. 11) samt bottnen af ett dylikt (något större), liten 
samling brända ben. — Från stranden af Bredsjön (boplats): 
två flintspån, en brynsten. — Frän Ätradalen. Två skifskrapor 
af flinta. Gåfva af landtbrukaren Adolf Pettersson i Gryteskog. 
— Kölingareds sn, från tre små holmar i sjön Lönnern VNV. 
om Backekulla. Flintaffall. — Kinds hd, Kalfs sn, Öfre 
Backa. Fynd från samma holmar i sjön Fegen, hvarifrån 
inv. 13,048 härrör. — Hallo. Flintpilspets af spån med kort 
tånge, en mängd flintaffall, kolprof. — Sandö. En mängd 
flintaffall samt kolbitar. — Sundsöarna. En 
mängd flintaffall. — Dessutom tre flintbitar, 
f. på småländska fastlandssidan. Undersök
ningarna utförda af amanuensen J. Sand
ström. 

Fig. 11. Ht, 

13,643. Småland. Norrvidinge hd, Tolgs (inv. 13,642). 
sn, Stenkulla Norregård. Fynd från en hällkista. Några bi
tar af obrända människoben, några små brända benbitar, en 
del lerkärlsbitar, en liten kort flintspån, slipadt och afslaget 
stycke af ett skifferredskap, några trol. af människohand slag
na stenskärfvor; en Y2 skilling 1799. — Allbo hd, Öjaby sn, 
Öjaby herrgård. Fynd från en bronsåldersgraf (kummel af 12 
m:s diam. och 2,5 m:s höjd, beläget i parken på högsta höj
den i trakten, förut rubbadt): I kumlets midt en mullhög af 
4—5 m:s vidd, hvari hittades: brända ben, kolbitar (bl. a. af 
hasselnötter), en dubbelknapp af tenn med stjärnformigt orna
ment (jfr. Montelius Les temps préhistoriques en Suéde, fig. 
102), några små bitar af ett groft lerkärl samt ett par små 
stycken af organiskt ämne, möjl. harts; dessutom några nyare, 
senare inblandade järnföremål, bl. a. en häkta. — Sunnerbo hd, 
Annerstads sn, Norret. Fynd från 5 smärre grafhögar å ett 
graffält nära Kafiosjön. Graf 1: hög af 5,2 m:s diam., 1 m:s 
höjd; i en i ursprungliga marken fördjupad grafgrop låg ett 
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illa bevaradt skelett med hufvudet i V.; vid bäckenet en liten 
järnknif. — Graf 2 : dylik hög med liknande grafgrop, hvari 
skelettrester. — Graf 3 : hög af 5,5 m:s diam. och 1 m:s höjd; 
i midten en oregelbunden kolfläck af 1—1,5 m:s diam., hvari 
spridda brända ben samt 2 ovala spännbucklor närmast som 
Sv. F. 577, ett treflikigt bronsspänne med rankornament; af 
järn: en knif, en sölja och bit af en dylik(?), en pincett med 
ring, ett rembeslag, två hoprostade små ringar med rest af 
beslag, 4 bitar af pilspetsar med tånge, 3 små flintbitar och 
ett mycket begagnad! skifferbryne med hål i ändan. — Graf 
4: dylik hög med oregelbundet kollager af 3 m:s diam., hvari 
brända ben, kol; af järn: ett korsformigt beslag, en pilspets, en 

mängd bitar af rännformiga beslag(sköld-
rand?), 3 bitar af äöljor och en del an
dra fragment, 2 små flintbitar, ett litet 
hängbryne. — Graf 5: i dylik hög (ut-
gräfd af ej sakkunnig person) hade hit
tats hake och hyska af silfver (fig. 12), 

Fig. 12. « i. (Inv. 13,643). ,_ . , - . . 
s en järnnyckel med vågformigt ax samt 

2 flintstycken. Undersökningarna utförda af folkskoleinspek
tören doktor K- Kjellmark. 

13.644. Jämtland, Kalls sn, Hästskotjärn. Två stenskärf
vor med spär af rödfärg, från hällmålningarna (Ymer 1907, 
sid. 226 f). 

Norge, Nordmöre, Tingvold prgld. Hindhammeren. En 
stenskärfva med rödfärg (se Fornvännen 1909, sid. 55f). 

13.645. Tre prof mynt; två af dem präglade med anled
ning af presidenten Hans Forsells förslag till internationellt 
myntväsen 1881: 10 francs och 5 francs i silfver med i midten 
riksgloben i guld (se Numismatiska Meddelanden VIII, 16); 
5-krona i guld, präglad 1880. 

13.646. Dalarne, Falu landsförsamling, Hälla. Hästfi
gur af bly, flat, groft gjuten, benen ofullständiga. Gåfva af 
Herr F. von Koch. 

13.647. Uppland, Erlinghundra hd, Norrsunda kyrka. 
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Broderad! antependium med årtalet 1635 och Sparre- och 
Oxenstjernavapnen (Johan Eriksson Sparre gift 1624 med Ebba 
Oxenstjerna). Deponeradt af Norrsunda församling. 

13.648. Västergötland, Ås hd, Varnums kyrka. Madon
nabild af trä från 1200- el. 1300-talet, vid fötterna två små 
framstupa liggande människofigurer. Deponeradt af Varnums 
församling genom Borås museum. 

13.649. Nerike. Örebro hd, Anstå sn, Adolfsberg, Ans-
torp(?). En stor, väl slipad yxa med hålegg,. — Ladugårds
skogen. Tre simpla skafthälsyxor och ett ämne till dylik med 
hålet ännu ej påbörjadt. — Ingenting i Ladugårdsskogen. En 
fyrsidig, tjocknackad grönstensyxa, lång och smal. — Asphol-
men. Hålcelt af brons med orneringsränder (per. 111). — Alm
by sn, Sundstorp. Skafthålsyxa med påbörjadt, ringformig! hål. 
— Grimstens hd, Hackvads sn. Eggdel af skafthålsyxa med 
nytt hål. — Edsbergs hd och sn, Logsjö Västergård. Ett fyr
sidigt bronsbeslag likt Sv. F. 424, men oorneradt, samt en grof 
lerkärlsbit, f. med brända ben och kol i en grafhög å "Särder-
backen". — En tjocknackad fyrsidig yxa, f. vid Mosjöns första 
sänkning. — Utan närmare fynduppgifter. Stor harpunspets af 
ben med två hullingar och rundt häl i skaftändan; — af flinta: 
en oslipad yxa med spetsoval genomskärning, tre slipade tun
nackade yxor, två små flata, breda mejslar (den ena med svagt 
hålig egg), en smal hålmejsel, tre dolkar (af dessa en från Sät-
tra. Almby sn, Örebro hd); af skiffer: en spjutspets och en pil
spets, båda med obetydliga hullingar; — af grönsten: två smär
re yxor med något hålig egg, en liten bred mejsel, en liten 
vacker dubbeleggad skafthålsyxa af dioritporfyr med svag! ut
svängda eggar, en skafthålsyxa f. i Svartån; — en stor oval eld
slagningssten. 

Västmanland, Fellingsbro hd och sn, Sickelbo. Liten skaft
hålsyxa af grönsten. 

Västergötland. Afslagen flintdolk med tunnt skaft, två 
tjocknackade grönstensyxor (den ena lång och smal), en båt
formig, vittrad stenyxa med kort hålk, två stora simpla skaft-
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hålsyxor (båda från Tidaholmstrakten), en eggdel af större 
skafthålsyxa. 

Östergötland. En flat, väl slipad flintyxa (bredast vid eg
gen), en smal båtformig stenyxa med hålk, en liten skafthålsyxa. 

Utan fynduppgift. En flintdolk med tunnt skaft (något 
slipad), en liten flintmejsel, gjord af ett dolkskaft, eggen ska
dad; — af grönsten: tolf yxor och mejslar utan hål (hvaraf 
2 med hålegg), 7 simpla skafthålsyxor, 3 ämnen till dylika med 
hålet ej påbörjadt, en dylik med hålet påbörjadt med rörborr 
från båda sidor, en dylik med färdigborradt hål, men eljest ej 
färdiggjord, en stenklubba med skaftningsränna, en fyrsidig 
knacksten (?) af grönsten, 2 genomborrade stentrissor (större 
än sländtrissor), en stor kvartspärla, en flat ring af hvit, ge
nomskinlig lös sten, en järnyxa, trol. från ä. j . å. 

13.650. Blekinge, Medelstads hd, Backaryds sn, Bråfa-
broen. Eggdel af en stor tunnackad slipad flintyxa, f. omkr. 
40 cm. djupt vid åkerbrytning, omkr. 100 m. från Bråtasjön. 
— Ronneby sn, Bredåkra. Smal tjocknackad flintyxa med sön
derslagen egg, nedre delen af en tjocknackad flintyxa med 
hålegg; f. några meter från hvarandra i åker. 

13.651. Skåne, Bara hd, Skabersjö sn, Ryd. Präktig guld-
halsring (fig. 13), närmast lik Sv. Fornm. Fören. tidskrift X, 
s. 84, fig. 186, men med halfrundformiga stämpelsirater som 
ibid. fig. 187; vikt 0,9677 kg., halt 0,7io. F. vid plöjning hös
ten 1908. 

13.652. Småland, Konga hd, Elmeboda sn, Ouleboda. 
Liten bronsyxa lik Sv. F. 117, liten flintyxa med hålegg; båda 
funna i samma åker. 

13.653. Västergötland, Vilske hd, Jäla sn, Jonstorp. Större 
mångkantig stenåldersslipsten. 

13.654. Dalsland, Sundals hd. Solstad sn, Holmen. Sten
yxa med antydda smalsidor, liten skafthålsyxa. — Qvantens-
berg. Två fyrsidiga stenyxor. — Titthagen. En liten trindyxa 
med tväregg, en stenyxa med oval genomskärning och tjock 
afrundad bane; tvä skafthålsyxor. — Torp. En stenyxa med 
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oval genomskärning och bane som den nyssnämnda. — Erik
stads sn, Björnebol. Två skafthålsyxor. — Frändefors sn, Rö-
landa. Fyrsidig stenyxa. — Ryrs sn. Bön. Skafthålsyxa, illa 

Fig. 13. \'2. (Inv. 13,651). 

formad. — Västra Blekan. Tångedel af en flintspjutspets, liten 
flintsåg. — Holmerud. En skafthålsyxa, en oval genomborrad 
sten med spetsoval genomskärning; — "Ivensgård"(P). Skaft
hålsyxa. — Nordals hd, Örs sn. Katteberg. Skafthålsyxa. 

Västergötland, Bjärke hd, Lagmansered sn, uHotttorp"(P). 
Längdhalfva af skafthålsyxa. — Väne hd, Gärdhems sn. Flintsåg. 

13,655. Nerike, Örebro hd. Vintrosa sn, Rastorp (å den 
(Fornvännen 1909). 16 
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s. k. Lannahöjden). Vacker, mängkantig skafthålsyxa med änd-
knopp, ej svängd, yttersidorna rundade; f. 1905 vid borttagan
de af ett stenröse i åker, i jorden under roset. 

13.656. Stockholm, Katarina uppfartsväg. 29 kopparmynt, 
f. vid bergsprängning, däraf 27 svenska 1644—1830, en en
gelsk penny 1812, en spelpenning. 

13.657. Södermanland, Svartlösa hd. Brännkyrka sn, Lång-

Fig 14. (Inv. 13,658.) 

bro. Skafthålsyxa af sten, f. i ett våren 1908 nyodladt pota
tisland i en bergbacke. 

13.658. Västmanland, Siende hd, Kärrbo sn, 
Frösåker. t fyra delar bruten bronshalsring (fig. 14) 
af typen Montelius Tidsbestämning fig. 114, men 
spiralerna sammanvuxna med skifvorna, dessas or
nering mycket utplånad, f. 1908 vid bärplockning. 
En ända stack upp ur marken. 

13.659. Västergötland, Vartofta hd, Åsleds sn. 
Spjutspets af järn (fig. 15) med höga ryggar (ä. j . å.), 
/ . i Åsleds mosse, ej långt från kyrkan, under plöjning. 

13.660. Stockholm, Kungsgatans genombrott 
mellan Regerings- och Norrlandsgatorna. Två smärre 
kanonkulor af järn, enl. uppg. f. 4 m. djupt. 

13.661. Skåne, Ringsjöns stränder. Af flinta: 
en liten tunnackad yxa, 5 tjocknackade yxor (de flesta 
med mer el. mindre hålig egg, hvaraf en starkt om
arbetad), en flat, bred mejsel, ett spån, ett stycke 

Fig. 15. v.i at en spjutspets el. dolk. 
(Inv. 13,659.) Halland, Halmstads hd, Slättåkra sn, Slättåkra 

nr 6. Medeltida järndolk. 
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13,662. Kalmar län. Norra Möre hd. Förlösa sn. Skaft
hålsyxa af sten (fig. 16). något lik Sv. F. 40, men med trind 
bane och halfcirkelformig afsats bakom skafthålet på bägge 
sidor. — Kalmar landsförsaml., Berga. Stycke af en bred och 
tjock spjutspets(?) af flinta. — Ryssby sn. Stenyxa (fig. 17) (el. 
klubba) af dioritporfyr med skaftränna. — Rockneby. Mycket 
lång (27,7 cm.) stenyxa utan hål, nästan trind (dock med an
tydning till två kanter, så att genomskärningen närmar sig till 
spetsoval), fyrsidig stenmejsel (fig. 18) med smalsidorna och 
särskildt banen svagt konkava (rännformiga).—Söregärde. Skaft-

Fig. 16. i/3. (Inv. 13,662.) Fig. 18. Va. 

hålsyxa lik Sv. F. 38. — Åby sn. Sporsjö. 
Vacker, välpolerad, båtformig yxa af ljus sten Fig. 17. Vt. 
med låg hålk, midtäs, afrundade hörn och (Inv- 13-662-) 
föga utpräglad ändknopp, f. vid grustäkt.—Vångerslätt. Sten
yxa af utpräglad Hästcfjordstyp, slipad vid eggen. — Stranda 
hd, Mönsterås sn, Stubbemåla (nu Nygård). Degenererad! båtfor
mig yxa utan hålk och knopp, nästan tresidig. — Aspelandshd, 
Målilla sn och by. Mindre flintyxa af spetsoval genomskärning, 
väl slipad, skadad vid eggen. — Handbörds hd, Långemåla sn. 
Smal fyrsidig spjutspets (el. doppsko?) af järn, hålken kort. 

Småland, Norra Vedbo hd, Adelöfs sn, Södraholm. Skaft
hålsyxa. — Bälaryds sn. Något svängd skafthålsyxa. — Lom-
maryd sn, Sköldseryd. Större skafthålsyxa. Vireda sn, Mos-
seryd. Skafthålsyxa. — Södra Vedbo hd. Eksjö landsförsaml., 
Stensgöl. Liten fyrsidig, bredeggad flintyxa, liten skafthåls-
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yxa. — Hulls sn, Bjärsby. Slenyxa ulan hål, med oval ge
nomskärning. — Höreda sn. Markestad. Liten skafthålsyxa. 
— Ingatorps sn, Hustomta. Medelstor tunnackad flintyxa. 
— Trol. från något af Vedbohäraderna. En utomordentligt 
vacker, finpolerad "dubbeleggad" skafthålsyxa af dioritporfyr 
(fig. 19: snarlik Sv, F. 42), liten hålkyxa af brons (fig. 20) 

med ovanlig ornering (per IV). 
Norrbotten, Öfverkalix sn. 

Nästan fyrsidig, groft formad yxa 
af mörk stenart samt en dylik, 
trol. från samma håll. 

13,663. Bohuslän, Orusts 
västra hd. Röra sn, Brattås. Svin
viken. Af flinta: 19 mer el. min
dre fragmentariska pilspetsar af 
spån med tånge, ett större spån, 
en liten kärna samt två större 
slagna stycken; f. å en boplats 25 
m. öfver hafvet. — Orusts östra 
hd, Långelanda sn, Oömme. En 
oslipad stenyxa af Hästcfjordstyp, 

ett skadadt ämne till dylik, ett flått, slipadt(?) grönstensstyckc, 
en tunn skifskrapa af flinta och ett tjockt, tillslaget flintstycke. 

Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn. Västra 
Skog. Stenyxa af Hästefjordstyp, ovanligt hög-
ryggad, eggdelen slipad, f. vid odling nära sjö. 
— Binas. Banedel af en flat skafthålsyxa. — 
Ryrs sn, Västra Blekan. Eggdel af skafthålsyxa. 
— Bollungsnäset. Flisa af en skafthålsyxa (möjl. 
af en stor "dubbelhacka"), liten fin lancettformig 
pilspets af flinta. — Högtakan. Lancettformig 
spjutspets af flinta. — Valbo hd, Ödeborgs sn, Kass-
lerådane. Skadad flintsåg med konkav egg, större tunn Flint-
skifva, något retuscherad. — "Rål" (= Rålunden el. = S. 
Rån?). Afslagen smal flintdolk. 

Fig. 19. Vi (Inv. 13,662.) 

Fig. 20. Vt. 
(Inv. 13,662.) 
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13.664. Småland, Konga hd, Elmeboda sn. Guleboda. 
Tjocknackad flintyxa, oregelbundet formad, f. på samma plats 
som inv. 13,652. 

13.665. "Riktplåt" af koppar från Avesta myntverk enl. 
myntförordningen af d. 17 maj 1715. Inskrift R1CHTPLÅT 
TIL v DALER SILFWERMT DESS HALT 1 MARC MYT 
W OCH 786 H AS BL1FWER AF 1 SKEPPUND KÄPPAR 
360 PLÅTAR A° 1715 ^ 

13.666. Ett Stockholms-öre 1523 (= Appelgren, Kon. Gus
taf I:s mynt, nr 464). 

. 13,667. Södermanland, Villåtttnge hd, Lilla Mellösa sn. 
Baggetorp. Fyra grönstensyxor, hvaraf en trind, en med oval 
och två med fyrsidig genomskärning. — Oppunda hd, Flöda 
sn, Tjugesta. Tre stenmejslar med mer el. mindre hålig egg, 
eggen af en större fyrsidig stenyxa samt ett flintspån. — V. Ving
åkers sn. Skenas. Fyrsidig stenmejsel. 

Nerike. Örebro stads södra område, Gustafsviks tegelbruk. 
Liten bred hålmejsel af flinta, stenyxa med antydda smalsidor. 
— Örebro hd, Ånsta sn, Bistå. Liten skafthålsyxa. — Sköller
sta hd, Gällersta sn, Gryt. Liten tjocknackad flintyxa. 

Uppland, Simtuna hd, Altuna sn, Fröjeslunda (Frösslunda). 
Fyrsidig, väl slipad, svart stenmejsel med snedt afslipad egg 
("Vestlandstyp"). 

13,668. Gotland, Linde sn, Dukarfve. Graf 1: röse af 
15,5 m:s diam. och minst 1 m:s höjd med fotkedja af jämna 
kalkstenshällar, däri en hällkista af 3 m:s längd, hvari hitta
des en samling obrända djurben (trol. af får), en falang (trol. 
af människa), en fingerring af brons och en nyckelskylt af järn. 
— Graf 2 och 3 : små hällkistor utan fynd. — Från ett annat 
graffält. Graf 4: litet röse af 1,70 m:s diam., hvari en liten sam
ling kol. — Graf 5: jordblandadt röse af 5,5 m. diam., hvari 
under hällar låg ett människoskelett och vid detta en rektan
gulär järnsölja. — Löst fynd: en half, ornerad knapp af svart 
ämne, trol. horn. — Rone sn, å en enklav mellan Burs och Stånga 
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Fig. 21. Vt. 
(Inv. 13,671.) 

snr. Liten samling brända ben från en stor söndergräfd hög. 
— Alfva sn, Svie, (Ange), nära den plats, där det stora graffyn-
det inv. 10,929 hittats. Graf 6: lågt röse af 6 m. diam., hvari 
brandlager med brända ben, två eldskadade massiva brons-

ringar med rester af bältebeslag, 6 små frag
ment af bältebeslag, litet stycke af en smal 
bronsring. — Kista af kalkstenshällar, an
träffad vid kanalgräfning, innehöll ett ska
dadt människoskelett med hufvudet åt SSV. 
samt 2 bronsfibulor af tidig romersk typ, en 
liten tjock järnring, ett kupigt järnfragment, 
och mynningsbit af ett lerkärl. — Stånga sn, 
Bosarfve. Liten djurhufvudformad spänn
buckla med prickornament, skadad rund ge
nombruten prydnadsskifva af brons, som 
haft ett triskeleartadt ornament med tre djur

hufvuden. Undersökningarna utförda af folkhögskoleförestån-
daren H. Hansson. 

13.669. Oestrikland, Oc
kelbo sn, Fornvi. Ett stort 
stycke järnslagg med inmäng
da träkol, från roset i den i 
M. Bl. 1898-99, s. 54 beskrif
na grafhögen. Gåfva af fru 
Rosa Hernmarck. 

13.670. Dalsland, Sun
dals hd. Grinstads sn, Rud. 
En 21 cm. lång flintdolk med 
det täml. breda bladet utan 
skarp gräns öfvergående i det 
tunna tvåsidiga skaftet. Gåf
va af intendenten Th. Langer. 

13,671. Södermanland. 
Fynd anträffade vid arbetena n * 22- ,/2- (Inv- ,3-671-) 
för Hjälmarens och Kvismarens sänkning. Af brons: en yxa 
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med låga kanter och 
starkt utsvängd egg, 
en ornerad hålkyxa(//g. 
21), en stor bältehake 
(fig. 22), ögleformig 
med ändarna bildande 
stora spiralskifvor, en 
stor nål med spiral-
skifva (fig. 23), en torn 
till ett stort ringspän
ne; alla dessa föremål 
f. på Eskiltunaåns bot
ten, inom ett täml. be-
gränsadt område, trol. 
vid Hyndevads dam
mar (på gränsen mel- Fig.24.V2. 
lan Gillberga, Fors och 
Husby snr); på sam
ma område hittades äfven 2 
andra bronsyxor, 7 stenyxor, 

1 guldring, några glaspärlor 
och några mynt från 1600-talet 
(se Geol. Föreningens För-
handl., band 7, sid. 488 f.). 
— Utan närmare fynduppgifter: 
en bronsdolk (fig. 24) (med 
tunnt blad och smal tånge), 

2 järnsvärd (fig. 25 och 26) 
från tidigare medeltiden med 
guldinläggningar på klingorna: 
på det ena (fullständiga) ses pä 
båda sidor en trekantig sköld 
jämte kors; det andra (nedtill 
afbrutna) har å ena sidan in
skriptionen SVNDTHVES, å 

(Inv. 
13,671) 

Fig. 23. Vt. 
(Inv. 13,671.) 

* 

Fig. 25. Vt. (Inv. 13,671). 

http://Fig.24.V2
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den andra minst 4 dubbelcirklar. Föremålen ha förut förva
rats å Sjösänkningsbolagets kontor i Örebro jämte en del an
dra fynd från arbetena, hvilka nu öfverlämnats till Örebro mu
seum. Gåfva af K Vitterhets Akademien. 

13.672. En Gustaf I:s 1-mark 1546 
(== Appelgren nr 1,118), ett Johan III: s 2-öre 
1570 (= Levin nr 336, men fräns. NOSR.), 
en Karl XI:s 2-mark 1678 (= Stjernstedt nr 
1,706). 

13.673. Ett dr. Kristinas 1-öre i kop
par 1644 med årtalet skrifvet MDCXL4. 

13.674. Skåne, Oxie hd, "vid Malmö 
åt Sallerupshållet" (enligt uppgift). Skaft
hålsyxa af grönsten med vulstformig bane 
och starkt inbuktad undersida, skafthålsyxa 
med hoptryckt bane (jfr Muller, Ordning, 
72), liten skafthålsyxa med rundad bane, 
hälften af en skafthålsyxa snarlik Muller 79. 
— Svedala sn, Svedala nr 18. Vacker skaft
hålsyxa som Muller 85, f. i mossen Sjödi
kena (S. om Bökebergsskog), 1 m. djupt i 
torfven, hvars hela djup är 2—2,4 m. (se Holst 
Postglaciala tidsbestämningar, s. 9).—Östra 
Svenstorp. Liten eggdel af flinlyxa, trol. 
upptill omknackad för nyskaftning. —Om
rådet "Ryasten" S. om Yddingesjön (möjli
gen inom Hyby sn, Bara hd). Tjocknackad 
flintyxa, upptill omknackad för ny skaft-
ning (jfr. Muller 70). — Skytts hd, Trelleborg. 

Skafthålsyxa af sandsten(?) af ovanlig form, med starkt ned
dragen egg, eggformig bane, tväråsar midt för skafthålet 
och urgröpta öfver- och undersidor. — Fm Alstads sn och 
Kyrkby, gården nr 6. En ovanligt lång, tväreggad pilspets 
(fig. 27) och en borr af flinta. — Gården nr 11. En skifyxa 
och ett litet spetsigt redskap af flinta. — Gården nr 25—26. 

Fig. 26. <'ä. 
(Inv. 13,671.) 
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Flintknuta. — Utan närmare uppgift. Fasonerad sländtrissa af 
sandsten. — Gylle sn, Lundhögsgården. Dubbelsåg el. tandad 
spjutspets af flinta, lik Muller 154 (spetsen afslagen), skafthåls
yxa med mycket bred bane. — Anderlöfs sn, Ålholmen. Trind
yxa (?) smalast vid eggen, bredast nära banen. — Vemmenhögs 
hd, Grönby sn. Hönsinge. Oslipad flintyxa (fig. 28) med ena 
egghörnet utsvängdt (jfr. Aarböger 1896, s. 415, 
fig. 77). — Stor lertrissa (jfr. dem från Bober-

\ 

Fig. 27. t i . (Inv. 13,674.) Fig. 29. ' i (Inv. 13,674.) Fig. 28. Vi. (Inv. 13,674.) 

berget i Östergötland, Fornvännen 1900, sid. 234, fig. f.) — Kells-
torps sn, Jordberga. Liten bronsyxa (fig. 29), ovanlig va
riant af typen Sv. F. 116. — Östra Vemmenhögs sn. Mycket 
liten flintyxa, slipad vid eggen, trol. omslagen af en större. 
— Ölöf. Bronshalsring som Sv. F. 229, f. jämte en dylik (som 
tillhör Malmö museum) 1904 i Ölöf torfmosse, i ett året förut 
nygräfdt afloppsdike, där de hade ramlat ned från sidan. — 
Bara hd, Genarps sn. Liten ornerad hålkyxa af brons (per 
IV), f. vid en större jordfast sten å den ursprungliga nordöstra 
stranden af den starkt sänkta Björkesåkra sjön (den lär ha in
nehållit rest af träskaftet), tjock spånskrapa af flinta, f. å samma 
strand, 60 m. från föregående. — Nefvishögs sn, Staffanstorp. 
Två bearbetade hjorthornstaggar, den större med hål genom 
tjockändan och afsats nedanför, funna 1906 i torfjord vid upp-
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rensning af Segeå "på gränsen till Staffanstorp". — Lomma 
sn, Alnarp. Fyrsidig stenyxa med från båda sidor på
börjadt hål invid banen (jfr. Sv. F. 32), banedel af tun
nackad flintyxa. — Harjagers hd. Dagstorps sn. Fyr
sidig stenyxa med dubbelkoniskt hål uppe vid banen, 
som är smalare ock mera rundad än på Sv. F. 32. 
— Liten tjock, vittrad skafthålsyxa. 

13,675. Skåne. Nils Mårtenssons i Skurup sam
ling (blott en del af föremålen med närmare fyndupp
gifter, de flesta från Skytts och Vemmenhögs, enstaka 
från Bara, Torna och Onsjö härader). En 28,5 cm. 
lång benharpun (fig. 30.) med sågtandad egg;—af 
flinta: 3 råämnen, 2 groft slagna och 2 finare slagna 
mandelformade redskap, 2 större skifyxor, 1 spetsigt 
redskap likt Sv. F. 9, 2 rundtorn slagna yxor (den ena 
något osäker), 4 oslipade yxor med spetsoval genom
skärning, (som Sv. F. 12), 3 slipade yxor med spets
oval el. oval genomskärning (däraf två fragmentariska), 
1 liten flat yxa med spetsoval genomskärning och sli
pad rak egg, 2 små oregelbundet formade yxor (något 
slipade), 7 oslipade, fyrsidiga och tunnackade yxor, 
(täml. stora), 10 helt el. delvis slipade dylika (medel
stora el. små), 2 helt tunna dylika (väl slipade, små), 
1 eggdel af en slipad yxa med en bred smalsida och 
den andra sidan afrundad, 1 stor oslipad, tjocknackad 
yxa (fig. 31) med bane, 15 smärre tjocknackade yxor 
(mer el. mindre slipade, däraf 3 tunnbladiga), eggdel 
af en slipad yxa med utsvängd egg, 9 slipade smal
mejslar med rätegg, 24 smärre dolkar och spjutspet
sar, bland de senare en lancettformig (fig. 32) med 

tre par hak i kanterna, 11 pilspetsar, däraf en lång, 
Fig 30 * 't 

(Inv "jämnbred, tunn, fint slagen (fig. 33), 6 sågar, 2 bor-
13,675.) rar, 1 knif, 8 spånor, 2 smala tillslagna stycken; 

— af annan sten: 3 aflånga slipstenar, hälften af en skifformig 
klubba(?) som Sv. F. 8, 2 knackstenar (?) med skålformiga för-
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djupningar som Sv. F. 1, eggdel af en vittrad, båtformig skaft
hålsyxa med låg hålk, banedel af dylik utan hålk, med tvär 
bane utan knopp, banedel af en skafthålsyxa som Sv. F. 40, 
2 banedelar af skafthålsyxor som Malier 99, eggdel af skaft
hålsyxa med åt båda sidor utsvängd egg, eggdel af dylik med 
åt ena sidan sidan utsvängd 
egg, eggdel af en troligen 
dubbeleggad skafthålsyxa 
med nytt dubbelkoniskt hål 
nedanför det gamla, 3 egg
delar af simpla skafthåls
yxor, däraf en tjock med 
svag antydan till hålk, liten 
vanlig skafthålsyxa (skadad 
vid banen), en yxa med skaft
ränna, en hammare med rän
na som Muller 118 och 2 
dylika som Muller 119, 1 Fig.33.V«. 
oval eldslagningssten af 
kvartsit, 1 snarlik men något F'g- 32, V» 
större af grönsten, trol. sänke; — af (lnv' 13,675-) 

brons: en flat yxa med utsvängd egg och helt 
låga kanter, 2 hålkyxor med lång hålk ofvan 
öglan, en spjutspets lik Sv. F. 101; — 3 half-
klotformiga spelbrickor af ben; — 4 fossila ren
horn. 

13.676. En elfenbensdosa med namnet Carl Linnaeus In-
ristadt på bottnen, köpt af säljaren hos en. bondfamilj nära 
Västerås, som ägt dosan i minst 75 år. 

13.677. Bohuslän, Kville hd, Svenneby kyrkogård. Fem 
thalermynt, näml. 4 holländska 1620—1649 och ett från Salz
burg 1625, f. vid grafgräfning omkr. 1 meter djupt bland ben
rester. 

13.678. Småland. Tveta hd. Nässjö kyrka. Kyrkklocka 
från tidigare medeltiden, utan någon inskription. 

Fig. 31. Vs. 

(Inv. 13,675.) 
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13.679. Småland, Konga hd. Sandsjö sn, Getamäta. Egg
del af en flintyxa med delvis affläkta bredsidor. 

Blekinge, Medelstads hd. Backaryds sn, Dafvaremåla. 
Groft formad stenyxa med oval genomskärning. — Räfsmåla. 
Liten bred flintmejsel med svagt hålig egg. — Bräkne hd, Hoby 
sn, Smedsmåla. Stenyxa med oval genomskärning. 

13.680. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn. Rösshult. 
Större stenyxa med oval genomskärning, ämne till skafthåls
yxa (groft formadt, med påbörjadt ringformigt hål), eggdel af 
större skafthålsyxa med nytt hål nedanför det gamla. — Sel-
ringen. Fyrsidig stenyxa, smal båtformig skafthålsyxa med hålk, 
vittrad. 

Bohuslän, Lane hd. Bäfve sn. Fagerhult. Liten tunnbla-
dig flintyxa, bladformig spjutspets el. dolkblad af flinta, liten 
genomborrad sten. — Raknebo. Två skafthålsyxor, eggdel af en 
stor dylik samt liten banedel af dylik. - Ryrs sn. Heljebol. 
Banedel af en stenyxa med oval genomskärning, två eggdelar 
af smärre skafthålsyxor. 

13.681. En Gustaf II Adolfsmedalj i bly. Åts. som B. E. 
H. n:r 18; frans, konungen till häst, i bakgrunden ett slag
fält, ingen omskrift. 

13.682. Uppland. Frötuna och Länna skplg, Rådmansö 
kyrka. Ovanligt liten medeltida kyrkklocka med minuskelin-
skrift innehållande början af änglahälsningen till Maria. 

13.683. Södermanland, Oppunda hd. Flöda sn. Södra 
Granhed. Midtstycke af en större tunnackad, väl slipad flint
yxa, 8 grönstensyxor utan hål (däraf två nästan trinda, dock 
något kantiga, tre med oval genomskärning, två med någor
lunda tydliga smalsidor och en utpräglad fyrsidig af tunnac
kad typ), eggdel af en vacker båtformig skafthålsyxa med ås 
både på öfversidan och närmast eggen på undersidan. — Sköl
dinge sn, Kattvik. Två fyrsidiga stenyxor af tunnackad typ. 
— Villåttinge hd. Gryts sn. Jordanstorp. Stor fyrsidig, tjock
nackad stenyxa, skafthålsyxa med svagt konkav undersida. 
— Lilla Mellösa sn och by. Fyrsidig, tjocknackad stenyxa med 
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en större trol. ursprungl. ofullständighet i ena smalsidan, liten 
tunn, fyrsidig, bred stenmejsel. — Hölebo hd, Hölö sn, Broby. 
Stor fyrsidig tjocknackad stenyxa med hålegg. 

13.684. Småland, Kinnevalds hd, Almundsryd sn. Väl 
bibehållen dubbeleggad skafthålsyxa af dioritporfyr, f. i åker. 

13.685. Västergötland, Kinne hd. Ledsjö sn. Järnyxa (fig. 
34), lik Muller, Ordning, 408, f. i grusmark å s. k. Pukstens-
slätten. 

13.686. Södermanland, Oppunda hd, Flöda 
sn, Södra Granhed. Liten fyrsidig flintyxa, bre
dast vid eggen. — Himlinge. Tunnackad flint
yxa, skadad vid banen. — Ökna. Liten vacker, 
båtformig skafthålsyxa med skarp ryggås, låg hålk 
och föga utpräglad knopp, f. i grustag. — Julita 
sn. Dagsjön. Två fyrsidiga hålmejslar af sten. 
— Väsby. Planoplan skafthålsyxa af ovanlig, ljus 
stenart, hålet midtpå, banen tvär. — Lillstugan 
under Väsby. Liten trindyxa.- Löten under Ju
lita gård. Lång oval eldslagningssten med ena 
sidan mycket djupt urhålkad. — Sköldinge sn, 
Smedstorp. Trindyxa. — Valingsäter. 25,4 cm. lång 
stenyxa med antydda smalsidor. — Villåtttnge hd, 
Dunkers sn, Sundby. Flintyxa med spetsoval ge
nomskärning, dock med någon slipning på kan
terna, särskildt vid egghörnen, bredsidorna sli
pade vid eggen och midtpå (yxan synes ej vara 
omknackad af en fyrsidig, såsom däremot är fallet med några 
andra snarlika). — Åkers hd, Härads sn.Vretstugan. Eggdel af 
en större skafthålsyxa. — Österrekarne hd, Stenkvista sn, Skir
fall. Tunn bredbladig spjutspets af flinta. Järnsporre med stjärn-
formig klinga. — Stora Nyby. Trindyxa och banedel af stenyxa 
med oval genomskärning. — Västerrekarne hd, Torshälla sn, 
Folkesta. Bred fyrsidig hålmejsel af sten. 

13.687. Stockholm, Slottsbacken. Unikt kopparmynt, trol. 
profmynt, utan årtal, men sannolikt frän tiden 1500—1523 

Fig. 34. Va. 
(Inv. 13,685). 



242 Statens Historiska Museum och K- Myntkabinettet. 

och antagligast prägladt för Sten Sture d. y. el. Gustaf Eriks
son Vasa. Åts. Helge Eriks bild, nedtill täckt af en sköld 
med Sveavapnet; omskrift SCS • ERICVS * °o° REX. Fräns. 
Trol. ett vapen, men otydligt och bortnött; omskr. MONETA 
° REGNI ° SWECIE. — F. vid utgräfningen af gamla slotts
vallen. 

13.688. Minnespenning i silfver öfver den danske förfat
taren H. C. Andersen, ensidig, gjuten. Gåfva af herr C. W. 
Burmester. 

13.689. Helsingland, Rogsta sn. Bästdal. Ett silfver
mynt, Gustaf III:8 ,', riksdaler 1783. Gåfva af herr Jon Pers
son, Stensgärde, Norrbo. 

13.690. Skåne, Bjäre hd. Västra Kamps sn. Påarp. Li
ten öppen bronsring, som tillhört kedjan till bronsluren inv. 
10,775 (M. Bl. 1898-99, s. 120, fig. 91). Gåfva af v. härads-
höfding O. Ehnbom. 

13.691. 40 st. moderna utländska mynt (26 af silfver och 
14 af koppar) från Indien, Ceylon, Egypten, Tunis, Ryssland, 
Grekland, Italien, Frankrike och Portugal samt 2 grekiska se
delmynt. Gåfva af löjtnant Q. Lllliehöök. 

13.692. Minnespenning i bly öfver Gustaf II Adolfs in
tåg i fria riksstaden Dinkelsbiihl i Mittelfranken 1632. Fräns, 
modern och hopfogad med åts., som synes vara en afgjutning. 
Minnespenning i bly öfver Carl A. Lundberg Jacobson och 
hans hustrus silfverbröllop på ön Java 1814. 

13.693. Ett Erik XIV:s 16-öre klipping af år 1567 med 
årtalets 7 ändrad från 6, en Karl XI:s 2-mark 1671, med från
sidans 2:a bakvänd. 

13.694. Västergötland, Kinne hd, Fullösa kyrka. Kru
cifix af trä, senromansk typ, höjd 2,ao ra. 

13.695. Bohuslän, Orusts östra hd, Långelanda sn, Oöm
me. Af flinta: en kula som Muller 38, 6 knackstenar, 2 kär
nor, 2 knutor, ett större slaget stycke, 2 skifvor med obetydlig 
retuschering, 2 tjocka spånskrapor, 3 tjocka spånor; — af grön
sten: en liten yxa af Hästcfjordstyp, ett annat tillknackadt stycke, 
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samt ett fragment af en spetshacka med skafthål som Monte
lius, Sveriges Forntid, Stenåldern fig. 57 — Orusts västra hd. 
Röra sn, Brattås, Svinviken. 18 flintspånor, ett par något re
tuscherade, från samma plats som inv. 13,663. — Lane hd, Ryrs 
sn, Lerdalen. Tunn skifva och knacksten (?) af flinta, trind
yxa af grönsten. 

Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Dykälla. Banedel 
af tjock skafthålsyxa. — Ekenäs. Ändstycke af flintsåg, half 
skafthålsyxa med omknackad ända. — Västra Flybo. Smal 
flintdolk med tjockt skaft, flintmejsel gjord af ett tvåsidigt bredt 
dolkskaft, liten trindyxa. — Rösshult. Groft slaget flintstycke, 
banedel af tjock skafthålsyxa, rund plattad sten. 

Västergötland, Väne hd, Vassända sn, Lockered. Pilspets 
af flintspån med tånge, ovanligt kort och bred. — Vänersborgs 
stads område, udden Skräcklan. Tillslaget flintstycke (något 
likt föregående, men för krumt för att vara pilspets), stenyxa 
af Hästefjordstyp, starkt svallad. 

13.696. Helsingland, Delsbo sn, Åkre nr 1. Tre s. k. 
mallar af brons, troligen afsedda till falskmyntning efter Gustaf 
I:s två mark 1543, efter mark af otydligt år och efter halfmark 1542. 

13.697. Östergötland. Söderköping. Bred fingerring af 
förgyldt silfver med rik ornering i relief och genombrutet ar
bete (1500-talet). 

13.698. Skåne, N. Åsbo hd, Grämanstorps sn, Bjersgård. 
Af brons: en dubbelknapp lik. Sv. F. 195, bit af ett orneradt 
rakknifsblad, ändstycke af en såg, liten pryl samt ett hopböjdt 
bleckstycke, trol. afsedt att vara en pincett; f. jämte stenar och 
brända ben i åker. 

13.699. Västergötland, Vartofta hd, Yllestads sn. Tomten. 
Ofullbordad skafthålsyxa af sten af 31,8 cm:s längd (hålet ej 
påbörjadt) något svängd med en urtagning på undersidans midt, 
f. 1 meter djnpt. 

13.700. Bohuslän, Orusts östra hd, Långelanda sn, Oöm
me. Sex stenyxor af Hästefjordstyp och 14 ämnen till dylika 
eller fragment däraf, alla dessa från en plats, samt 7 dylika 
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ämnen och ett slaget flintstycke från en annan plats.— Västra 
Röd, Klefbacken. Af flinta: 2 säkra och 2 något osäkra 
skifyxor, 4 spånskrapor, 1 skifskrapa(?), 2 kärnor en stor 
mängd spånor, skifvor, slagna stycken och affall. — Klun
kegärdet (strax S. om föregående). En mängd karaktäristiskt 
flintaffall, däribland två kärnor, en spånskrapa, spånor, skifvor 
och några slagna stycken, som möjligen haft särskild använd
ning — Hultshagen (äfvenledes under V. Röd). En vacker skif
yxa samt några spånor och skifvor af flinta. — Myckleby sn, 
Andenäs. En vittrad trindyxa. — Ståla sn, straxt Ö. om 
kyrkan. Fyra täml. stora slagna flintstycken och en skifva. 
— "Hallebo". En del flintaffall, bl. a. tvä skifvor slagna pä tvä
ren af kärnor. — Varekil. Flintaffall, hvaribland en skifva af 
kärna och en osäker skifyxa (mycket sned), en oval sänkesten 
med tre rundtorn gående, hvarandra korsande fåror, enl. uppg. 
f. under en ättehög. — Orusts västra hd, Röra sn, Brattås. 
Två pilspetsar af spån med tånge, skadade, från boplatsen vid 
Svinviken (jfr. inv. 13,663), 5 slagna flintstycken, f. nära en 
stendös. — Kåcketorp. Eldslagningssten af kvartsit, nästan cir
kelrund och med starkt hvälfda sidor. — Kålbuxeröd. En del 
slagna flintstycken och spånor från 2 platser, bl. a. en kärna. 
— Inlands Fräkne hd, Ljungs sn, Dirhufvud, Banken. Tre 
stenyxor af Hästefjordstyp och 5 andra stycken af samma sten
art, en liten spånskrapa och något affal af flinta. — Dalsgär
det (straxt Ö. om föregående). Eggdel af en yxa af Häste
fjordstyp, 2 andra grönstensstycken och 5 flintbitar. — Kors
viken. Två små osäkra skifyxor, en spetsig kärna och två 
skärfvor af flinta. — "Tulteviken". En vacker spånskrapa samt 
några spånor och skärfvor af flinta.—Inlands Nordre hd, Öds-
måls sn, Hällesdalen. Liten genomborrad kub af täljsten. 

Dalsland, Sundals hd, Brålanda sn, Bretvet. Dolkblad 
af flinta, skaftändan afslagen. — Råskog. Två brynen. — Erik
stads sn, Kläppersrud. Banedel af skafthålsyxa med afslipadt 
brott, flat slipsten (?) af mörk stenart. — Kuserud. Liten tun
nackad, slipad flintyxa med ena smalsidan omknackad till en 
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skarp kant. — Ryrs sn, Heljebyn. Fyrsidig tjocknackad sten
mejsel med snedt afslipad tväregg (A. W. Bröggers "Vest-
landstyp"). 

13,701. Skåne, Wemmenhögs hd, Svenstorps sn, Lindby. 
Liten människobild af brons (fig. 35) med spetsig hjälm, högra 
handen i sidan, vänstra armen afbruten, f. i en sandgraf. 

Fig. 35. Vi. (Inv. 13,701). Fig. 36. \2. (Inv. 13,703). 

13.702. Blekinge, Bräkne hd, Hoby sn, Västra Ryd. Sten
yxa af oval genomskärning, starkt vittrad, f. 2 fot djupt in
vid en större sten i åker. — Hällaryds sn, Trensum. Tre sten
yxor med oval genomskärning. — Törstorp. En nästan trind 
stenyxa med skadad egg, f. vid grustäkt. 

Småland, Konga hd, Sandsjö sn, Virramåla. Bred hålmej
sel af flinta med skadad egg, oval eldslagningssten. — Tings
ås sn, Elserås. Bit af en spånskrapa af flinta. 

13.703. Södermanland, Västerrekarne hd. Fors sn, Lund
by. Två rikt ornerade stigbyglar (fig. 36) af brons, ett bet
sel (fig. 37) med ledadt och vridet järnbett samt rikt ornerade 
genombrutna sidostycken af brons, två bronsföremål (fig. 38) 

(Fornvännen 1909). 17 
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ett med öglor i ändarna (det ena afbrutet); af järn: två spor
rar (fig. 39), en stor spjutspets (fig. 40), en stor halfrund sölja 
(fig. 41), en starkt uppslipad knif (fig. 42), en stor nitnagel 
(fig. 43) samt några rostklumpar, en del brända benbitar; allt 
f. tillsammans bland kolblandad jord på samma graffält som 
fynden inv. 13,307, under så godt som flat mark straxt nedan
för högen A 2; — en liten rund bronsskifva, täml. tjock, orne
rad med två koncentriska pärlränder och försedd med ett hål 
vid kanten, ett litet häng-
bryne af skifffer med rest 
af järnring i hålet, funna 
tillsammans några meter 
från föregående. 

Fig. 37. Va. (Inv. 13,703). 

13.704. Västergötland, Marks hd, Hyssna sn. Ett 40 cm. 
långt, dolkliknande redskap af röd skiffer, jämnbredt, täml. tjockt, 
slipadt, bladet med spetsoval genomskärning, handtaget run
dad! fyrsidigt; enl. uppgift f. under ett stenröse. 

13.705. Västergötland, Kinnefjärdings hd, Skälfvums sn, 
Sunträlje. En vacker tjocknackad flintyxa med hålegg, 5 flint
dolkar: hvaraf en med bredt fyrsidigt, starkt utsvängd!, väl pring-
ladt skaf!, men täml. smalt, tydligen omhugget blad, en 25,4 
cm. lång med lämligen bredt blad och smalt, tjockt, slipadt 
skaft, tre med smalt fyrsidiga skaft (de två ganska bredbladiga, 
den tredje upphuggen), en oornerad lerkärlsbit; allt f. vid grus-
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takt bland resterna efter en hällkista. Fyndomständigheterna 
granskade på platsen af rektor F. Nordin. 

13,706. Östergötland, Aska hd, Hvarfs sn, Österhvarf. 
En bit af glashornet inv. 8,656. 

(Inv. 
13,703). 

Fig. 40. i/4 

Fig. 39. 1/2. (Inv. 13,703). 

13,707. Skåne, Bjäre hd. Torekov sn. Skaft
hålsyxa af grönsten snarlik Muller, Ordning, fig. 
80. — Oxie hd, Hyllie sn, Limhamn. Skafthäls- Fig. 38. Vi 
yxa, lik föregående, men mindre, ändarne ej så 
starkt utsvängda nedåt, streckornering på banens 
vulst. — Luggude hd, Allerums sn, Laröd. Skafthålsyxa, 

af hufvudtypen Sv. F. 38. — Kat-
tarp sn, Svedberga. Bakre delen 
af en stor tandad spjutspels (el. 
dubbelsåg?) af flinta, som Muller 
154. — Herrestads hd, Baldinge 
sn. Stor hålkyxa af brons (fig. 

Fig. 41.i/4. Fig. 43. 1/4. 44), lik Sv. F. 151, men ofvan
för tvärlinjerna ytterligare orne
rad med en rad tredubbla tri-

I 
Fig. 42. V 

(Inv. 13,703). 

änglar i relief. 
13.708. Södermanland, Villåttinge hd, Dunkers sn. Alm. 

Två fyrsidiga, täml. smala stenyxor med afslagen egg, två små 
fyrsidiga yxor, den ena med något hålig egg, en eggdel af yxa med 
oval genomskärning, ett stycke af yxämne(?); funna ådymark 
med rika kolspår. 

13.709. Småland, Kinnevalds hd, Växiö landsförsamling, 
Bastanäset. (Vid Helgasjön). Fynd från en hällkista i jord
fritt röse: liten lancettformig spjutspets af flinta (hvars afnötta 
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skaftända synes visa, att den varit använd som eldsten), en 
skadad rakknif af brons med tångeartadt skaft (låg på ytan 
af jordfyllnaden i kistan), några lerkärlsbitar af tjockt, groft 
gods (möjl. af olika kärl), ett stycke af människokranium och 
ett par andra obrända benbitar, några brända benskärfvor, en 
del kolbitar, två djurtänder (nötkreatur; den ena f. utanför kis

tan), en kvartsitskärfva, som möjl. varit an
vänd som skrapa (utanför kistan). Under
sökningen utförd i december 1908 af folk
skoleinspektören doktor K- Kjellmark. 

13.710. Kungl. Myntets prägling år 
1908. Femtionio silfvermcdaljer (mynt haf
va präglats med 1907 års prägel). 

13.711. Södermanland, Öknebo hd, 
Östertelje sn, Skarlunda nr 5. Några brän
da benbitar och en bandformig spiralpärla 
af brons, f. vid en rest sten af 1,4.-. ms 
höjd. 

13.712. Uppland, Färentuna hd, Adelsö 
I " \ sn, Björkö. Stycke af ett orneradt horn-
l VB föremål (skaft), skadad islägg, rörformigt 

nålhus af fågelben, liten mussla (använd 
som hängprydnad); allt f. i Svarta jorden. 
Gåfva af amanuensen O. Hallström. 

13.713. Mindre Asien, Aeoliska Larissa. Ett 70-tal må
lade lerkärlsbitar, f. vid gifvarens utgräfningar. Gåfva af do
centen L. Kjellberg. 

13.714. Gotland. Socknebudstyg af tenn med dansk ocli 
latinsk inskrift, som visar, att det blifvit inköpt för Älskogs 
kyrka på Gotland af (kyrkoherden) Olaus Erasmi Rodens. 

13.715. Gotland, Stenkyrka sn. Stora Bjärs. Af silfver: 
ett starkt hopböjdt ringspänne med lång torn, likt Sv. F. 591, 
men ringens ändar "trumpetformade" (vikt 204,s gr.), en arm
bygel lik Sv. F. 597, starkt nött (vikt 32,5-.' gr.) samt 3 tyska mynt; 
f. i en gammal åker, kallad Långäkern, spännet under höstharf-
ning, armbygeln under vårplöjning; mynten lågo inom spännet. 

Fig. 44. 11. 
(Inv. 13,707). 
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13.716. Gotland, Linde sn, Myrungs. Två djurhufvud-
formiga spännbucklor med ovanligt grof prickornering och med 
upphöjda lister som på Sv. F. 535, en söndrig järnknif, en 
stor rafflad pärla af blågrönt glas, en smält klump af dylikt 
glas; allt f. vid gräfning i en grusgrop, på omkr. BU meters 
djup; lämningar af stensättningar lära ej finnas på platsen. 

13.717. Gotland, Eksta sn, Mettings. Armbygel af silfver, 
lik Sv. F. 597 (vikt 152,4̂  gr.), f. vid harfning. 

13.718. Gotland, Närs sn, Öndarfve. Ringspänne af brons 
med facetterade ändknoppar utan hals, tornen felas, f. i åker. 

13.719. Gotland, Närs sn, Maldes. Litet ringspänne af 
brons med upprullade ändar, f. i åker. 

13.720. Gotland, Atllngbo sn, Lilla Atlings. Två små 
ringspännen af brons, det ena med facetterade knoppar pä 
hals, det andra med omvändt pyramidformiga knoppar (den ena 
afbruten); f. i åker vid harfning. 

13.721. Gotland, Levide sn, Burge. Fem smärre brons
föremål, trol. från medeltiden, ett Visbymynt (skilling 1536); 
f. i gammal åker. 

13.722. Gotland, Dalhems sn. Prästgården. Mycket liten 
djurhufvudformad spännbuckla med prickornering, bottnen fe
las, f. i s. k. Kyrkåker. 

13.723. Gotland, Gothems sn, Västerbjdrs. Plogbill af 
järn med omböjda skaftningsflikar, ovanligt lång och smal samt 
något böjd, f. under plöjning i s. k. Hemåker. 

13.724. Gotland, Vallstena sn, Bjärs. Af järn: stycke af 
bladet af en större spjutspets(?), en större kläpp, samt en 
böjd ten. 

13.725. Gotland, Tofta sn, Krokstäde. Medelstor skaft
hålsyxa af sten, väl slipad, f. vid betupptagning. 

13.726. Gotland, Burs sn, Sigdes. 1605 medeltida silf
vermynt och några bitar af dylika; nämligen: Gotland: sex-
och trepenningar ("gutar") (af de olika typer, som enl. Hau-
berg [Aarböger 1891] tillhöra tiden omkr. 1340—1450), 1,571 
ex., brakteater med W 25 ex. 
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Danmark: Erik af Pommerns (1396-—1439) sterlingar 
från Lund (Hildebrand fig. 666) 2 ex. 

Reval: schillingar från 1400-talet 3 ex. 
Dorpat: schillingar för biskoparna Theodericus II och Ber-

nardus II (1370—1413) 4 ex. Funna vid plöjning å nyodling, 
som förut varit sank mark. Mynten lågo alla i en hög och 
voro skyddade medelst stenplattor, två ställda på kant och en 
lagd ofvanpå. 

13.727. Gotland. Ekeby sn, Röstade. Hälften af ett lik-
armadt bronsspänne af fastlandstyp (närmast Ant. Tidskr. IV, 
fig. 239), mycket nött, en Kristian III :s halfskilling 1554, en 
Fredrik III: s 2-skilling för Norge 1663. 

13.728. Öland, Mörbylångasn, Bengtstorp. En holländsk 
dukat af år 1593. 

13.729. Bohuslän. Inlands Nordre hd, Solberga sn, Västra 
Brattön. Åtta danska silfvermynt, nämligen 2 Fredrik I:s Malmö-
sexpenningar 1524, en Kristian III:8 tvåskilling 1536 (Köpen
hamn), 4 enskillingar danska (1546, 49, 51 och 54) samt en 
brakteat med krönt C. Funna vid gräfning. 

13.730. Norrbotten, Pajala sn, Sattajärvl. En 22,4 cm. 
lång hålmejsel af skiffer, djupt urhålkad, eljest ojämt formad, 
f. vid upprensning af en äldre torrläggningskanal från sjön Tu-
pojärvi NO. om byn, fyndplatsen ligger 3 km. från byn, V2 

km. från sjön; mejseln låg 3 fot djupt. 
13.731. Norrbotten. Pajala sn, Muonionalusta kapell, Bya-

holmen (en vid vårfloden till större delen öfversvämmad hol
me vid kapellet). Två resp. 30,.' och 26,9 cm. långa skiffer
hackor af typen M. Bl. 1897, s. 53, fig. 14 (den finska "Ro
vaniemitypen"), en skifferyxa med rätegg (f. på något afstånd 
från hvarandra). — Merasjärvi by (15 km. V. om Muoniona
lusta). Smal hålmejsel af skiffer, eggen afslipad; —Kithiojärvi 
by (28 km. V. om Muonionalusta). Midtstycke af en stor skiffer
spjutspets (skiffern med ljusare strimmor). 

13.732. Skåne, Rönnebergs hd, Örjasn. Fem flintdolkar 
af olika typ och färg (enl. uppg. funna tillsammans), en brons-
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yxa med höga kanter (afbruten upptill), stycke af en halskrage 
af brons med upphöjda åsar. 

13.733. Skåne, Bara hd, Tottarps sn, Tottarp nr 1. 
Sex borgarkrigsmynt, präglade för Erik Plogpenning (1241— 
1250) af ärkebiskop Uffo i Lund (f. jämte 53 dylika, som öf-
verlätos till Malmö museum); f. på omkr. l/i m:s djup vid 
gräfning för aflopp åt en vattensamling, som bildat sig på en 
plats, som förut varit kärr; mynten lågo i rullar el. staplar. 

13.734. Uppland, Färentuna hd, Adelsö sn, Björkö. Af 
brons: ett rundt, genombrutet spänne af Gotlandstyp (äldre än 
vikingatiden!), en liten buckleformig hängprydnad, ett tunnt 
beslag med ring i samma stycke, ändstycke af tornen till ett 
ringspänne, en hålk med ögla, samt ramen till ett nyare sko
spänne; af järn: en aflång sölja, ett beslag, en oval platta 
med ögla och ring, tre knifvar, ett pilspetsblad och två tån
geändar af pilspetsar som Sv. F. 501, 10 spikar och en nit
nagel samt 6 obestämbara stycken; af ben: ett litet spadlik-
nande föremål, stycke af oornerad ryggribba till en kam, en 
annan ribba (men svängd och utan hål), två mera tillfälligt be
arbetade (täljda) stycken, en svinbete; — ett litet hängbryne af 
skiffer, en stor pärla el. liten sländtrissa af kalksten(?), 2 bi
tar af glaspärlor. Allt f. i Svarta jorden. 

13.735. Dalsland, Sundals hd, Gestads sn, Lilla Ule-
berg. En starkt vittrad och skadad skafthålsyxa af sten med 
knopp på banen, stenyxa med oval genomskärning, bryne af 
kvartsit. — Knarretorp. Flintdolk med fyrsidigt skaft, udden af
slagen. — Markustorp. Fyrsidig stenyxa af tunnackad typ, ba
nen afslagen. — Bolstads sn. Tillhagen. Skafthålsyxa, en bit 
borta vid skafthålet. — Erikstads sn. Berg. Eggdel af skaft
hålsyxa. — Frändefors sn. Binas. Skifskrapa af flinta. — Lund. 
Bit af skaftet till en flintdolk (något slipadt), banedel af skaft
hålsyxa. — Stenshult. Lancettformig pilspets af flinta med svagt 
urnupen bas. — Ryrs sn. Västra Blekan. Smal flintsåg med 
konkav egg. 

Bohuslän, Lane hd, Ryrs sn. Bearbetad! flintstycke. 
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Västergötland, Kållands hd, Gillstads sn, Västergården. 
Banedel af stor tjock skafthålsyxa. — Kedums sn. Eggdel af 
skafthålsyxa. 

13.736. Uppland, Färentuna hd. Adelsö sn, Björkö. Ham
mare och torshammare, båda af järn; f. i Svarta jorden. 

13.737. Skåne, Rönnebergs hd, Asmundstorp sn. Hålk
yxa af brons som Sv. F. 152, öglan afbruten. — Billeberga sn. 
Södra Möinge. Större tandad spjutspets (el. dubbelsåg?) af 
flinta (jfr. Muller, Ordning, fig. 154), afslagen i båda ändar; 
skafthålsyxa af hufvudformen Sv. F. 40, men ej ryggad, ba
nen trind. — Herslöfs sn. Rundtorn slagen flintyxa (21,4 cm. 
lång), smal skafthålsyxa, nästan trind (degenererad! bålformig). 
— Viarp. Eggdel af skafthålsyxa (något ryggad), smal brons
yxa med tämligen låga kanter, starkt anfrätt; f. i en dalgång 
nära järnvägen å Viarp nr 4. — Harjagers hd, Saxtorps sn. 
Stycke af en mångkantig, starkt uppnött slipsten af röd kvart
sit.— "Skånska slätten". Vacker flintdolk af typen Sv. F. 48. 
— Färs hd, Frenninge sn. Stycke af en armring(?) af brons, 
af fyrkantig genomskärning, ornerad med streckade trianglar. 
— Frosta hd, Hammarlunda sn, Löberöd. En mindre flint
yxa med spetsoval genomskärning (täml. bred), en nästan tre-
sidig flintyxa, en stor fyrsidig stenyxa, 2 banedelar af båt-
formiga stenyxor, smala med hålk. — Gärds hd, Efveröds sn. 
Rundtorn slagen flintyxa, 16,7 cm. lång.— V.Göinge hd, Vins-
löfs sn. Smal fyrsidig stenyxa med en grop i ena smalsidan. 

Småland, Kinnevalds hd, Urshults sn. Stor vacker flint
såg med tandad egg. 

Västergötland, Ås hd, Vings sn, Hökerum. En 38,5 cm. 
lång tunnackad flintyxa, väl slipad, eggen något sönderstött, 

13.738. Haltand, Årstads hd, Drängsereds sn, Bästhult. 
Oslipad, tjocknackad flintyxa med utsvängd, svagt hålig egg, 
f. vid odling. — Årstads sn, Heberg nr 15. Tunnbladig sli
pad flintyxa. — Falkenbergs stads västra gärde. Fyrsidig flint
yxa, banen skadad, f. vid brunnsgräfning. — Faurås hd, Staf
singe sn. Gustafsberg. Oval eldslagningssten, f. i ett stcnröse. 
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— Olofsbo. Dylik, mindre, f. vid dikning. — Ljungby sn, Bar
kagård. Sländtrissa af sten. — Himle hd, Oödestads sn. Me
delstor skafthålsyxa, vittrad. — Tvååkers sn, Utterås. Smalt 
blad af flintdolk. 

13.739. Uppland, Färentuna hd. Adelsö sn, Björkö. Af 
brons: öfverskällan till en oval spännbuckla som Sv. F. 551, 
en örslef (som haft platt, orneradt skaft, hvilket dock är af-
brutet), en trind böjd ten; — af järn: två nycklar och skaftet till 
en tredje, en brodd, en märla, delvis spiralrefflad, en hopböjd 
ring, en helt liten sluten ring, en liten aflång platta; — af ben: 
två nålar; — af sten: en hel och 3 halfva sländtrissor, ett häng-
bryne; två lerkälsbitar af hårdt gods, den ena mynningsbit, 
den andra ornerad med rader af små instämplade trianglar; 
— 4 pärlor af bergkristall, 5 af karneol, 45 hela, 10 halfva och 
några fragment af glas eller glasfluss samt en half af kalk
sten; allt f. i Svarta jorden. 

13.740. Stockholm, Riddaregatan. En hel och en half 
hästsko samt en hålk af järnbleck, f. "3 meter djupt". 

13.741. Västergötland, Vännersborgs stads område, ud
den Skräcklan. En groft slagen yxa(?) af flinta, starkt på
minnande om Hästefjordstypen, men mycket smal och högt 
ryggad, f. å stranden 1909. — Åse hd, Näs sn, Frugården. 
Stenyxa af Hästefjordstyp, eggen väl slipad, f. å stranden. 
— Karaby sn, KUja. Af flinta: udden af en dolk, en starkt upp
brukad kärna samt 14,skärfvor, hvaraf två med något retusche
rad kant; f. å stranden.— Tuns sn. Stenyxa med oval genom
skärning, ena sidan dock flatare, så att den närmar sig Häste
fjordstyp, f. "å boplats nära Tuns stora stenröskulle". — Lid
köping (invid staden). Rund naturlig sten, något anborrad från 
två håll.—Skara stads område, stället Taglan(P). Eggdel af 
en bred hålmejsel af flinta, ena smalsidan omslagen, så att 
den bildar en skarp kant. 

13.742. Gotland. Stenkyrka sn, Lillbjärs. Från ett mel
lan Lillbjärs, Tuna och Kvie beläget stort graffält. Tvä små 
rikt ornerade bildstenar, en större och två smärre oornerade 
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stenar af bildstenstyp, en häll utlöpande i en spets; 5 större 
bågformigt huggna kalkstensstycken, som utgjort fotskoning 
till en grafhög, yttersidan ornerad med breda grunda para-
lella refflor, omväxlande lodräta och vågräta, (dessa stenar 
hade senast legat i en gärdesgård nära graffältet; jfr. inv. 11,743 
B), 11 stenklot af kalksten, flattryckta, de flesta oornerade (som
liga naturstenar), några ornerade med koncentriska refflor (jfr. 
Fv. 1908, s. 231, fig. 76), det största, af omkr. 90cm:s diam. 
och oorneradt, låg nu vid en källa vid en gård i närheten, det 
minsta (17 cm.), orneradt med refflor och dessutom en korsar-
tad figur i midten, låg på en grindstolpe vid en annan gård, 
men man visste att båda voro tagna från graffältet, där de öf
riga lågo kvar; — 3 malstenar af granit (två ha varit använda 
på båda sidor) samt en löparesten (el. knacksten) af granit, äf
ven dessa från högar på graffältet. Insamlade på platsen af 
doktor Emil Ekhoff. 

13.743. Södermanland, Sotholms hd, Västerhaninge sn, 
Hennyhill under Skogs-Ekeby. En 22,i cm. lång skafthålsyxa 
af sten, något svängd, f. vid grundgräfning för boningshuset 
omkr. 4 dem. djupt, obetydligt öfver rullstensgruset. 

13.744. Västergötland. Laske hd, Väster-Bitterna sn, Tå-
landa, Hjärtagården. Fyrsidig, täml. tunn stenmejsel med hålig 
egg, eggdel af skafthålsyxa. — Barne hd, Elings sn. Storegår
den. Udd af bred dolk el. spjutspets af flinta. — Viste hd. 
Flakebergs sn, Klintegärden. Fyrsidig, bred flintmejsel med 
rätegg.— Tengene sn, Karbogården(P). Eggdel af skafthålsyxa. 

Dalsland, Sundals hd, Erikstads sn, Skåkemd. Liten smal 
flintsåg med konkav egg (som har stark nötningsglans), fyrsi
dig tämligen tunn, bred stenmejsel med rätegg. — Nordals hd, 
Holms sn, Brunnshuli. Helt liten (7,H cm.) flat skafthålsyxa af 
sten. 

13.745. Uppland, Håbo hd, Skoklosters sn, "nära Sko
kloster". Tunn, rund bronsplatta af 4 cms diam., ornerad i 
1500-talsstil. 

13.746. Skåne, N. Åsbo hd, Oråmanstorps sn, Bjers-
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gård. Fynd från en i "Kohagen" på sank mark belägen graf
hög af 12 m:s diam. och 1,6 m:s höjd. I högens midt straxt 
i ytan fanns en större sten (40 x 35 x 15 cm.) och under och 
i närheten af denna brända människoben och krukskärfvor. 
I högens botten under ett stenröse var en af 5 flisor bildad 
rundel af omkr. 30 cms. diam., inom hvilken funnos brända 
människoben, hvaraf några hade en grönaktig 
anstrykning (fläckade af ärg?). Undersöknin
gen utförd af doktor C. Wibling. 

13.747. Småland, Östra hd. Skirö sn, Mil-
lebo. Flat, betydligt svängd skafthålsyxa af 
sten, hålet ej påbörjadt, endast antydt genom 
knackning på öfversidan. Gåfva af intenden
ten P. G. Wistrand. 

13.748. Östergötland, Bobergs hd, Val-
lerstads kyrka. Fyrpanna af järn. Gåfva af 
Vallerstads församling. 

13.749. Ett Gustaf 1:8 Västerås-öre 1529 
af typen Appelgren Gustaf I:s mynt nr 521 
(förut endast känd genom ett exemplar i Upp
sala Universitets Myntkabinett). 

13.750. Jämtland, Hallens sn. Tveeggad 
skifferknif (fig. 45), hvars skaft är orneradt dels 
med djupa fåror i midtlinjen, dels med små 
urtagningar i kanterna, så placerade att skaf
tets smalsidor få utseendet af sicksacklinjer, f. 
1896 under vägbrytning vid Damman (jfr. Jämtlands läns Forn
minnesförenings Tidskrift II, s. 112 och 200). 

13.751. Gotland, Västergarns sn, Mafrids. Medeltida fin
gerring af förgyldt silfver med afskuret pyramidformig klack, 
ornerad med bladmotiv etc, gjord af tunnt bleck, f. i gam
mal åker. 

13.752. Gotland, Klinte sn, Lilla Snögrinda. Stenyxa med 
skafthål, f. i åker. 

13.753. Gotland, Hejdeby sn, Hejdungs. Af brons: en 

Fig. 45. » 2. 
(Inv. 13,750.) 
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fyrkantig hålk till knifskaft med bokstäfverna a v e m i mi-
nuskler, en sölja med beslag, ett beslag med ring, en platt 
öppen ring, en stor flat knapp (äfven de sista fyra sakerna 
möjl. medeltida), en lerpärla; f. på olika ställen. 

13.754. Gotland, Gothems sn, Fjärdinge. Armring af brons, 
täml. smal, med spetsovalt tvärsnitt, ändarna spetsiga (gå för
bi hvarandra), f. i ett grustag, där fynd förut lära ha påträf
fats (jfr. 13,758). 

13.755. Gotland. Qanthems sn. Spjutspets af järn med 
högt ryggadt, orneradt blad (ä. j . å.), f. i en socknen tillhörig 
grusgrop nära kyrkan bland svartjord och benrester. — Norr
bys. Trindyxa af sten, f. vid dikesrensning i "Sandåker". 

13.756. Gotland, Valls sn. Bry ungs. Tjock fyrsidig sten
mejsel, f. under betupptagning. 

13.757. Gotland, Tofta sn, Sa/lmunds. Vacker flintsåg 
med konvex, något tandad egg med nötningsglans, f. vid di
kesgräfning i åker. 

13.758. Gotland, Gothems sn, Fjärdinge. Djurhufvudfor-
mad spännbuckla med prickornament (bottnen lös), bronsnål 
lik. Sv. F. 545, snarlik bronsnål (men med kubisk ansvällning 
under öglan), två större bärnstenspärlor; f. (jämte ännu en del 
bärnstenspärlor, som ej tillvaratogos) i samma grustag som inv. 
13,754. 

13.759. Gotland, Gothems sn. Fjärdinge. En trindyxa 
samt en half dubbeleggad stenyxa af dioritporfyr, f. i samma 
grustag som föregående. 

13.760. Dalsland, Sundals hd, Ryrs sn. Sjöbotten. Vac
ker skafthålsyxa af sten med båda ändarna något utsvängda 
(dock ej egentligen "dubbeleggad", ty banen afplattad), smal
sidorna något urgröpta (jfr. Bohusl. BidragtW, s. 218, fig. 187), 
f. på 70 cm:s djup vid gräfning af ett nytt dike i gammal åker, 
100 m. från Bodanesjön; — flintdolk med något utsvängd! skaft, 
f. vid väganläggning i skogsmark, nära jordytan;—ett flint
spån och ett stycke af en flat brynsten af kvartsit, f. i åker. 

13.761. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn. Berg. Af 
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flinta: en tjocknackad yxa med svagt hålig egg, en liten dolk 
med tvåsidigt skaft, två sågar samt ett bearbetadt fragment, en 
liten skafthålsyxa; f. vid plöjning och harfning. 

13.762. Skåne, Oxie hd, Sallerups sn. Liten skafthåls
yxa, mycket starkt svängd, afsmalnande åt båda ändar som 
dock äro mycket trubbiga (degenerationsform af typen Muller, 
Ordning, fig. 80). 

Blekinge, Medelstads hd, Ronneby sn. Stenyxa (fig. 46) 
med afsats för skaftet. 

13.763. Skåne, Luggude hd, Kullen. Groft tillslaget äm
ne till tjocknackad yxa af opak flinta. 
—Harjagers hd, Dagstorps sn. Groft sla
get flintstycke, utlöpande i en trekan
tig, något slipad spets. — Skytts hd. Fru 
Alstads sn. Två groft slagna flintstyc
ken, f. å Fru Alstad nr 6 och nr 20. 
— Oxie hd, Svedala sn, Lindholm. Ett 
stort stycke järnslagg, f. ute på markerna. 

13.764. Skåne, Bjäre hd, Grefvie 
sn, Engelsbäck. Bronsnål trol. från vi
kingatiden, med femsidig ögla öfverst FiS- 46- V* P«v. 13.762.) 
och därunder två ansvällningar; mycket förargad. 

13.765. Södermanland, Hölebo hd, Hölö sn,Hejstad. Ett 
stort stycke järnslagg samt 4 brända lerbitar (lerklining?), (från 
ett lager af dylika lerbitar, som framträder på ungefär 6 fots 
djup i kanten af samma afloppsgraf, där spännet inv. 13,617 
hittades, men ett par tiotal meter från dettas fyndplats), 14 
brända lerstycken, tillvaratagna vid besök på platsen af dok
tor T. J. Arne. 

13.766. Bohuslän, Inlands Torpe hd, Hjärtums sn.Graf-
veröd. Tolf utländska silfvermynt, däraf 7 thalrar, (från Sach
sen 1595, Campen 1597, Geldern 1607, Westfriesland 1609, 
Utrecht 1613 och 1622, Brabant 1624) samt 5 danska (2-mark 
1644, 1-mark 1612, 1613, 1617, 1618); f. vid gräfning för po
tatissättning å utmarken till l/t mantal Grafveröd och Smör
jan, på en hög ås ungefär 500 m. från Göta älf, nära ett min-
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dre stenröse; de lågo tillsammans lösa i jorden och utan spår 
af omhölje, pä knappt en fots djup. 

13,767. Uppland, Danderyds skplg, Solna sn, s. 
k. Råsunda (området tätt Ö. om Sundby
berg). Ett i fem bitar brutet och vid ändarna 
något ofullständigt bronssvärd (fig. 47) af 
Hallstatt-typ med flat skafttunga, en brons-
dolk (fig. 48), lik MBL 1898-99, s. 101, fig. 
62, men oornerad och med ett nithål i tån
gen; f. omkr. 1 juli 1909 vid grundgräfning 
för södra hörnet af spårvägsstallarna, svär
det liggande på flätan omkr. 1/-> ra. djupt i 
leran, brustet i 3 delar (sönderbröts ytterli
gare af hittaren), dolken på samma ställe 
ett spadtag djupare. Ingen rubbning i jord
lagren hade iakttagits. Fyndplatsen ligger 
mellan 17 och 18 m. öfver hafvet. 

13,768. Bohuslän, Inlands Södra hd. 
Harestads sn, Kyrkeby Nedre gården. Ba

nedel af trindyxa. — Torp. Banedel af skafthålsyxa af 
;—, hufvudtypen Sv. F. 40, eggdel af skafthålsyxa, mycket 

skadadt ändstycke af ett dolkskaft af flinta (af den fi
naste, tresidiga typen), tjock flintspån med kanttillhugg-
ning, tre flintskärfvor, sländtrissa af täljsten; f. här 
och där i åkrar, 22—25 m. ö. h. 

13.769. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Trom-
bäljen. Skifferhänge med V-borrning, åttkantigt, oor-
neradt, f. i åker. 

13.770. Södermanland, Sotholms hd, Sorunda sn, 
I Vinaren. Fyrsidig, väl slipad stenyxa. — Västerby. Smal 

stenyxa med oval genomskärning. 
13.771. Södermanland, Österrekarne hd. Sandby 

Fig.47."4.5/^ Ransten nr 2. Två tutulusformade bronsspännen 

13,767). [fig' 49) med utmärkt vacker patina, något skadade i 
kanterna, det ena med bevarad järnnål, f. under nyod

ling invid en större sten. 

Fig. 48. i/4. 
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13.772. Östergötland, Göstrings hd, Appuna sn. Lunna. 
Bronsyxa som Sv. F. 117, uppslipad, f. 35 cm. djupt vid dikes
gräfning i sandblandad lera i en dalsänka. — Lysings hd, Kumla 
sn. Prästgården. Fingerring af brons med klack. — Sjötuna. 
En klotrund pärla af brunaktig marmor samt två röda pärlor 
af glasfluss, f. å en trädesäker. 

13.773. Västergöt
land, Kinna hd. Ledsjö 
sn. Tveklufven järntacka 
f. å den s. k. Pukstens-
slätten (jfr. inv. 13,685). 

13.774. Uppland. 
Erlinghundra hd. Norr
sunda sn. Bysantinsk 
guldsolidus präglad för 
Arcadius(395—408), typ 
Sabatier nr 12, f. "straxt 
norr om Rosersbergs sta
tion, helt nära en run
sten" (säkerligen afses 
runstenen vid Viggeby). 

13,775. Öland. Sten
åsa sn. Hålkyxa af 
brons, lik Sv. F. 152 
(men mycket mindre), 
trind massiv bronsten, 
slutande med ett otyd-

Fig. 49. 1/2. (Inv. 13,771). 

ligt djurhufvud, andra ändan afbruten. 
13.776. Gotland, Fröjels sn. Stenyxa med skaftränna 

(fig. 50). banedelen halfklotformig. 
13.777. Gottand, Visby. Stort ringspänne af brons med 

omvändt pyramidaliska knoppar, tornen felas, f. i hamnen. 
— Eksta sn. Litet orneradt ringspänne af brons, ändarna af-
brutna och böjda intill hvarandra; tornen felas. 
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13.778. En unik Karl XI:s 8 dalers-myntplåt (fig. 51). 
ursprungligen präglad i Avesta, trol. år 1660 (typ Stiernstedt nr 
9), men har blifvit omstämplad vid Myntverket i Stockholm 1662, 
hvarvid de nya hörnstämplarna vid ena kortsidan satts ofvan
på de gamla, men vid andra sidan innanför dessa, sedan kan
ten här afskurits så mycket, att blott spår af de gamla stämplar
na ses. På de nya hörnstämplarna är nedanför årtalet bok-
stafven B (= Bengt myntsmed), hos hvilken afklippningen skett 
(se Stiernstedt sid. 70). Plåten har förvarats på Granhammars 
egendom i Uppland. 

13.779. Västergötland, Mösseberg. Flintdolk medfånge, 
udden afslagen. — Ålleberg. Tjock
nackad flintyxa med hålegg, liten 
stenyxa med antydning till smalsidor. 

13,780. Bohuslän, Lane hd, Ryrs 
sn, Svenseröd. Af flinta: ett groft sla
get redskap (möjl. en "rundtorn sla
gen yxa"), banedel af en tjocknackad 
flintyxa (som användts som kärna), 
ett spån med retuscherade kanter, 

5 skärfvor och en klotformig knacksten, allt f. "på en plats", 
samt två midtstycken af sågar, f. en bit därifrån. 

Dalsland, Sundals hd, Ryrs sn, Evenstorp. Lancettfor
mig spjutspets af flinta, liten skafthålsyxa. 

13.781. Småland, Tveta hd, Månsarps sn, Hustomten. 
Tjocknackad flintyxa, slipad blott på bredsidorna, mycket ska
dad, öfre delen omhuggen för nyskaftning. 

13.782. Skåne, Inge/stads hd, Lödemps sn och by. Ofull
ständigt halssmycke af brons (fig. 52) som Muller, Ordning, 
Broncealderen, fig. 374; endast den mellersta af de tre ringarna 
finnes kvar jämte nackstycket, hvilket något afviker från cit. 
fig.; "f. i närheten af Löderups by". 

13.783. Södermanland, Öknebo hd, Östertelje sn, Gär-
tuna. Bronsyxa med höga kanter, uppslipad, eggen ganska 
bred.- Selebo hd, Ytterenhörna sn, Ekeby. Oslipad, tunnac-
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Fig. 51. Va. (Inv. 13,778.) 

(Fornvännen 1909). 18 
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kad flintyxa, ena smalsidan sned, med blott en skarp kant. 
— Villåttinge hd, Lilla Malma sn, Beckåsen. Flat och bred, 
fyrsidig hålmejsel af svart sten, hörnen formade som på fig. 
21, s. 215 i Fornvännen 1907. — Gryts sn. Boxtorp. Brons-
nål med ögla och två ansvällningar liksom inv. 13,764; själf
va nålen platt och trubbig; ingen patina. — Österrekarne hd, 
Husby sn, Stora Lundby. Stenyxa med antydning till smalsi
dor, väl slipad. 

13,784. Södermanland, Österrekarne hd, Husby sn. Ålun-
da. Skafthålsyxa med påbörjadt ringformig! skafthål. — Sten-
kvista sn. Söfsta. Medelstor skafthålsyxa. 

Fig. 52. i/2. (Inv. 13,782). 

13.785. Gotland, Stånga sn, Stångkvie. Lång järnketting 
till gryta (fig. 53), snarlik den från Vendelgraf I; f. i en ny-
odlad åker, förut äng; icke långt från fyndstället för silver
fyndet inv. 10,747. 

13.786. Gotland, Stånga kyrkogård. Tre tyska silfver
mynt, hvaraf ett frän Goslar (slutet af 1000-talet), ett från Miin-
ster (slutet af 1000- el. början af 1100-talet) samt ettobestäm-
bart; af brons: litet ringspänne med facetterade knoppar, dy
likt med flata fyrsidiga knoppar och flat ring, vackert ornerad 
remsölja med beslag i samma stycke och med järntorn, en tre
delad ring med ett vidhängande och ett löst beslag lika dem 
å Sv. F. 516, en enkel ring med ett beslag i samma stil, ett 
dubbelbeslag i samma stil (men kortare än de andra), 11 små 
hjärtformiga beslag som Sv. F. 514, ett aflångt (fiskformigt) 
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beslag, en rund flat ornerad knapp med ögla på baksidan, ett 
ändbeslag till knifskaft med ring; f. i flera omgångar vid graf-
öppning, vid kyrkans västra gafvel. 

13.787. Gotland, Stånga sn, Bogs. Ett arabiskt ^ 
silfvermynt, f. vid betarbete. 

13.788. Småland, Östbo hd, Vernamo köping, "Ene-
hagen" norr om kyrkan. Fynd frän en låg hög å 
samma graffält, därifrån fynden inv. 12,323, 12,634 och 
13,339 härröra, näml. delar af två eldskadade ovala 
spännbucklor som Sv. F. 551, ett vackert treflikigt brons
spänne (itubrutet) samt två järnnycklar som Fornvän
nen 1908, s. 203, fig. 24; f. jämte brända ben och kol, 
dock i ringa mängd. 

13.789. Lappland, Arvidsjaurs sn, Lappträsk. Vac
ker hålmejsel af svart sten, väl slipad närmast eggen, 
som har skarpvinkligt nedskurna hörn, (öfre delen osli
pad), f. våren 1909 på bottnen af Lappträskbäcken, i när
heten af Lappträsk by. 

13.790. Skåne, Skytts hd, Rengs sn, Kämpinge 
fiskläge. Hålkyxa af brons, tidig typ (per. II), mycket 
ofullständig upptill (trol. genom felgjutning), en natur
lig blyglanskub; funna alldeles intill hvarandra nära 
jordytan vid kanten af "Sohög" en V. om fiskläget, 
omkr. 300 m. från stranden belägen hög af omkr. 20 
stegs diam. och 1 m:s höjd. 

13.791. Södermanland, Sotholms hd, Ösmo sn, 
Sittesta. En bred hacka af älghorn (fig. 54) med skaft
hål, en täml. stor flat stenyxa med ej fullt utpräglade 
smalsidor, en tjock stenyxa med oval genomskärning,!^-53-1/4-
en skafthålsyxa; alla f. omkr. 1885 vid odling i en ,i,a',,. 
skogsbacke. 

13.792. Västergötland, Viste hd, Tengene sn, Tengene Store
gården. Stor ofullbordad skafthålsyxa (hålet färdigborradt och 
de genomborrade sidorna släta, men de eggbildande sidorna 
endast groft tillslagna), eggdel af skafthålsyxa. — T. Kronogår-
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den. Medelstor stenyxa med oval genomskärning, skadad egg
del af en större skafthålsyxa. — T. Korsbogården. Tjock fyr
sidig stenyxa med afslaget eggparti, stycke af ett kvartsitbryne. 
— Tengenetorp, Frugården. Hälften af en tjock och stor, illa 
formad, trol. aldrig fullbordad skafthålsyxa. — Tengenetorp, går
den Plan. Oslipad tjocknackad yxa af opak flinta med utsvängd 
egg. — Åse hd, Flo sn, Bergsgården. Två eggdelar af smärre 
skafthålsyxor. 

12.793. Skåne, Färs hd, Frennlnge sn, och by. Slipad 
flintyxa med helt smala smalsidor och starkt afsmalnande mot 

banen, en flat slipsten af kvart
sit, 3 långa smala dioritstycken, 
de båda längsta (resp. 116 och 
101 cm.) äro i ena ändan klufna 
genom vittring; alla funna under 
nyodling vid nedgräfning af ett 
nästan klotrund! stenblock af om
kring 10 kubikmeters rymd, som 
förut till hälften legat öfver jord; 
föremålen lågo jämte "andra dy
lika", som sönderslagits, spridda 
inom ett område af omkr. 7 kv.-m., 
på olika djup, somliga helt nära 

ytan; jordmånen är svartmylla på lerbotten. 
13.794. Uppland, Färentuna hd. Adelsö sn, Björkö. Två 

bitar af arabiska silfvermynt; —af brons: en liten miniatyrspjut
spets? (fig 56), ett litet ringspänne med upprullade ändar utan 
torn, bit af ett annat ringspänne(?), kantbit af oval spännbuckla 
(underskålla af typen Sv. F. 556), del af en söljerem, smal 
ornerad pincett(?) skadad i ändarna, ett orneradt fragment, en 
liten vikt med en punkt på ena sidan, fem tenar, två smala 
remsor med nithål, en bred hamrad bleckremsa; ett skaft (till 
nyckel?) af järn öfverklädt med brons, ett ganska tjockt brons-
band, hvarpå är nitad! el! järnbeslag med ögla; — af järn: 
tre nålar till ovala spännbucklor, en pilspets med hålk, en pil-

Fig. 54. in. (Inv. 13,791 
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spets som Sv. F. 501 samt tångeändan af en dylik, en fyrsi
dig, fint formad pilspets(?) med tånge, hälften af en liten ham-
mare(?), en krumknif med konkav egg, en helt liten knif och 
två bitar af vanliga knifvar, sju broddar, en hankända (slutan
de i en krok med upprullad spets), en stor mängd nitnaglar, 
spikar och diverse fragment, tenar, tackor o. s. v.;—tvä ko-
niska sländtrissor, trol. af bly (den ena myc
ket vitirad), en konisk sländtrissa af bränd lera, 
en halfklotformig dylik af kalkslen, en half flat 
dylik af täljsten, två halfva genomborrade mal-
rikor, 7 smärre skifferbrynen, ett litet fasone-
radt skifferföremål (hängprydnad?, dock utan 
hål), ett petrifikat, en flintbit, 5 krukskärfvor 
(däraf tre mynningsbitar), en simpel ben
nål, afbruten nedtill, en tillskuren ben-
bit, 8 hela och 2 bitar af bergkristall
pärlor, 9 karneolpärlor, en pärla af kalk
sten samt 70 hela och åtskilliga frag
mentariska pärlor af glasfluss; allt f. i 
Svarta jorden. 

13,795. Dalarne, Leksands kyrka. 
1-skilling dansk 1614, 1-öre i silfver 
1634 och V« öre 1673; f. under kyrk-
golfvet; — en örring(?) af silfver, lik 

Fig. 56. Vi. Fig. 55. '/»• 
(Inv. 13,794.) (Inv. 13,793.) de slaviska "Släfenringe", f. invid en 

hufvudskalle vid gräfning för en kall
lufttrumma;— två liknande ringar samt två runda tunna häng
prydnader, den ena ornerad med inristad! rosettornament; alla 
dessa föremål trol. af silfver och funna tillsammans (jämte sön
derfallande lerpärlor?) inom rester af något slags påse (?) vid 
gräfning ungefär i midten af kyrkans hufvudskepp, där benen 
syntes mera multnade; — en Magnus Erikssons brakteat, f. nå
got längre ned i kyrkan; — halföre 1574, 1-öre i silfver 1615, 
Vo-ören 1666, 1667, Ve-skilling 1832,1836; äfven f. under golfvet. 

13,796. Västergötland, Bjärke hd. St. Mellby sn. Tol-
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lestorp. Flintdolk med något utsvängdt, tresidigt skaft och 
smalt, starkt upphugget blad, f. i gränsen till Erska sn. — Er-
ska sn, Sollebmnn. Tjock fyrsidig grönstensyxa. —Magra sn, 
Björlanda, Nedergården. Två flintsågar. — Björlanda, Båte
gården. Stenyxa med antydning till smalsidor, tjock skaft
hålsyxa med hålet nära banen. — Bjärke el. Marks hd. Liten 
flintyxa med utsvängd egg, delvis slipad. 

13.797. Förgylld silfversked från 1500-talet, det korta skaf
tet bildadt af två figurer: på framsidan Kristus, ur hvars fem 
sår blod strömmar i en kalk, på baksidan Katarina af Alex-
andria(?), på bladets insida en ingraverad framställning af Si. 
Anna, nedtill stårHC x LP SAX X; på baksidan är St. Kristoffer 
framställd. Skeden skall ha tillhört ärkebiskop Benzelius. 

13.798. Sigillstamp af stål med träskaft, har tillhört Lovisa 
Ulrika som änkedrottning. Gåfva af friherre Per Hierta. 

13.799. Gotland, Visby landsförsamling, Länna. Liten 
smalmejsel af brons med hålk för skaftet. Gåfva af fil. lic. 
O. V. Wennersten. 

13.800. Östergötland, Björkekinds hd, Kuddby sn, V. Hel
gestad. Fynd från brandgrafvar från äldre järnåldern i kan
terna af två smärre sandtag SO. om byn. Graf 1: brand-
grop med sönderfallande lerkärl och brända ben. — Graf 2: 
brandgrop med söndrigt lerkärl, orneradt med nagelintryck, däri 
brända ben. — Graf 3 : brandgrop med kol och en mindre sam
ling brända ben. — Graf 4: lerkärl med brända ben, stående 
på en skifva af glimmerskiffer och omgifvet af hufvudstora ste
nar. Undersökningen verkställd hösten 1909 af lektor G. Adlerz. 

13.801. Medelpad. Gipsafgjutning i två exemplar af en 
liten spjutspets el. dolkblad af gråbrun flinta, med tånge och 
starkt upphugget blad, f. under plöjning vid en fäbodvall Gö-
sunda på gränsen mellan Städe och Torps snr och tillhöran
de godsägaren Forsgren. Gåfva af Lektor G. Adlerz. 

13.802. Två 5-mark- och två 2-markstycken präglade med 
anledning af Leipzigs universitets 500-årsjubileum. Gåfva af 
Svenska konsulatet l Dresden. 
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13.803. Medalj i brons präglad med anledning af univer
sitetets i Oviedo 300-års jubileum. Gåfva af Spanska be
skickningen. 

13.804. Jämtland, Frösön, Vagled. Fynd från en stor 
meterhög grafkulle af jord och sten: litet skadadt likarmadt brons-
spänne (jfr. A T18: 1, fig. 82,83), delar af ett stort bågspänne af 
brons, (fig. 57 a, b, c) likt fig. 145 i Salin -.Thierornamentik, 18 frag-

Fig. 57 c. 2/;i. ( nv. 13,804.) 

Fig. 57 a. 2 :t. (Inv. 13,804.) 

Fig. 57 b. i i. (Inv. 13,804.) 

ment af et! el. två brons-
spännen (elt slyckemed 
en djurfigur fig 58), en 
bronsbit med två huf
vuden, två bronsbleck-
bitar, bitar af en orne
rad benkam, 11 glas
pärlor (däraf flere smälta), 5 spikar, 26 smärre nitnaglar, en li
ten krämpa och 7 fragment af järn, ett stycke järnslagg, ett 
spadformigt redskap af skiffer (fig. 59), några små sandstens
bitar. — Frösön, Västbyn. Fynd från 2 af 6 undersökta graf
högar. Graf IV (stenröse af 6 dm:s höjd): två små vackert 
ornerade bältehakar af brons (fig. 61), ett bronsbeslag (fig. 
60) (bestående af en rad sammangjutna, facetterade knoppar), 
litet sköldformigt, skadadt hängsmycke af brons, 2 klotformiga 
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pärlor af spirallagd bronstråd, 1 dylik af silfvertråd, 1 stor pärla 
trol. af bergkristall, 21 hela, 6 halfva och 7 försmälta glaspär
lor, hufvud af en enkel bennål, en mängd bitar af en ornerad 
benkam; — af järn: en knif, 5 skadade beslag, 4 nitar med stora 
fyrkantiga hufvuden, ett dussin små fragmentariska spikar, 10 
fragment af smala tunna märlor samt ett par andra småfrag-
ment— Graf. VI (jordblandadt röse af nära 1 meters höjd): 

Fig. 58. t i . (Inv. 13,804.) 

O J 
O j 

•° É 
0 J 
c i j 

O 
Fig. 60. Vi. 
(Inv 13,804.) 

mm 

Fig. 59. \:\. (Inv. 13,804.) 

Fig. 61 1/t (Inv. 13,804.) 

Fig. 63. V». (Inv. 13,804.) 

bitar af ett eldskadadt stort bågspänne af brons 
af samma hufvudform som det från Vagled, ett 
skadadt, på bägge sidor orneradt benredskap 
(fig. 62), (ant. en sked el. ett föremål som det 
i G. Gustafson Norges Oldtid fig. 478 afbildade), bitar af en 
ornerad benkam, 7 glaspärlor; — af järn: en sax, en större 
(fig. 63) och en mindre knif, ett handtag till skrin, en nyckel, 
bitar af en gryta(?)( två broddar, bitar af en sölja(?), en smal 
ring med två vidhängande långa beslag, en öppen oval ring, 

Fig. 62. 1/2. 
(Inv. 13,804.) 
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8 hela och 4 bitar af nitar, en liten fin böjd spik; en samling 
brända ben. Frösön, Hof. Fynd från ett stenröse af 1,7 m:s 
höjd: två dubbelskaliga ovala spännbucklor af typen Sv. F. 
551, ett likarmadt bronsspänne, (snarlikt Sv. F. 564),med vid
hängande kedja af 8-formade länkar, en dylik kedja 46 cm. 
lång (Knut Kjellmark, Jämtlands läns Fornm-fören: s Tidskr. Bd. 
4, s. 154, f. 7), en ringnål af brons lik Sv. F. 550, en smält 
bronspärla;—af järn: ett rörformigt nålhus med ring midt på, 
en pilspets (trol. som Sv. F. 501), 11 nitar, 3 spikar och bitar 
af 6 andra, 2 korta skaft med stora hvälfda hufvuden, ett bleck 
med ett dylikt stift i, två märlor, en mängd fragment, bl. a. 
möjl. af en spjutspets;—en bit af älghorn, afsågad i båda än-

Fig. 64. ' a . (Inv. 13,805.) 

dar, bitar af en benkam och af ett annat orneradt benföremäl 
samt två ändstycken af en större halfmånformig benprydnad, 
en brynsten, 3 skörbrända flintbitar, obrända och brända ben. 
Undersökningarna utförda sommaren 1908 med anslag af Jämt
lands läns landsting genom länets Fornminnesförening. Fyn
den frän öfriga 10 undersökta grafvar äro med Riksantikvariens 
medgifvande öfverlämnade till föreningens museum i Öster
sund. Utförlig beskrifning af undersökningarna i föreningens 
Tidskrift. 

13,805. Kalmar län, Sevede hd. Södra Vi sn, Skäfshult. 
Ett smalt tveeggadt svärd med smal tånge, en spjutspets med 
hullingar och en utan dylika, en trattformig sköldbuckla (spetsen 
afbruten), ett sköldhandtag (fig. 64) med fasonerade ändar samt 
en knif, allt af järn; f. jämte brända ben tätt under ett bort-
plockadt jordfritt stenröse af omkr. 6 m:s diam. vid soldattorpet 
Brotorpet, N. om Rumsjön; två lerkärlsbitar och några kolbi
tar; f. vid efterundersökning af graflagret, som befanns vara 
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en cirkelrund brandfläck af ung. 1,5 m:s diam. och 15 cm:s 
mäktighet. 

13.806. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Ekenäs. 
Klubbliknande träföremål, f. på l1 •> m:s djup i torfmosse, "som 
öfverst består af hvitmossa, därunder af väl förmultnad svart-
aktig mossa och underst vid bottnen af förmultnade stubbar 
och trädgrenar; ibland dessa var det som klubban fanns". 

13.807. Bohuslän, Uddevalla. Två trindyxor med tvär
egg, tre yxämnen och två bitar af sädana, allt af grönsten samt 
två bitar af dioritporfyr; allt f. vid grundgräfning för en bygg
nad på en alns djup, omkr. 150 m. Ö. om staden. — Lane hd, 
Ryrs sn, Hufveröd. Ämne till skafthålsyxa och banedel af li
ten skafthålsyxa; f. vid dikesgräfning. — Röd. Liten tjock fyr
sidig stenyxa samt ett fragment af flintdolk(?), som man bör
jat slipa till mejsel; f. i nyodlad jord. 

13.808. Öland, Stenåsa sn. Två sönderbrutna bronssvärd 
(med tånge), det ena orneradt i 5:te periodens stil; funna vid 
harfning å Allvar-lotten till Stenåsa nr 3. 

13.809. Västergötland, Laske hd, Österbitterna sn, Per 
Jonsgården. Smal spiralvriden guldten, ringformig! upplagd i 
2 Va hvarf, mycket tillknycklad, vikt 8,̂ 5 gram. 

13.810. Östergötland, Lysings hd, V. Tollstads sn, Al
vastra. Vacker bronsnål (lik 5. F. T. IX, s. 206, fig. 48), en 
helt liten skära och en pryl af järn; f. tillsammans 1908 jämte 
några benbitar i grustaget vid järnvägsstationen, där det stora 
graffältet från äldre järnåldern finnes. 

13.811. Dalsland, Valbo hd. Högsäters kyrka. En myc
ket rostig järnstång, 77,r, cm. lång, i ena ändan försedd med 
en kort hålk, i den andra delande sig i fem grenar, som stödja 
en af kantställda järnband bildad genombruten platta i form 
af en heraldisk lilja; f. vid kyrkans rifning liggande "under 
den nedersta stenen i den äldsta (södra) väggen". 

13.812. Skåne, S. Åsbo hd. Björnekulla sn, Björnekulla 
nr 1 och 15. 77 silfvermynt och 10 bitar af dylika (vikt 204,m 
gr.), f. under en gärdesgård. 
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Kristina: 13 1-ören 1633, 34, 36, 37; Kristian IV: 8 2-
markl644, 45, 47; 6 16-skillingar 1644, 2 8-skillingar 1607, 08; 
2 d:o 1625; 5 4-skillingar 1644, 45, 47; 3 2-skillingar 1618, 27, 
48; 3 norska 2-skillingar 1648; 1 2-schill. LUbeck u. å.; 2 sves-
linge 1624; Fredrik III: 14-mark 1653; 21 2-skillingar 1648, 
49, 50, 54, 55, 66; 2 norska 2-skillingar 1650, 51; 1-skilling 1654. 

Holstein-Sönderborg, Hertig Johan. 2-schilling litbsch 
1621(?); Nederländerna, Overyssel: 4 dubbelstyver 1619; Zee
land: 1 dubbelstyver, otydl. år; Friesland: styver 1629. 

13.813. Uppland, Färentuna hd, Adelsö sn, Björkö. Et! 
litet orneradt bronsbeslag, 26 pärlor (däraf en af kalksten) samt 
9 bitar af pärlor, en brynstensbit; f. i Svarta jorden. 

13.814. Södermanland, Västerrekarne hd, Gillberga sn, 
Alhro. Vacker skedformig flintskrapa, f. i ängsmark vid Hjäl
maren.— Fors sn, Mesta. Spjutspets af brons (per. 3), f. vid 
skogsplantering å en grusås. — Sotholms hd, Somnda sn, Nedre 
Söderby. Stenyxa med oval genomskärning, täml. flat. — Öfre 
Söderby. Skafthålsyxa, nästan dubbeleggad, men ändarna ej 
utsvängda. — Torp. Skafthålsyxa, svängd, men eljest simpel 
form, eggen sönderstött. — Västerhanninge sn, Näset. Skaft
hålsyxa med snedt aftunnad bane. 

Västmanland, Åkerbo hd, Björskogs sn och by. Liten flint
yxa med spetsoval genomskärning, dock antydning till slipa
de smalsidor nere vid eggen. 

13.815. Södermanland, Öknebo hd, Vårdinge sn, Hjorts
berga. Järnyxa af vikingatidsform, som efter hittandet blifvit 
försedd med ny egg. 

13.816. Södermanland, Villåttinge hd, Dunkers sn. Alm. 
Tjock, skarpt fyrsidig stenyxa med snedt afslipad, nästan spet
sig bane (eggen sönderslagen), midtstycke af en dylik stenyxa; 
f. nära hvarandra vid täckdikesgräfning nära stora landsvägen. 

13.817. Västergötland, Viste hd, Tengene sn, Tengene bo
ställe. Två eggdelar och en banedel af skafthålsyxor. — Ek-
landa Bengtbengtsgården. Två banedelar och ett midtfragment 
af skafthålsyxor. — Grästorp. Holms gård. En banedel och en 
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eggdel af skafthålsyxor. — Träkorna sn, Tomten. Spjutspets el. 
dolkblad af flinta med bred kort tånge. — Krycklehult. Bane
del af skafthålsyxa, snedt afslagen. — Bjärby sn.Tofta, Kristof
fer- Olofsgården. Skafthålsyxa. 

13.818. Östergötland, Aska hd, Motala sn (lägenheten 
Vätterns strand). Eggdel af skafthålsyxa. 

13.819. 22 "Lincoln cents", präglade med anledning af 
100-årsdagen af Abraham Lincolns födelse. Gåfva afmed.d.r 
R. Hogner, Boston. 

13.820. Belgien, Province de Namur. Föremål konserve
rade enligt den Oger'ska metoden: 2 bronssöljor från fran
kisk tid (den ena med beslag), kantfragment af en bronsskål 
från frankiska graffältet vid Spontin (4 — 5 årh.), järnsölja med 
silfverinlagdt beslag från det merovingiska graffältet vid Fran-
chimont (7:e årh.), torn och beslag till en järnsölja från fran
kisk tid, 4 spjutspetsar från det frankiska graffältet vid Eprave 
(5:e årh.), trekloigt nyckelax, hopböjd ten med ögla i ena än
dan samt två spikar, allt af järn, från en romersk villa vid 
Anthée (2:a årh.), tvä spikar från det romerska graffältet vid 
Flavion (1—2 årh.). Gåfva af Musée archéologique de Namur. 

13.821. Stockholm, Klara nya folkskolas tomt. Bloss-
hållare, gjord af ett strutformigt hoprullad! bronsbleck, f. "4 
m. djupt" vid grundgräfning. 

Uppland. Vaksala hd. Gamla Uppsala. Tre brända ler
bitar, några brända benbitar och kolbitar, "ur Freys hög" (från 
H. Atterlings samling; jfr. inv. 9,589). 

Västmanland, Fellingsbro hd och sn. Pärla af röd glas 
fluss, f. under golfvet i Fellingsbro kyrka (ur samma samling) 

Östergötland, Söderköping. Väfkam (Meddel.från Österg 
Fornm. fören. 1909, sid. 23, fig. 9), dubbelkam (anf. arb. sid 
23, fig. 8) och enkelkam af ben (anf. arb. sid. 23, fig. 7), skärf 
va af stengods, 2 skifferbrynen och 4 järnnycklar (anf. arb. sid 
22, fig. 6 a—d); f. sommaren 1909 vid grundgräfningen för den 
nya hotellbyggnaden, i torf och svämlera; en bronskran och 
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en järnnyckel; f. å samma tomt i jordfyllningen nära jordytan. 
Gåfva af ryt t masta re A. Stedt. 

13.822. Östergötland, Söderköping. Fynd från den un
der föregående nr nämnda tomten, delvis vid systematisk un
dersökning: 30 skärfvor af stengods el. annat krukgods; — af 
järn: en pilspets (anf. arb. sid. 22, fig. 6 e), 3 knifvar (en afbil
dad i anf. arb. sid. 22, fig. 6 f), en pryl, 2 beslag, en märla, 
5 nitar och spikar samt en ten, 3 slaggstycken; — 2 sländtrissor 
af lera (en afbildad i anf. arb. sid. 21, fig. 4), en af sten (anf. 
arb. sid. 21, fig. 5) och en af ben; en sula och 8 andra bitar 
af skodon, ett stycke af fartygsbord, 2 träföremål (anf. arb. sid. 
24, fig. 11—12), en spetsig trästicka, ett nätflöte af tallbark 
(anf. arb. sid 24, fig. 10), 1 tågstump, ett flintstycke, två mar
iekor; ben af nöt, får el. get, svin och torsk, kolbitar. — Jfr. 
Bror Sehnittger: Några medeltidsfynd från Söderköping i Med
delanden från Östergötlands Fornminnesförening 1909. 

13.823. Östergötland, Björkekinds och Östkinds hdr. Ko
nungsunds och Ö. Stenby snr. Boberget. Fynd vid fortsatta 
undersökningar sommaren 1909 (jfr. 13,529 m. fl.): bronsklum-
par; —af järn: ett bultlås(?), en bred ring (antagl. beslag till en 
trind stång) samt talrika smärre fragment och slaggklumpar; en 
benpryl med fragment af järnskaft (Meddel.från Österg. Fornm.-
fören. 1909, sid. 15, fig. 1); en sländtrissa af ben och en af 
kalksten, "malstenar", brynstenar, talrika mariekor, en mängd 
krukskärfvor (däribland af silar), samt en liten kopp, triss-
formiga tyngder af bränd lera och pyramidformiga dylika samt 
talrika fragment af båda slagen, en mängd slaggklumpar af 
förbränd! lergods, större och mindre harpixbitar, ben af hus
djur, ett fragment af hjorthorn, kolbitar; dessutom en silf-
verknapp till allmogedräkt, och en skilling-banko 1836. Un
dersökningen bekostad af kammarherre S. Flach och utförd 
af B. Sehnittger. (Jfr. Bror Sehnittger. Östergötlands fornborgar 
i Meddelanden från Östergötlands Fornminnesförening 1909). 

13,824 Östergötland, Björkekinds hd. Tingstads sn, Lilla 
Guttborg. Fynd från borgen "Gullborg" vid undersökningar 
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sommaren 1909. En liten spirallagd guldten af 3 Vi grams 
vikt (Meddelanden från Östergötlands Fornminnesförening 1909, 
sid. 17, fig. 7); — af brons: tre fibulor (anf. arb. sid. 16, fig. 4—6) 
ett fragment af slidbeslag till svärd; — af glas: en mynningskant-
skärfva med spår af inslipade ovaler, ett halsfragment af en flaska, 
båda grönaktiga; — af järn: 3 sjutspetsar (anf. arb. sid. 16, 
fig. 3), knifvar, en lie (el. bandknif ?), broddar för kreatur, två 
hårnålar (lika den i Fornvännen 1907, s. 280, fig. 124 afbil
dade bennålen från Boberget, anf. arb. sid. 16, fig. 3), några 
beslag och flera fragment af sådana samt en del formlösa 
fragment och slaggstycken; — 2 små kulor (varghagel?); — slip-
och brynstenar; ett redskap af röd skiffer af stenålderstyp (anf. 

arb. sid. 17, fig. 9); en "malsten"; en marie
ka; talrika lerkärlsbitar, bl. a. af silar; 
trissformiga och pyramidformiga tyngder 
af bränd lera (anf. arb. sid. 15, fig. 2) samt 
mycket talrika fragment af dylika; slagg
klumpar af förbränd! lergods; sönderslag
na ben af kreatur; kolbitar; en silfver-
knapp till allmogedräkt; en riksgäldskon
torets pollett 1800. (Se Bror Sehnittger: 
Östergötlands fornborgar i Meddelanden 

Fig. 65. Vi. (Inv. 13,825). fra\n Östergötlands Fornminnesförening 
1909. — Undersökningen bekostad af kapten A. Ridderstad 
genom Östergötlands Fornminnesförening och utförd af B. 
Sehnittger. 

13,825. Östergötland, Östkinds hd, Ö. Husby sn, Skälf. 
Fynd vid undersökning 1909 å ett graffält på en väldig grus
ås invid Vikbolandsbanans grustag. Graf 3 (stenplan af 11 
m:s diam.): lerkärl med brända ben, en krumknif af järn (fig. 
65), närmast lik M. Bl. 1903—05, sid. 57, fig. 91, en järn
pryl; hvarjämte iakttogos sönderfallande rester af en järnnål. 
— Graf 1 (förut plundrad hög): några krukskärfvor, några 
lerkliningsstycken och kalksmulor. — Graf 2 (hög): några 
krukskärfvor. — Graf 4 (cirkelrund stenring af omkr. 3 m:s 
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diam.): i centrum en brandgrop med lerkärl innehållande 
brända ben. — Graf 5 (dylik stenring af omkr. 4m:s diam.): 
lerkärl och brända ben i brandgrop i centrum. — Graf 6 
(hög af högst 6 m:s diam.): i midten på 70 cm:s djup 
en järnskära och därofvan några kolfläckar, men inga spår 
af ben; troligen har det varit en graf med obrändt lik.— 
Graf 7 (cirkelrund stenring af 5 m:s diam.): i centrum en 
brandgrop med brända ben. — Graf 8 (dylik stenring af omkr. 
8 m:s diam.): brandgrop och brända ben. Undersökningen 
utförd af kammarherre S. Flach och B. Sehnittger. 

13.826. Södermanland, Sotholms hd, Västerhaninge sn. 
Skogs Ekeby. Alfredshem. Fynd från en grafhög 
af 7—7,5 m:s diam., undersökt i juni 1909. Ler
kärl med något indragen mynningsrand, innehål
lande brända ben, en vriden halsring af järn (på 
hvilken hänger dels en liten torshammare, dels 
en mindre snodd ring båda af järn), 4 små järn-
fragment; utomkring krukan funnos brända ben 
och kol, en half doppsko af brons (fig. 66) till 
svärdslida (per. VI!), 2 nitnaglar och 6 spikar af 
järn samt en del lerkärlsbitar. Undersökningen Fig. 66. Vt. 
utförd sommaren 1909 af O. Frödin. (Inv. 13,826). 

13.827. Blekinge, Listers hd, Mörrums sn, Mörrum nr. 6. 
Två lerkärl med brända ben (y. br. å.), f. vid undersökning; 
två dylika lerkärl, det ena med brända ben, bottnen af et! tredje 
samt fragment af en liten bronsknif, förut funna vid sänkning af 
landsvägen nära järnvägsstationen. Undersökningen utförd af 
T. J. Arne. 

13.828. Öland, Gräsgårds sn, Östby nr 6. Fynd vid un
dersökning aug. 1909 af 6 hällkistor under flat mark, anträf
fade vid grustäkt i en hagmark V. invid landsvägen mellan 
Ösby och kyrkan. Graf 1 (kista af 2 m:s längd): ett väl 
bibehållet skelett med hufvudet åt N. (å ena benets sken- och 
vadben förtjockningar, trol. gammalt benbrott); vid hufvudet 
låg ett litet lerkärl, vid höfterna en del föremål af järn, näml. 
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en krumknif med skaftet utgående från bladets midt, fragment 
af en pryl (båda med rester af träskaft), en rund skifva med 
koncentrisk ornering, samt fastrostade på denna en del beslag
rester.— Grafvarna 2—6 (skadade hällkistor): spridda ske
lettdelar (ej tillvaratagna; i nr 5 alls inga ben); dessutom i graf 
4 en hartstätning till träkärl och i graf 6 en blå glaspärla. 
— Gräsgård. Tjocknackad flintyxa, f. i en tom vattengraf V. 
om kyrkan. — Långlöts sn, Himmelsberga nr 1. 1 en hällkista 
2.45 m. lång i N—S., under flat mark i åkern "Sörgärdet", hit
tades vid undersökning 1909 ett skelett af en äldre individ, 
trol. kvinna, ett hundskelett (dock utan skalle) samt en stor 
järnknif. Undersökningen utförd af T. J. Arne. 

13,829. Södermanland, Jönåkers hd, Björkviks sn, Hag-
byberga. Fynd från undersökning i september 1909 af en graf 
(röse af 10,ss m:s diam.), belägen å en flat berghäll i Hacksta 
hage. Lerkruksbitar, kol, obränd benbit, hvita brända ben utan 
kolblandning. — Hacksta. Fynd från undersökning i septem
ber 1909 af ett jordblandadt röse af 4,4 m:s diam. Bitar af ett 
lerkärl säkerligen af situlaform, plattad stenkula, kolad jord, 
fragment af obrända ben, troligen af nötkreatur. — Tjärsta. Fynd 
från undersökning i september 1909 af 3 grafvar å Östergår
dens ägor. Graf 1 (hög af 4,« m:s diam., bestående af jord, 
grus och småsten): lerkärl (vik.-tid), liten knif af järn, brända 
ben, kol. — Graf 2 (jordblandadt röse af 5,7 m:s diam.) ler
kärl (vik-tid), liten bronsring (förkommen), tand möjl. af häst 
el. nötkreatur, brända människoben, brända fågelben. — Graf 
3 (hög af 5,K m:s diam., bestående af stenblandad jord): bitar 
af ett lerkärl, liten smält silfverring omknuten med en annan 
mindre d:o, 4 länkar till en liten bronskedja, 25 järnitar, 2 järn
spikar, obränd benbit, brända ben af människa. — Marieberg. 
Fynd från undersökning i september 1909 af ett jordblandadt 
fyrkantigt stenröse med omkr. 6 m:s sida, beläget i Rihagen. 
En mängd fragment af möjl. 2 lerkärl (säkerligen ä. j . å.), 2 
järnringar, 4 smärre järnfragment, hvaraf ett möjligen hörande 
till en järnring, stenkula, litet slaget flintstycke, kol. Under
sökningen utförd af friherre E. M. Hermelin och T. /. Arne. 
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13.830. Södermanland, Öknebo hd, Västertälje sn, Han-
stavik. Fynd från samma graffält i Byängsbacken som inv. 
13,526. Graf 9 (hög af 5,8 m:s diam.): 3 små bitarafen or
nerad benkam, järnnit, brända ben, ett lerkärl. — Graf 10 
(grafhög): 4 järnnitar, bryne af sandsten, brända ben, ett lerkärl. 
— Ånsta. Fynd från två grafvar, belägna i en backe V. om 
Ånsta. Graf 1 (hög af 8,i m:s diam.): fragmentarisk, hög rem
sölja af brons, mindre fragment af en remsölja (?) af brons, 2 
bitar af ett bronsband, det ena med ingraverade linjer, 4 järn
nitar jämte några fragment af dylika, ett par järnfragment, möj
ligen af en sölja, 8 pärlor (nämligen en fasetterad, kubisk, af blått 
glas, hälften af en stor, rund blå glaspärla med vågformiga linjer 
i gult och hvitt, 6 hela el. söndriga smälta pärlor af bläak-
tigt glas), brända ben (däribland af hund), ett 20-tal bitar af 
ett mindre lerkärl. — Graf 2 (sandblandadt röse af 5,7 m:sdiam.): 
ett litet fragment af en bronsring, 4 järnnitar och några frag
ment af dylika, en mängd brända ben (af människa och djur), 
några lerkärlsbitar. Undersökningarna utförda sommaren 1909 
af T. J. Arne. 

13.831. Nerike, Edsbergs hd och sn, Hyttringe. En 25,s 
cm. lång välslipad grönstensyxa med starkt hvälfda bredsidor 
och smala smalsidor; f. 1883 på ett gärde mellan Lötens och 
Hyttringe skogar. Gåfva af provinsialläkaren A. O. Nyblin. 

13.832. Skåne, Skytts hd, Västra Alstads sn, Lilla Al
stad, Kratt nr 1. Banedel af stor tunnackad slipad flintyxa, 
ett annat fragment af en stor slipad flintyxa, en större flint-
skifva med kort men väl utarbetad borrspets, en täml. tjock 
skifskrapa (fragmentarisk), 4 något bearbetade spånor samt en 
mängd bearbetade flintstycken; allt f. på några meters omkrets 
på en hög backe (en del af flintstyckena dock möjl. från andra 
delar af Lilla Alstads by, ett stycke från Fru Alstad). — Lilla 
Alstad nr 6. Tre delar af fossila renhorn, "f. 20 meter från 
en mosse, 8 å 10 verktum djupt i röd skör "paltjord" bland 
obearbetade flintstycken (de upprefvos af harfven), — några jord-
prof. 

Fornvännen 1909. 19 i 
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13.833. Åttkantig spelpenning af silfver, präglad med an
ledning af Gustaf III:8 besök hos Mme la Maréchale du Muy 
i Paris den 23 juni 1784 (se Hyckert, Svenska Minnespennin
gar, sid. 37, nr 2). 

13.834. Uppland, Långhundra hd, Husby sn, Hjälmsta. 
Två ovala spännbucklor af typen Sv. F. 556 (men midtknop-
pen felas på båda), bitar af järnnålarna; f. vid grustäkt (jfr. 
inv. 13,935). 

13.835. Norrbotten Öfvertorneå sn, Ylikuitasjärvi (46 km. 
N. om kyrkan). Två slipade stenhackor lika M. Bl. 1897, s. 
53, fig. 14, f. "på 3 kvarters djttp.' — Rantajärvi (48 km. N. 
om kyrkan). Två tunnackade breda slipade skiffermejslar, den 
ena med skarpt afslipad tväregg; f. "på 3 kvarters djup". 

13.836. Västergötland, Gudhems hd, Hornborga gamla 
kyrka. Dopfunt af sandsten med rika figurliga skulpturer, af
bildade i H. Verner, Antiqvariska berättelser, t, pl. VII, fig. 
20; den har i senare tid förvarats på Forentorps egendom i 
Gudhems sn; 3 byggnadsfragment af sten, som förvarats på 
samma egendom. 

13.837. Västergötland, Vadsbo hd, Ransbergs sn, Fager
sanna. Tunnackad grönstensyxa.—Kåkinds hd, Suntetorps 
sn, Knistad. Fyrsidig slipad flintyxa. — Sköfde landsförsam
ling, Timboholm. Skafthålsyxa af grönsten, f. i samma backe 
som det stora guldfyndet inv. 12,567. — Falköping. "Strax utan
för staden". Tjocknackad flintyxa med hälegg, spetsnackad yxa 
af dioritporfyr. — Redvägs hd, Timmelheds sn, Lena. Bitar af 
ett lerkärl. — Vänersborg. Rund skifskrapa af flinta, f vid sta
dens badhus. — Väne hd, Naglums sn, Onsjö. Aflång sten med 
afrundade ändar. 

Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn. Spetsen af en dolk 
el. spjutspets af flinta. 

Bohuslän, Tunge hd. Svarteborgs sn, Klåfvene. Två skra
por, 11 spånor och 14 skärfvor af flinta, f. på höjden Ö. om 
gården. — Dingle. Af flinta: skifyxa, borr, 7 skrapor, (hvaraf en 
svallad), spån med kanttillhuggning, 35—40 spånor (hvaraf två 
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brända), 8 flintstycken, möjl. använda som knackstenar, ett 70-
tal skärfvor, däraf en bränd; f. på en boplats vid grustaget in
vid järnvägsstationen. — Bärby. Slagen stenyxa(?), eggslipad; 
af flinta: spetsigt redskap (svalladt), 2 redskap med tvär egg, 
2 spånor med kanttillhuggning, 2 skärfvor med kanttillhugg-
ning, groft tillslaget föremål med kanttillhuggning, 5 kärnor 
(däraf två brända och två svallade), ett 100-tal spånor (däribland 
ett 20-tal svallade och en bränd), ett 40-tal affallsstycken (hvar
af ett svalladt); svallad sten med eggliknande ända (afknackad?), 
rullsten, rundad sten (aflång, med en trubbig egg(?) i ena ändan), 
bryne(?) af glimmerskiffer, sländtrissa, klot af grofkornigt konglo
merat^), något tillplattad! på ena sidan; allt f. på en boplats. 
— Österby. Tunnackad stenyxa (upptill afslagen), trindyxa (upp
till afslagen), banedel af skafthålsyxa, banedel af skafthålsyxa med 
plankonvex genomskärning och spetsig nacke. — Stångenäs hd. 
Bro sn, Utby. Bryne af glimmerskiffer, f. i samma grusgrop, hvari-
från fynd förut inkommit. — Önna. Af flinta: 3 spånskrapor (däraf 
en svallad), 2 skärfvor med kanttillhuggning, 3 spånor, 18 affalls
stycken (hvaraf två svallade), f. på en boplats N. om handl. 
Olssons bostad; vidare en borr, en d:o (?), 2 skrapor (?), 
spån, 40 affallsstycken; groft tillslaget sandstensstycke; f. på 
en boplats S. om bostaden.—Inlands Torpc hd, Hjertums sn, 
Brevik. Eggdel af skafthålsyxa, afslagen i skafthålet — Sand
viken. Flintsåg med svagt konkav egg. — Orusts östra hd, 
Långelanda sn, Toggestad. Skifyxa af flinta, flintskärfva, flint
spån, f. (dock ej tillsammans) å ägorna till torpet (det mel
lersta) 1 km. s. om gården.—Röd. Skifyxa af flinta, f. i Röds 
hage, "uppåt bergen". -- Gömme. Spånskrapa af flinta, flint
spån med skrapegg (?), spånpil af flinta som Muller, Ord
ning 174 (bakre delen afbruten), 13 stenyxor af Lihulttyp, 
rundtorn slagen stenyxa med spetsoval genomskärning, 2 
(möjl. 3) trindyxor, stenyxa med oval genomskärning (nacken 
afslagen), 5 mer el. mindre tillslagna stenar, groft tillslaget 
flintstycke, 4 affallsstycken af flinta (hvaraf ett svalladt); f. på 
en boplats. — Klefmyran. Skifyxa af flinta, yxa af sandsten 
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med triangulär genomskärning, 3 spånskrapor af flinta (däraf 
en svallad), 8 flintspånor (däraf tre svallade), 7 affallsstycken 
af flinta (däraf ett svalladt); f. på en boplats; — tjocknackad 
rätmejsel af flinta, smalsidorna oslipade, f. "i Långelanda sn". 
— Ståla sn. Höga. Flintskrapa, flintspån, 8 affallsstycken af 
flinta (hvaraf ett svalladt); f. på en boplats strax V. om run
stenen å Höga ägor. — Krabberöd. Groft slagen flintyxa, en 
d:o (?), eggverktyg (?) af flinta, stenyxa, delvis slipad, fragment 
af stenyxa med oval genomskärning; f. "i samma backe". 
— Varekil. Spetsigt redskap(?) af flinta (svalladt), 14 flintspå-

Fig. 69. i/2. (Inv. 13,838) 
Fig. 68. 1/2. (Inv. 13,838) 

nor (däraf en svallad), 35 affallsstycken af flinta (däraf ett sval
ladt); f. på en boplats i Varekils backe. — Rossberg. Sten
yxa af Lihulttyp, banedel af trindyxa med tjock nacke, flint
skrapa, ett 20-tal flintspånor (däraf en svallad och en bränd), 
60 affallsstycken af flinta (däraf ett svalladt); f. på en boplats 
vid K ringsmyran. 

13,838. Uppland, Färentuna hd, Adelsö sn, Björkö. Af 
silfver: en half tacka, två tenar och en skena; af brons: 
en ornerad söljeram (fig. 67), en liten nyckel med genom
brutet ax (fig. 68), ett orneradt beslag, ett ändstycke af en våg
balans, en vikt med kärna af annan metall, en liten smält-
klump och två fragment; af järn: 4 pilspetsar med tånge (de 
flesta skadade), en starkt uppslipad knif, 6 broddar, 3 krokar, 
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ett nyckelax, en skaftögla, tvä nitnaglar, en stor mängd diverse 
järnföremål (delvis moderna); — ett skaft och en skifva af ben, 
en skadad gjutform af kalksten till ett hängsmycke (fig. 69), 
3 hängbrynen, 4 sländtrissor af sten, 1 marieka, ett petrifikat, 
2 lerkärlsbitar, ett bernstensstycke, 1 pärla af bergkristall, 8 
hela och 6 halfva glaspärlor; allt f. i Svarta jorden. 

13.839. Södermanland, Oppunda hd, Österåkers sn. Blom-
sterhult. Två stenyxor med oval genomskärning, den ena 
stor, men afslagen upptill.— Torpet Mosshagen under Forsby. 
Två stora trindyxor och en liten dylik, funna 1908 i kärrmark. 
— Maren. En platt nästan femsidig skafthålsyxa med ska
dad egg. — V. Vingåker sn, Bromma. En 24,9 cm lång trind
yxa af grönsten. — Målka. Liten fyrsidig stenyxa, illa gjord. 
— Flöda sn, Esplund. En stenyxa med oval genomskärning 
(något oregelbunden), en skarpt fyrsidig stenyxa med svagt 
hålig egg, banedelen af en stor stenyxa med antydda smal
sidor (brottytan afjämnad). — Landtbruksskolan Nygård. Sten
yxa med oval genomskärning. — Villåttinge hd, Lilla Mel
lösa sn, Hälleforsnäs. Stor och bred, något vittrad stenyxa 
af snarast tunnackad typ, banen afslagen. — Öknebo hd, 
Östertelje sn, Gärtuna. Liten spjutspets af järn med nästan 
rombiskt blad. 

13.840. Bohuslän, Lane hd, Bäfve sn, Bräcke. Bred 
stenyxa med antydda smalsidor, liten skafthålsyxa. — Esperöd. 
Stycke af en stenåldersslipsten af kvartsit. — Fagerhult. Trind
yxa med tväregg. — Hattedal. Eggdel af skafthålsyxa, stycke 
af slipsten. — Raknebo. Lilen fyrsidig slenyxa. — Ramseröd. 
Bil af en lilen flintdolk, två flintskärfvor och ett litet skiffer
bryne. — Rössebol. Stycke af slipsten af kvartsit, trol. sten
ålders. 

Dalsland, Sandals hd, Frändefors sn, Toresbo. Skaft
hålsyxa, hvars hål ej påbörjats, svängd form. — Nordals hd, 
Örs sn, Södra kvarnen, Liten tjocknackad flintyxa. 

13.841. Bohuslän, Lane hd. Skredsviks sn, Mjöfveröd. 
Omknackad spjutspets eller dolkblad af flinta. — Hogstorp. 
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Eggdel af skafthålsyxa, snedt afslagen. — Skafveröd. Bred 
fyrsidig stenyxa (skadad), liten kanonkula af järn; båda f. i 
närheten af Saltkällefjorden, den senare trol. härrörande från 
danske öfversten Krags landstigningsförsök 1675. — Hede. 
Ituslagen och eljest skadad skafthålsyxa. 

13,842. Skåne, Vemmenhögs hd, Skurups sn, Hylteberga 
n:r 9. Två fossila renhorn, ej par, skadade, f. i samma mosse 
som benharpunen Fornvännen 1906, sid 211, fig. 10; de lågo 

på blåleran under snäcklagret, 
13.843. Halland, Årstads hd, Skrea 

\\ sn. Kull n:r 2. Flintsåg med konvex, 
./1) tandad egg. — Faurås hd. Alfshögs sn, 

Flädje. Eggdel af liten skafthålsyxa, f. 
i mosse; trekantig flintspets, afslagen 
och nött. — Källsjö sn. Oval eldslag
ningssten af kvartsit med djupa fåror på 
båda sidor. 

13.844. Södermanland, Oppunda hd, 
Fig. 70. Vs. (Inv. 13,844) v yingakers sn, Låttra. Flintyxa (fig. 

70) med ena sidan nästan plan och den andra starkt hvälfd, 
utan smalsidor, slipad blott vid eggen (alltså Hästefjordstyp 
i flinta!); — Österåkers sn, Ättersta. Fyrsidig flintyxa, täml. 
smal, eggen uppslipad. 

Nerike. Sköllersta hd, Ekeby sn, Rastorp. Täml. stor trind
yxa. — Sköllersta sn, Siggetorp. Två skafthålsyxor.— Sköl
lersta by. Liten flat stenyxa utan tydliga smalsidor. — Tarsta. 
Tjock bred hålmejsel af flinta, tjock smal hålmejsel af skif-
ferartad sten (vittrad), mindre dylik, välslipad, (eggen föga hålig), 
skafthålsyxa. — Kumla hd och sn, Sånnersta. Mycket tunnsli-
pad stenyxa utan smalsidor. — Vesta. Tjocknackad flintyxa (ska
dad), liten ituslagen flintdolk med bladet uppknackadt till endast 
en liten spets, stor vittrad skafthålsyxa. 

13,845. Uppland, Örby hus hd, Vesslands gamla kyrka. 
Dopfunt af sten i 4 delar, skålen med en smal ranka af 
romansk karaktär, skaftet af ljusare stenart, i två delar, af 



Tillväxten under år 1909. 283 

hvilka den undre är en knapp med repflätning, foten med 
tvänne plan skilda af en rundstaf. Funten har i senare tid 
stått i gifvarens trädgård vid Tierps station. Gåfva af hand
landen J. E. AgurelL 

13.846. Medalj i förgylldt silfver för Gustaf II Adolf, 
gjuten i Erfurt 1649, = BEH n:r 229, men å frånsidans om
skrift GÖTES: Försedd med ögla.— Medalj i förgylldt silfver 
för Kristina 1649, typ som en Riga-dukat, men gjord till me
dalj med ögla upptill och ring nedtill. 

13.847. Skåne, Skytts hd, Hvellinge sn, Hvellinge n.ro 17. 
Fynd från ytterligare undersökningar sommaren 1909 å det 
graffält, som beskrifvits i Fornvännen 1907, s. 125. Skelett-
graf: a) skelettet nästan förmultnadt, under några stenar med 
hufvudet i norr, en liten krukbit hittades vid det: — b) där
under fanns ett lager ansenliga stenar och under dem ett an
nat skelett i samma riktning, vid hvilket hittades en silfver-
fibula lik Almgren, Nordeur. Fibelformen fig. 196, en brons-
fibula lik anf. st. fig. 197, en skadad järnsölja, en järnknif en ben
kam samt delar af två lerkärl, bl. a. ett orneradt öra. — Brandgraf 
I: bland sotbemängd jord och svärtade stenar hittades en mängd 
brända ben samt bottnar och andra bitar af två lerkärl och två bitar 
af en järnskära (?). — //: (mycket förstörd af plogen): rester 
af brända ben och af ett lerkärl. — ///: delar af ett eller två 
större lerkärl (inga ben). — IV: ett litet, nästan helt, kopp-
formigt lerkärl (inga ben). Undersökningen verkställd af do
centen O. Rydbeek. 

13.848. Uppland, Trögds hd, Torsvi socken och by. Fynd 
från en grafhög af 12 m:s diam. och 1 m:s höjd, belägen 
bland ett 10-tal dylika norr om byn. 2 korslagda hoprostade 
pilspetsar af järn (båda afbrutna) en ofullständig hästtand, ett 
par kolbitar. 

Södermanland, Selebo hd, Ytterselö sn, Mälsåker. På ett 
graffält undersöktes en hög af 3,7o m:s diam., hvari hittades 
två lerkärl, det mindre med vägornament, båda innehöllo 
brända ben (bl. a. af fågel); dessutom två järnbroddar och 
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kolstycken. — Jönåkers hd, Björkviks sn, Valla. I ett röse 
af 7,8 m:s diam. och 1,4 m :s höjd, som bestod af skarpkan
tiga skörbrända stenar, blandade med fint fördelade kol och 
aska samt något mylla, hittades tre små lerkärlsbitar af tunnt 
gods (ä. jä.), en mindre samling hvita brända ben, några 
bitar af klufna brända hästtänder, samt några smärre kolbitar. 
Undersökningen verkställd af friherre E. M. Hermelin. 

13.849. Halland, Höks hd, Ysby kyrka. Två gipsafgjut-
ningar af en minuskelinskrift på en skulpterad sten med skål
formig fördjupning 

13.850. Gotland, Visby. Armborstpil af järn, sigill (?) 
af bly, det senare f. å stranden. — Eskelhems sn, Larsarfve. 
Bronsnyckel till bultlås. — Hafdhems sn. Två större järnyxor, 
den ena lik Rygh 556, men smäckrare och med mera utsvängd 
egg, den andra medeltida. — Bois. Mycket smal skiffermejsel, 
el. kanske "skifferhänge", hvars hål ej blifvit påbörjadt. — Hälla 
sn, Broa. Spjutspets och kort eneggadt svärd af järn, f. i 
grusgrop. — Hejde sn. Skogs. Djurhufvudformad spännbuckla, 
närmast lik Sv. F. 537, men enklare och nött. — Linde sn, Sa
lands. Bågfibula af brons med hög profilerad midtknopp (per. 
V), f. i åker. — Lärbro sn, Pavalds. 4 + 1 6 arabiska silfver
mynt, f. vid plöjning. — Närs sn. Maldes. Ett dubbelt järn
beslag och 4 spikar, f. i en äng vid borttagandet af ett par 
stenar. — Utan fynduppgift. Nästan trind smalmejsel af sten 
med mycket smal egg (köpt i Visby). 

13.851. Gotland. Troligen från Endre sn, Kvle. Af 
brons: topprydnaden till midtskifvan på ett stort bågspänne, 
en nit till dylikt spänne med infattad granat, två något ska
dade brakteater (jfr. Sv. F. 587), en ryggad spiralring (finger
ring?); af järn: delar af trol. 2 tveeggade svärd, ett kort en
eggadt svärd med tånge, en ovanligt lång spjutspets, 4 pil
spetsar med hålk samt en hålk till dylik, en sax, ett hopböjdt och 
sönderbrutet betsel med stora ringar, en oval sölja, en ten; — 
allt trol. från samma graffält som inv. 13,852 och 13,854. 

13.852. Gotland, Endre sn. Kvle. Delar af ett blått glas-
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kärl (fig. 71), bitar af en lång ornerad benkam, 3 petrifi-
kater (Astylospongier), allt från det af tjufgräfvare utplundrade 
graffältet i Kvindbrye hage (jfr. inv. 13,854). — Utan fyndupp
gift. Ett medeltida remändbeslag af brons. 

13.853. Gotland, Fardhems sn, Stenstugu. Böjd jämten 
(möjl. ämbarhank med afbrutna ändar), ett kniffragment, 14 
lerkärlsbitar, ett petrifikat (Spongia), några benbitar och kol
smulor, f. vid dikesgräfning tvärsigenom en "kämpagraf" i "Di
geräng".— Sandarfve. Några smärre bronsfragment, dels af 
ett tunnt kärl, dels af andra föremål, f. vid rothuggning i "Rör
hagen" (= graffält.)— Ge-
rums sn. Kullands. Ett 
ben och två andra bitar 
af en lergryta (medeltida 
el. senare), f. på Vi m:s 
djup vid kanalgräfning. 

13.854. Gotland, En
dre sn. Kvle. Fynd till
varatagna på det af tjuf
gräfvare utplundradegraf-
fältet i Kvindbrye hage (jfr. 
inv. 13,851); delar af en 
tunn bronskittel med tre
kantiga öron, 9 små eldskadade bronsfragment af olika före
mål; af järn: delar af sköldbucklor och sköldhandtag, beslag 
m. m.; 12 bitar af det under 13,852 upptagna glaskärlet, delar 
af ett orneradt lerkärl med öra och ett oorneradt lerkärl; half un
derkäk af hund. — Endre sn, Allekvia. Några stycken järnslagg. 

13.855. Gotland, Hogräns sn, Prostarfve. Tolf silfver
mynt, hvaraf 1 arabiskt, 5 Etelreds, 2 Knuts, 1 Sigtryggs af 
Dublin, 2 barbariska imit. af anglosaksiska, 1 tyskl samt en 
bit af en platt silfverten; f. i gammal åker ("Kellningsåker"), 
där förut liknade fynd gjorts. 

13.856. Gotland, Öja sn. Strands. Djurhufvudformad spänn
buckla af brons, vittrad, samt 27 glaspärlor, f. jämte "brända el. 
förmultnade människoben" (säkerligen obrända!) i "Larsäker". 

Fig. 71. V2. (Inv. 13,852) 
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13.857. Gotland, Sanda sn, Nystugu. Två bronsnälar 
som Sv. F. 218, f. vid dikesgräfning i gammal åker kallad 
Nystu Högård; ett nyare bronsbeslag. 

13.858. Gotland, Lokrume sn, Tomase. En flat fyrsidig 
stenmejsel, en romersk denar (Antoninus Pius), en skadad brons
synål, två bitar af en stor halfpärla af brons; allt f. i "Smed
åker".— Aner. Två Gotlandsmynt och två smältklumpar af 
brons, f. i "Kyrkåker". 

13.859. Gotland, Stenkumla sn, Martille. Djurhufvud-
formad spännbuckla, snarlik Ant. Tidskr. IV, fig. 178, bottnen 
felas, f. vid nyodling i en äng. 

13.860. Gotland, Hafdhems sn, Rosarfve. Barbariskt guld
mynt, efterbildning af byzantinsk solidus, f. vid dikesgräfning 
i gammal åker. 

13.861. Gotland, Hälla sn, Broa. Djurhufvudformad spänn
buckla lik nr 13,859, två hängprydnader af brons som Sv. F. 
612, vid den ena sitter en försmält glaspärla; ett betsel och 
en skadad sporre af järn; f. i en trädgård. 

13.862. Gotland, Hafdhems sn, Rosarfve. Stor vittrad 
skafthålsyxa af sten, f. i gammal åker. 

13.863. Gotland, Ekeby sn, Hexarfve. En fingerring af 
guld med strierade tväråsar; en bronsfibula som Sv. F. 328, 
en djurhufvudformad spännbuckla med prickornering (bottnen 
felas), en kronliknande genombruten bronsprydnad; f. i gam
mal åker bland stenar och ben. 

13.864. Gotland, Ekeby sn, Medebys. Fasetterad sten
yxa af dioritporfyr med tväregg, stor högt ryggad spjutspets 
af järn med glödpatina; f. vid dikesgräfning. 

13.865. Gotland, Levide sn, Bringsarfve. Ihålig brons-
halsring som Sv. F. 233 (den lösa delen vackert ornerad), f. i 
åker. 

13.866. Gotland, Hälla sn, Hallegårda. Medelstor skaft
hålsyxa med hålet midtpå, väl slipad; f. i åker vid undanskaf
fande af en "stenvast". 

13.867. Gotland, Vallstena sn, Gudrings. Ett silfverfynd, 
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vägande 914,90 gram och bestående af 158 hela och 85 bitar 
af mynt (af de hela äro 1 persiskt, 4 arabiska, 75 anglosak-
siska och 69 tyska), en armbygel som Sv. F. 597, ett änd
stycke och ett annat litet fragment af dylika armbyglar, en bit 
af en armbygel som Sv. F. 599 samt ännu ett litet armbygels-
fragment, två bitar af tunna ornerade armband, en oval orne
rad ändskifva med hake till en halsring, en bit af en ring (or
nerad med cirklar), en spiralfingerring med bred ornerad midt-
platta, ett större och två mindre stycken af flätade ringar som 
Sv. F. 609, 10 bitar af snodda ringar, 5 bitar af spiralrefflade 
ringar (jfr. Sv. F. 611), 4 ändstycken af släta spiralringar med 
ändan omböjd och upprullad i spiral (som å Sv. F. 640), ett 
slätt ändstycke till snodd ring, 51 bitar af tenar (1 mångkan-
tig, 27 fyrkantiga, 3 trekantiga, 20 trinda), 7 bitar af trådar, 5 
bleckbitar, 17 bitar af flata bandformiga tackor och 7 bitar af 
tjocka smala tackor; allt funnet i en sönderfallande näfverask; 
bredvid denna lågo en hopböjd spjutspets, snarlik Sv. F. 504, 
en smalare spjutspets med spår af silfverbeläggning på hålken, 
två skadade smala spjutspetsar samt en skadad spjutspetshälk, 
alla starkt rostade. Fyndet anträffades vid dikesgräfning för 
nyodling af en äng. 

13.868. Gotland, Vallstena sn, Oppegårda. Vittrad sten
yxa med oval genomskärning, knifskaft af brons från renäs
sanstiden, f. i åker. 

13.869. Norrbotten, Nedertorneå sn. Säivis. 42 silfver
mynt, nämligen Johan III: 2 tvåören 1573, 8 halfören (1577, 
78, 79, 80, 81, 82 [2 ex.], 86); Sigismund: halföre 1597; Karl 
IX: 14 fyramarker 1604-09,3 tvåmarker 1605, 06, 09, 8 enmarker 
1606-08, 2 halfmarker 1607, 09, 2 ett-ören 1601, 09, ett-och-
-ett-halft-öre 1601, samt ett thalermynt prägladt för grefvarne 
Edzard, Christoffer och Johan af Ostfriesland (1540-66); f. nära 
byns smedja å den s. k. Kvarnbacken bredvid en sten på ungef. 
10 cm:s djup. 

13.870. Skåne, Vemmenhögs hd, Hassle-Bösarp sn. Rem
ändbeslag af brons likt Sv. F. 303, f. i samma mosse som 
inv. 13,343. 
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13.871. Skåne, Oxie hd, Svedala sn, skogvaktartorpet 
under Lindholmen. Liten flintborr af en tunn, nästan cirkel
rund skifva med mycket kort borrspets. Gåfva af Herr O. 
Christoffersson. 

13.872. Ångermanland, Stigsjö sn. Östanvik nr 2. Tju
gofem silfvermynt, näml. Gustaf I: fyrapenning 1546; Karl XI: 
tvåmark 1691, 5 femören 1691, 93, 94, 2 fyraören 1671 och 
otydl. år, 1 ettöre 1688; Karl XII: 3 femören 1699, 1705, 1711, 
1 fyraöre 1718; Fredrik I: 2 fyramarker 1720, 1737, 1 tioöre 
1739, 2 femören 1722, 42, 5 ettören 1722, 24, 26, 30; Adolf 
Fredrik: 1 femöre 1759; en silfverknapp samt en del af en lä
derpung, hvari silfret legat; f. vid plöjning af äng invid en 
större sten på ungefär 5 tums djup. 

13.873. Gotland, Stånga sn, Herrvide. Förböjdt ring
spänne af silfver; ringen trind med förtjockade, tvärt afskurna, 
ornerade ändar, tornen snarlik den å Sv. F. 591, men mindre; 
f. i en åker, där förut silfverfynd anträffats. 

13.874. Gotland, Stånga sn, Stångkvie. Litet ringspänne 
af brons med flata fyrsidiga knoppar, ringen ornerad med punkt
rader (tornen felas), f. i åker. 

13.875. Bohuslän, Orusts Östra hd, Myckleby sn, Kros
sekärr. Fem flintstycken, hvaraf ett svalladt, f. på en boplats 
vid Grindsbysjön ofvanför Niklassons gård i Krossekärr; — He-
röd (el. Hellene). Stor rundt om groft tillslagen flintmandel. 
— Hellene. Tjocknackad flintyxa med bred egg, delvis slipad, 
12 bernstenspärlor, däraf 9 låga runda, 3 kort rörformiga; f. 
jämte 12 dylika samt en urna "i en graf vid Hellene". — Kåröd 
(el Allmag). Tjocknackad flintyxa, tväreggad, obetydligt slipad. 
— Kåröd. Trindyxa; yxa af Lihulttyp. — Två flintspånor med 
retuscher (den ena svallad), flintspån med tillhuggen spets, flint
kärna, 5 flintspånor, tjockt, triangulärt, groft tillslaget flintstycke, 
3 flintbitar; f. på en boplats i en skogsbacke vid Hans Berndts
sons gård; — flintkärna, 2 tillslagna klotformade flintstycken, 
fragment af en slipsten af kvartsit, flintspån, 2 flintskärfvor; f. 
på en boplats i en åker S. om Kåröd (mellan Kåröd och All-
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mag. — Allmag. Hacka af kalksten med skafthål, fragmenta
risk.— Långelanda sn, Kjellsbacken. Flintkärna, 35—40 flint
bitar, däribland två svallade och en bränd; f. på en boplats. 
— Angås. Tio flintspånor, ett flintstycke; f. på en boplats i 
en åker omkr. 200 m. N. om Angås (jfr. inv. 13,568); — af flinta: 
hjärtformig pilspets som Sv. F. 64, 2 knutor, 3 spånor, 8 af
fallsstycken; f. på en boplats i åkrarna ofvanför August Mar
tinssons gård; — 8 flintstycken, grönstensstycke med tresidig 
genomskärning (yxa?); f. på en boplats vid Angås gård; 
— af flinta: 2 knutor, spånskrapa, 6 spånor, omkr. 70affallsstyc
ken, däraf 9 svallade, skifferstycke (brändt?); f. på en boplats 
vid en skogsstig till hafvet straxt S. om d:r Kjellgrens villa 
vid Svansund. — 9 affallsstycken af flinta, hvaraf två spånlik-
nande, svallade, f. på en potatisåker ofvanför Alfred Svenssons 
gård i Angås. — Oömme. Tvä tillslagna grönstensstycken med 
triangulär genomskärning (banedelcn af Lihultyxor?), 4 flint
spånor (däribland en svallad), omkr. 60 affallsstycken af flinta 
(hvaraf åtminstone 4 svallade och ett brändt), en aflång kalkstens
bit (nött), f. på en boplats nedanför Johanna Abrahamssons gård 
(jfr. inv. 13,568); — 2 flintspånor (den ena svallad), 10 flintbi
tar; f. nedanför Aug. Martinssons gård;—6 flintskärfvor, f. på 
en åker mellan Gömme gård och stora landsvägen. — Röd. 
Öfre delen af ett dolkskaft af flinta med rombisk genomskär
ning, omkr. 15 flintspånor (hvaraf en svallad), omkr. 40 affalls
stycken af flinta; f. på en boplats nedanför ett torp under Röds 
prostgård. — St. Halls. Tre flintspånor (hvaraf en bränd), innc-
mot 70 affallsstycken af flinta (hvaraf 5 brända), ett stycke kolm(?); 
f. på ett potatisland i bergssluttningen ofvanför öfversta går
den. — Buras. Yxeggliknande sten (möjl. naturbildning), f. på 
landsvägen mellan Buras och Mölneby. — tjocknackad stenyxa, 
förarbete till en hjärtformig pilspets(?) af flinta (med djupt urnupen 
bas), svallad flintspån, 20 flintbitar (däraf fyra svallade); f. på en väl 
begränsad åker mellan ett berg och en bäck, nedanför Buras 
folkskola, omkr. 300 m. NO. om smedens i Buras gård; — flint
spån, 13 flintbitar (däraf en svallad), f. vid skalbanken ofvanför 
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Buras folkskola;— 3 flintspånor (däraf en svallad), omkr. 65 flint
bitar (däraf fyra svallade),!, på en boplats vid gångstigen öfver 
bergen mellan Buras och Bräcke-Åsen; — 24 flintbitar (däraf fem 
svallade), en bit kvarts(?); f. på ett par nyröjda åkrar vid berg
stigen mellan Buras och Backa. — Öfre Trätte. Flintborr, hög, 
smal skifskrapa af flinta, 30 flintbitar (däraf 7 svallade); f. ome
delbart ofvanför och V. om husen vid vägen till Öfre Trätte och 
i angränsande backar. — N. Trätte. Af fl inta: skifyxa, skifskrapa, 
2 skrapor, 2 knutor, omkr. 70 flintbitar (hvaraf fyra svallade); f. på 
en boplats i en sydsluttning åt Bräcke vid N. Trätte; — 2 yxor(?) 
af Lihulttyp; af flinta: 2 skärfvor med retuscher, 3 spånor (däraf 
två svallade), konisk knuta, 11 flintbitar (däraf fyra svallade); f. 
på några åkrar ofvanför och omkr. 100 m. S. om N. Trätte. — V. 
Röd. Slagen stenyxa med spetsig nacke, slipad stenyxa med 
oval genomskärning; af flinta: 2 spetsiga redskap, borr, spån 
med retuscher, 8 knutor och kärnliknande flintstycken, omkr. 110 
spånor (däraf 14 svallade), omkr. 170 affallsstycken (däraf 18 sval
lade), 3 af naturen formade stenar; allt f. på en boplats vid 
vid Klumpegärdet; af flinta: 9 skifyxor, aflångt, slaget flintred
skap med triangulär genomskärning, spånskrapa, omkr. 225 spå
nor (hvaraf åtm. 30 svallade och 2 brända), omkr. 160 affallsstyc
ken (hvaraf åtm. 20 svallade och 3 brända); f. på en boplats 
vid Klefbacken. — Toggestad. Groft tillhugget flintstycke, lik
nande en skifyxa, f. på landsvägen V. om Toggestad, på vä
gens högsta krön. — Ståla sn. Af flinta: 4 kärnor, 15 spånor 
(däraf en svallad), 24 flintbitar, f. på stigen mellan prästgården 
och båtsman Knapps hus. — Skörtorp. 55 flintskärfvor (däri
bland en bränd), f. i en grusgrop vid första gården i Skörtorp. 
— Långeby. Nio flintbitar (däraf 7 svallade), f. omedelbart of
vanför huset i Olle Nilssons gård. — Surnas. Skifskrapa af 
flinta, slipstensfragment af sandsten, 17 flintbitar (däraf fem 
svallade och en bränd); f. på en boplats i en åker omkr. 200 m. 
N. om gården. — Kärra. Skafthålsyxa med egg (dock ej ut
svängd) i båda ändar; — groft tillslaget flintstycke, f. i en ut
mark. — Kyrkan. Tio flintspånor (däraf 8 svallade), 27 flintbi-
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tar (däraf 10 svallade), f. i ljungbackarna och på vägen från 
Kyrkan åt NO. till några torp under Ringseröd, vid en bäck 
nära kyrkan; — groft tillhuggen spets af flinta, 12 flintbitar, 
(däraf fyra svallade och en bränd), — 2 flintskrapor, svallad 
flintborr, svalladt flintspån, 18 flintbitar (däraf sju svallade), f. 
på några med albuskar inhägnade åkrar mellan kyrkan och 
närmaste gården vid vägen till S. Hjelmvik. — Kårreberg. 28 
flintbitar (däraf 10 svallade), f. i ett grustag på vägen Kårre
berg—Ståla; på platsen "ett väl markeradt kollaget". — Torpet 
Fjällstigen. Fem svallade flintspånor, 15 flintbitar (hvaraf åtm. 
5 svallade och en bränd), f. på en skogsstig vid Fjällstigen of
vanför Jacklefjäll. — Jacklefjäll. Stenyxa med oval genom
skärning; af flinta: 2 spånor med retuscher (den ena svallad), 
8 spånor (däraf två svallade och en bränd), knuta, 16 affalls
stycken (däraf ett svalladt), f. i en potatisåker invid samt på 
vägen mellan Jacklefjäll och torpet Karlshyttan. — Torpet Häste
myren. Af flinta: spelsigt redskap med triangulär genomskär
ning, konisk kärna, 11 spånor (däraf en svallad), f. vid Häste
myren mellan Röd och Jacklefjäll. — 5. Hjelmvik. Af flinta: 
spån, 23 affallsstycken (däraf åtta svallade och ett brändt), f. 
på ett par åkrar omedelbart NV. om kapten Anderssons gård. 
— Varekil. Af flinta: triangulärt, på båda sidor väl tillslaget 
flintredskap (yxa?), 10 spånor, 4 knutor (deraf en svallad), 25 
affallsstycken (däraf fyra brända och ett svalladt), skärfva af en 
naturligt slipad rullsten, f. på en boplats vid nya vägens öf
versta skärning i Varekilsbacken — 50 flintspånor (däraf två 
brända), 30 flintbitar, f. på en boplats i en åker vid Varekils-
backens krön; — banedel af skafthålsyxa, afslagen i skafthålet, 
f. "vid en megalitgraf" på Varekilsbackens krön. — Bråttkärr. 
Yxa af Lihulttyp, 2 fragment af flata hackor med skafthål; af 
flinta: svallad skifyxa, borr, 2 tillhuggna redskap, knuta, 3 
kärnor, omkr. 15 spånor, 45 skärfvor (däraf två svallade och 
två brända), f. V. om nya vägen mellan Bråttkärr och första 
husen i S. Hjelmvik, mellan denna och den gamla vägen, på 
mycket växlande nivåer "på bergbackarna", de båda hackorna 
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"troligen utan samband med boplatsen"; — af flinta: kärna (ko
nisk), några knutor, 21 spånor (däraf en svallad), omkr. 200 affalls
stycken (däraf 22 svallade och tre brända), spån af grönsten, 
f. vid en skalbank, på ofvannämnda nya väg;—3 flintspånor, 
14 flintbitar (däraf en svallad), flintboll (möjl. bearbetad), f. vid 
anläggandet af nya vägen mellan Bråttkärr och torpet Skogen, 
närmast det sistnämnda; — af flinta: spån, groft tillslaget red
skap, 4 flintbitar, f. till vänster om vägen från Varekil midt 
för torpen Damlycke och Allycke, på ett par åkrar;—16 flint-
bitar (hvaraf fem svallade), en af dessa retuscherad, f. öfverst 
i backen på vägen mellan Rörvik och S. Hjelmvik; — af flinta: 
6 spånor, 9 affallsstycken, boll (använd som knacksten, sval
lad), stenyxa med triangulär genomskärning;— af flinta: kärna 
(cylindrisk), 3 spånor, omkr. 30 affallsstycken (däraf 6 svallade), f. 
på ömse sidor om gamla vägen mellan Varekilsnäs, och nya 
vägen till Varekil. — Orusts Västra hd. Röra sn, Henån. Egg
del af yxa af Lihulttyp, 37 flintbitar (däraf åtm. 5 svallade), f. 
på ett par åkrar omedelbart V. om en liten sjö och midt för 
ett torp vid Henån ofvanför Henåns kvarn. —Morlanda sn, 
Kårehogen. Af flinta: cylindrisk kärna, 7 affallsstycken, f. ne
danför doktorsbostället; — af flinta: spån med i båda ändar 
retuscherade spetsar, fragment af ett dolkskaft(?) med rombisk ge
nomskärning, 25 spånor, omkr. 90 affallsstycken (däraf 2 brända), 
f. på den i Bidrag till Göteborgs och Bohusläns fornminnen 
och historia, del III, sid 151, beskrifna boplatsen vid Höjen-
torp under Kårehogen. — Tegneby sn, Lunden. Af flinta: knuta, 
omkr. 65 skärfvor (hvaraf 1 bränd), f. vid en grusgrop midt för 
vägen till Morlanda. — Skantorp. Af flinta: skrapa, 9 skärf
vor (däraf 2 svallade), f. mellan gården och landsvägen. — Holm. 
Af flinta: spånskrapa, rundtorn slaget flintstycke (yxa?), omkr. 85 
affallsstycken (däraf 10 svallade och ett brändt), f. på en bo
plats i en åker, "belägen vid den punkt, där två vägar före
nas för att gemensamt gå till Lunneslätt".—Nösund. Af flinta: 
7 spånor (däraf en svallad), 33 affallsstycken (däraf 5 svallade), 
grönstensstycke, f. i en arktisk skalbank, liggande vid ett torp 
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intill Nösunds dalgäng pä högra sidan om vägen från Nösund; 
— 14 flintskärfvor f. vid en gånggrift ofvanför handlanden Holsts 
bostad i Nösund. — Inlands Fräkne hd, Ljungs sn, Arröd. Af 
flinta: 6 spånor, en kärna,7affallsstycken,f. i en grusgrop. — Öde-
korsviken. 7 flintskärfvor, en trindyxa, f. vid Banken. — Inlands 
Nordre hd,Ödsmålsn, Berg. Trindyxa med rund genomskärning, 
en flintkärna (svallad), 20 flintskärfvor (däraf några 
svallade), grönstensskärfva; f. strax Ö. om den stora 
boplatsen vid Berg (Jfr. inv. 13,568); en yxa af 
Lihulttyp är funnen på platsen, nu i enskild ägo. 

13.876. Nerike, Kumla hd o. sn, Södra 
Mos, torpet Löfsta. Kort bred stenyxa med oval 
genomskärning, två fyrsidiga stenyxor, två fyr
sidiga och två små tillfälligt formade, breda sten-
mejslar, en liten flintspets, alla f. i en och sam
ma åker norr om Kumla station mellan banan 
och landsvägen. —Vesta. Skafthålsyxa. — Kumla 
by. Stor och bred, starkt förrostad spjutspets af 
järn (ä. j . å.)(flg. 72), t. "5 fot djupt" i grusåsen 1908. 

13.877. Nerike, Kumla hd. Hattsberg sn, 
Alm. Mångkantig stenåldersslipsten af kvartsit. 
— Norrby. Eggdel af en mångkantig skaft
hålsyxa af sten af ovanligt bred form. — Ålsta. 
Stenyxa med oval genomskärning. — Torpet Asp-
hyddan under Ålsta. Skafthålsyxa. — Kumla sn, 
Sånnersta. Degenererad! båtformig stenyxa utan 
hålk och knopp, halfrund genomskärning, f. vid 
dikesgräfning på ängsmark V. om byn — Vesta. (inv. 13,876). 
Vittrad trindyxa af dioritporfyr; båtformig sten
yxa med låg hålk och breda smalsidor, f. i kanalgrafven, som 
skiljer byns mark från Sanna hd. — Glanshammars hd, Götlunda 
sn, Torp. Benpryl, flat, väl slipad, udden skadad. 

13.878. Öland, Boda sn. Rundt bronsspänne med emalj-
inläggningar i blått, grönt och gult (korsmönster), från vikinga-
liden. — Flat sländtrissa af sten. 

Fornvännen 1909. 19 

Fig.72. 



294 Statens Historiska Museum och K- Myntkabinettet. 

13.879. Västergötland, Vilske hd, Sörby sn, Ny granne
gården. Tjocknackad flintyxa med hålegg, täml. smal. — Gud
hems hd. Mösseberg. Stor tjocknackad flintyxa med hålegg, 
f. i en upphöjd åker uppe på berget midtför Rantens järnvägs
station. — Vadsbo hd, Värings sn. Smal bågfibula af brons 
med nålslida och förrostad järnspiral, två bitar af ett tunnt 
orneradt lerkärl, f. tills, i en grafhög, 1/2 m. under jordytan. 

13.880. Västergötland, Redvägs hd, Timmele sn, Käl
leberg. Kvinnostatyett af brons (fig. 73), 
en liten samling brända ben och tre små 
brända flintstycken, f. vid uppodling af 
en kulle af 30 m:s längd och 10 m:s bredd, 
hvars ena sida innehöll mycket kuller
sten; i denna del anträffades bilden 7 
till 8 tum djupt, liggande "midt öfver be
nen", hvilka efter plöjningen lågo sprid
da på ett område af 4 m:s längd och 2 
m:s bredd. Omkr. 100 m. från fynd
platsen ligger "St. Annas källa", förr 
begagnad som offerkälla. 

13,881. Dalsland, Sundals hd, Frän
defors sn, Oråttetorp. En 28 cm. lång 

skafthålsyxa af sten, f. år 1900 "vid rensning af ett större flod
dike, ett spadtag djupt i lergyttjan". 

13.882. Härjedalen, Tännäs sn, Vivallen (en utflyttad 
gård Va mil V. om Funäsdalens by). Ringspänne af brons 
(fig. 74) med upprullade ändar (ovanlig typ), ornerad brons-
sölja, itubruten starkt förrostad järnknif; f. vid 4 människo
skelett, af hvilka ett nästan helt kranium samt åtskilliga andra 
delar insändts; de anträffades vid odlingsarbete och lågo med 
hufvudena åt norr. 

13.883. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Kärrtakan. 
Hälften af en spetsig stenhacka med skafthål. — Fyra skif
skrapor och ett ämne af flinta, "f. på en plats en half aln 
djupt". —Bolstads sn, Holmen. En såg, en spånpil med tånge 

Fig. 73. 1/2. (Inv. 13,880). 
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och tångeändan af en dolk el. spjutspets af flinta; skafthåls
yxa, degenereradt båtformig med halfrund genomskärning; 
ämne till skafthålsyxa, illa formadt, med påbörjadt ringformig! 
hål, eggen afslagen; allt f. vid nyodling.—Erikstads sn, Myc-
keläng. Medelstor stenyxa med antydda smalsidor, lilen skaft
hålsyxa.— Nordals hd, Örs sn, "Halvorstorp" (Halvarsbyn?). 
Skafthålsyxa. — Tyskemd. Flintsåg och skadad smal flintdolk; 
f. vid nyodling. 

13.884. Norrbotten, Piteå landsförsamling, Gråträsk. Ett 
hundratal föremål ur det stora Gråträskfyndet (se inv. 13,615), 
bestående af mynt, brakteater, runda korsformiga och ned
till utsvängda hängprydnader, ringar, 
hvaraf en med infattad blå glasbit, 
pärlor af glas och tenn, kedjelänkar, 
prydnader tillklippta af koppar och 
mässingsplåt, ett rundt kupigt spän
ne, små flintbitar m. m. (en del af 
föremålen framgräfda af G. Hallström 
i juli 1909). — Grannas. Två sten-
klubbor med inknackad ränna som F ig ' 74' Vl" (Inv' 13'882)' 
Muller, Ordning 118, den ena aflång, den andra klotformig; 
f. jämte en tredje, nu förkommen, 4—5 m. från stranden af 
Metträsket, på 5 fots djup i myrtorf och på sand. 

13.885. Västerbotten, By ske sn, Bjurselet. Fyra tjock-
nackade flintyxor med hålegg (hvaraf 3 oslipade och en del
vis slipad), tjocknackad flintyxa (tväreggad, oslipad), 2 fragment 
af en tjocknackad flintyxa (oslipad); f. å samma plats som 
det stora fyndet frän Bjurselet (M. Bl. 1876, sid. 266 ff.); 
— flintstycke, hvarifrån skärfvor afslagits, f. vid ett torp omkr. 
400 m. S. om föregående plats. 

13.886. Norrbotten, Juckasjärvi sn. Rautasjärvi. Fynd 
från en offerplats. Af silfver: omkring 250 mynt, de flesta 
angelsaksiska (Etelred, Knut, Hardaknut) samt några danska 
(Sven Estridsson m. fl.) och norska (Harald Hårdråde m. fl.) 
samt ett runmynt, omkring 150 brakteater, de flesta norska 
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till tiden fram emot år 1200, en fingerring; af brons: omkring 
ett dussin fingerringar, 2 silfverbelagda armringar, ett rem
beslag, 2 runda kupiga spännen; ett 20-tal hängprydnader af 
brons, messing m. m., en del små spiraltrådar o. dyl. (häng
prydnader och smycken af afgjordt östliga typer); ett tio-tal 
pärlor af lera och glas; af järn: 55 pilspetsar af olika typer, 
en knif samt fragment af diverse föremål: rester af tyg och 

Fig. 75. i i . (Inv. 13,887). Fig. 76. Vi. (Inv. 13,887). 

trådar i stor mängd; glimmerstycken, 
ofta genomborrade; bland de massor 
af ben och horn, som fyllde offerplat
sen, ett föremål af renhorn, tydligen 
utgörande en rått tillhuggen hammare 
till en spåtrumma; 2 små stensejtar. 
Undersökningen utförd i aug. 1909 af 

'G. Hallström. En redogörelse för 
fyndet inflyter i Fornvännen 1910. 

13,887. Gestrikland, Hedesunda 
sn. Berg. Fynd från ett graffält. Graf
varna 1, 3 och 4, (högar af omkr. 4,5 m:s 
diam., före undersökningen till största 

delen förstörda; graf 1 den ojämförligt rikaste, till hvilken 
flertalet af följande ur de tre grafvarna tillvaratagna föremål 
hör): 2 enskaliga ovala spännbucklor, 2 dubbelskaliga ovala 
spännbucklor, alla mycket fragmentariska och eldskadade, 
enskalig oval spännbuckla, 2 likarmade bågspännen (det ena 
eldskadadt och fragmentariskt), en hel (fig. 75) och en half arm
bygel, en rund hängprydnad (fig. 76), allt af brons; 3 tveeggade 

Fig. 77 
mm 
. (Inv. 13,887). 
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järnsvärd (fig. 77 o. 78), lång spjutspets med hålk, liten spjut
spets (fig. 79a, b), spänne af Björkötyp (fig-80), 2 hästbroddar, 
fragment af sax, knif, 4 nitar, åtskilliga fragm. af beslag, om-
böjd krok (fig. 81) till 
hästmundering (?), allt 
af järn; bitar af ett 
groft lerkärl, obrända 
människo- och häst
ben, några fä brända 
benbitar och hästtän
der, ett litet fiskben. 
Vid undersökningen 
anträffades i graf 1: 
rund hängprydnad af 
samma typ som föreg., 
rund hängprydnad med 
genombruten ornering 
som Sv. F. 596, en bit af f£j 
den ofvanämndahalfva 
armbygeln, fragment 
af en oval spännbuck
la, allt af brons; liten Fig. 79 a, b. Vr,. (Inv. 13,887). Fig. 78. Va. 
järnring, bit af en större dylik, järnknif, ett 20-tal nitnaglar 
af järn, 3 ofärgade glaspärlor, 2 blåa glaspärlor, bitar af ett 

Fig. 80. i'2. (Inv. 13,887). Fig. 81. Vs. (Inv. 13,887). 

groft lerkärl, brända och obrända ben, kol. Graf 3: 2 bitar 
af oval spännbuckla, järnfragment (knif?), bitar af lerkärl, 
bränd benbit, kolbit. Graf 4: bitar af lerkärl. Graf 2: (röse 
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Fig. 83. i/3. 
(Inv. 13,887) 

med jordfyllning, omkr. 5 m. i diam.): bronsfragment, ringspänne 
af järn (fig. 82), platt omböjdt järnföremål (fig. 83), ett 50-tal 
nitnaglar af järn, 5 spikar af järn, bränd lerklump, brända ben, 
kol. Graf 5 (röse med jordfyllning, omkr. 4 m. i diam.): 
omböjdt, tveeggad! svärd, spjutspets med hålk, ringspänne, 
knif, omkr. 150 spikar, hästbrodd, eldstål (?) en del frag
ment, allt af järn, fragment af ett groft lerkärl, små frag
ment af en ornerad benkam, 2 smärre kakor af växtämnen, 
brända ben i mängd, däraf af hund(?) och fågel, några få kol

bitar. Oraf(?) 6 (stenblandad jord-
förhöjning): obetydligt fragment af 

(järn. Graffältet delvis undersökt i 
juli 1909 af O. Hallström. 

13,888. Gipsafgjutning af en skaft
hålsyxa af sten, f. år 1906 vid Husvall-
gölen, Särna sn, Dalarna, invid Väster-
dalälfven, ej långt från den gamla s. k. 
Jämtvägen; originalet tillhör Särnaforn-
minnesförening. 

Fig. 84. i/s. & 

(inv 13891). 13,889. En Gustaf I:s mark 1546 
(=Appelgren n:r 1127), en Gustaf ha 

Vi mark 1542 ( = Appelgren n:r 1357), en Gustaf 
I:s Vi mark 1543 ( = Appelgren n:r 1367), ett 
Gustaf I:s 2-öre 1543 ( = Appelgren n:r 1570), ett 

Gustaf II Adolfs Arboga-öre 1628 (kop.) ( = Stjernstedt n;r 1186). 
13.890. England, Thames. Sex groft slagna flintyxor, 

nära besläktade med de skandinaviska "rundtorn slagna", f. 
vid Erith, Long Reach, Becton Gasworks och Chiswick, vid 
muddringar i Thames, öfverst i gruslagret under lera och torf. 
Gåfva af med. d:r F. Corner. Poplat, Eastend, London. 

13.891. England, Essex Basildon nära Wickford. Hålk
yxa af brons (fig. 84). Gåfva af Mr J. Fels. 

13.892. Gipsafgjutning af underkäke af människa (Homo 
Heidelbergensis), f. vid Heidelberg. Gåfva af d:r Phil. O. 
Schoetensack, Heidelberg. 

Fig. 82. i/s. 
(Inv. 13,887). 
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13.893. Afrika, Mauretanien, Cap Blanc Tre pilspetsar 
af flinta, 10 flintspånor och flintstycken med retuscher eller 
skrapegg, 9 flintspånor utan tillhuggning (jfr. B. Crova, No-
tice sur les instruments néolithiques de la presqu!ile de Cap 
Blanc (Mauritanie) i Bulletin de la Sodeté Préhistorique de 
France, tome VI. Paris 1909.) Gåfva af T. J. Arne. 

13.894. Jämtland, Aspås sn. Aspås. Aflångt stensänke(?) 
med hak i ändarna, f. på en stengärdesgård på västra sidan 
om vägen från Indalsälfven, i södra kanten af byn. — As sn, 
Rösta. Bryne af kvartsit; bryne af sandsten. — Täng. Sten-
klubba^) med inknackad ränna som Muller, Ordning 118 (rund, 
tillplattad), f. vid östligaste gården i Täng, på en åker intill 
en lada vid vägen mellan Rösta och Tängs järnvägsstation. 

Skåne, Börringe
sjön. Stenklubba (?) 
med inknackad ränna 
som Muller, Ordning 
118 (aflång med rund Fig. 85. V2. (Inv. 13,898). 

genomskärning), f. någonstädes på stranden af Börringesjön. 
Gåfva af folkskoleinspektören, fil. d:r K- Kjellmark. 

13.895. Nerike, Askers hd. St. Mellösa sn, Göksholm. 
Liten flintspets, obetydligt slipad på sidorna, f. V. om Glugg
stuga. Gåfva af fil. lic. L. v. Post. 

13.896. Småland, Västbo hd, Bredaryds sn. Flintspets, 
spånskrapa af flinta med rak skrapegg. Gåfva af konduktör 
F. 1. E. Eneström. 

13.897. Östergötland, Lysings hd, Ödeshögs sn, Åby 
Västergård. Tunnackad flintyxa (delvis slipad), fyrsidig flint
yxa, nästan fullständigt slipad, nacken afslagen, men yxan 
har tydligen varit tunnackad, 3 spånknifvar af flinta som Sv. 
F. 67, 9 flintspånor; f. i "jorden". 

13.898. Skåne, Vemmenhögs hd. Svenstorp sn, Lingsmölla. 
Sporre af brons (fig. 85), t. vid upprensning af Dybecksån. 

13.899. Småland, Konga hd, Tingsås sn, Elsemåla. Två 
nackändar till skafthålsyxor, afslagna i skafthålel, f. vid odling. 
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Blekinge, Bräkne hd, Öljehults sn. Lindas. Fragment al 
slipsten af kvarts med slipyta på två sidor, f. vid gräfning 
å en gårdsplan. 

13,900. Skåne, Villands hd, Nosaby sn, Balsby. 
Fynd gjorda åren 1878 och 1879 på Vi alns djup 
i Räbelöfsjön i närheten af Balsby. Af sten: banedel 
af tjocknackad flintyxa (obetydligt slipad), 8 trindyxor 
med mer el. mindre oval genomskärning (däraf 6 
tväreggade), Irindyxa med oval genomskärning (egg
delen afslagen), tjocknackad slenyxa med plankonvex 
genomskärning (tväreggad), tjocknackad stenyxa (tvär
eggad), banedel af båtformig skafthålsyxa, afslagen i 
skafthålet, 2 afslagna flata slipstenar af sandsten med 
slipyta på båda sidor (antagligen hörande tillsam
mans), liten flat slipsten af glimmerskiffer som föreg. 
8 flintkulor som Muller, Ordning 38, kula af sand
sten som föreg.; aflångt sänke(?) af bränd lera med 
rund genomskärning och längsgående hål; af ben: 
harpunspets (fig. 86) med fåror för flinteggar, ganska 
stor, bred och flat, den ej afbildade sidan ornerad 
som Madsen, Afbildninger af danske oldsager og 

H mindesmarker, stenalderen, pl. 40, fig. 4; 9 harpun-
spetsar med flinteggar som Muller, Ordning 187, en 
af dem afbildad fig. 283 i A. Åhlén, Kristianstads h. 
allm. läroverks historiska museum, (läroverkets in
bjudningsskrift år 1879) (flinteggarna äro helt el. delvis 
urfallna, och harpunerna mer el. mindre fragmenta
riska); 4 harpunspelsar med slora hullingar som Sv. 
F. 53, mer el. mindre fragmentariska (två af dem 

nig'folnn Åhlén fig. 288 och 291), 8 harpunspetsar med mindre 
(Inv. 13.900 • . 

hullingar (fig. 87), delvis fragmentariska (två af dem 
Åhlén fig. 300 och 312, en med upphöjda tvärband af harpix 
(fig. 88), som blifvit kvar, sedan den mellanliggande ombind-
ningen upplösts), 42 benspetsar (hvaraf två Åhlén fig. 303 och 
310), delvis fragmentariska, en del med spets i ena ändan, 
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(hvaraf en ornerad med små tvärstreck, ordnade i grupper i 
benets längdriktning), andra med båda ändarna tillspetsade 
(antagligen pilspetsar el. ämnen till harpunspetsar som föreg.); 
klufvet, i ena ändan tillspetsad! ben som Aarböger 1903, sid. 
226, fig. 20; 2 ben med märken efter bearbetning, 9 klufna 

Fig. 87. 1/2. Fig 88. Vt. 
(Inv. 13,900). 

93 
Fig. 89-93 . i/4. 

ben liknande isläggar (hvaraf två Åhlén fig. 305 och 306), del
vis fragmentariska; 8 djurben, 1 djurkäke, 1 bränd svintand; 
eggdel af en hornyxa(?), 3 rådjurshorn; af järn: 3 hålkyxor 
(fig. 89, 90, 91), hålkyxa (fig. 93) med oval hålk och snedt 
sittande ögla, yxa (fig. 92) — Jfr. inv. 12,367, 

13,901. Skåne. Torna hd, Vallkärra sn, Vallkärra. Fynd 
från ett graffält under flat mark, beläget i ett grustag vid den 
s. k. Krubbebacken N. om Vallkärra by. Lerkärl med fragmen
tarisk öfverdel (närmast som Muller, Ordning, Bronsealderen 
258), innehållande två knifvar, den ena af brons (fig. 94), den 
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andra af järn (fig. 95), brända ben samt en bränd flintbit; 
urnan har sannolikt varit omsatt méd tvänne stenar. Med an
ledning af detta fynd företogs i nov. 1909 undersökning å 
platsen. Graf(?) 1: (stenläggning af mer eller mindre skör
brända stenar på 0,;! m:s, djup, till största delen förstörd): 
kolrester såväl öfver som under stenarna jämte en del kolade 
trästycken. Graf (?) 2: (röse af 1,2 m:s diam., 0,48 m:s tjock
lek och på 0,27 m:s djup, i midten en sandfylld grop ulan 
slen): inga fynd. Graf 3 (under 4 smärre kullerstenar och 

Fig. 95. i 2. (Inv. 13,901). Fig. 96. 1,4. (Inv. 13,901). 

omsalt med Ivänne hällar, på 0,;i m:s djup): elt lerkärl (fig. 
96) med två utstående knoppar på ena sidan, innehållande 
2 nålar af brons, 4 böjda fragment af 1 eller 2 nålar, gjorda 
af fyrsidig bronstråd, samt brända ben och aska. Graf? 4 
(0,25 m. under ytan en något oval stenläggning af skörbrända 
stenar med största diam. l,s m.): mellan och under stenarna 
kol och sot. Fynd 5: löst fynd bestående af en halsring af 
brons som Muller, Ordning 406, liggande O.as m. under ytan, 
horisontalt på gruset (depot!). Graf(?) 6 (brandgrop 0,:t m. 
under ytan, 0,«5 m. djup, något oval med största diam. l,-> m.): 
litet fragment af en rund skifva af brons, ornerad med två 
koncentriska kretsar, möjligen hörande till en nål som Sv. 
F. 218, bitar af åtminstone två lerkärl, några brända ler-
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klumpar, obrända kreatursben; gropen i öfrigt fylld med svart 
jord jämte en del aska. Oraf(?) 7 (0,2 m. under ytan en sten
läggning af skörbrända stenar, till stor del förstörd): kol och 
sot öfver, under och mellan stenarna. Graffältet delvis under
sökt år 1909 af N. Lithberg. 

13.902. Stockholm, Kungsholmens kyrkogård. Ett 1 O-öre 
Oscar I 1859, ett 1-öre Fredrik I 1724, en 2-sols Louis XVI 
(årtalet utplånad!), f. vid gräfning. 

13.903. Västergötland, Väne hd, Södra Ryrs sn. Trakten 
kring Ryrsjön. Trindyxa med oval genomskärning (tväreggad), 
2 fyrsidiga stenyxor (afsmalnande mot banen), nedre delen af 
en större skafthålsyxa. 

13.904. Ångermanland, Nordingrå sn, Öfverveda. Af 
skiffer: fyrsidig mejsel(?), liten pilspets med tånge, spetsen 
af spjutspets eller knif, 3 skadade förarbeten till redskap (som 
Sv. Fornminnesjören. Tidskrift VIII, sid. 93, fig. 6), 3 bearbe
tade bitar, delvis slipade; allt f. i s. k. Öfveränget år 1909, vid 
dikning och åkerarbete; jfr. inv. 13,602. 

13.905. Nerike, G rimstens hd, Hackvasn, Skeppsta. Två 
skafthålsyxor. — Hardemo hd. Hardemo sn, Vreta. Fyrsidig 
stenyxa, tväreggad, afsmalnande mot banen. — Kumla hd, Kum
la sn. Dynningeberg. Flintdolk med fyrsidigt skaft, som Sv. 
F. 58, uppskärpt. — Södra Mos, Torpet Löfsta. Tjocknackad 
stenyxa, 2 eggdelar af fyrsidiga stenyxor, liten mejsel af grön
sten, bildad af en eggslipad spån; allt f. i samma åker som 
inv. 13,876. — Kumla by. Tjocknackad stenyxa. — Sköllerstad 
hd, Ekeby sn, Gölinge. Fyrsidig stenyxa, tväreggad, något 
afsmalnande mot den skadade banen. — Sköllersta sn, Tarsta. 
Flintdolk som Sv. F. 56. 

Södermanland, Oppunda hd, V. Vingåkers sn, Vad. Fyr
sidig stenyxa. — Daga hd, Oåsinge sn, Skeppsta. Liten trind
yxa med oval genomskärning. 

13.906. Västerbotten, Tärna kapellförslg, Strimasund. 
Oval eldslagningssten af kvartsit som Sv. F. 270, f. vid torf-
vändning ett par 100 m. S. om fjällstugan. 
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13.907. Västmanland, Norrbo hd, Harakers sn. Stor, 
aflång kopparsmälta. — Skerike sn. Vittrad skafthålsyxa. 

13.908. Halland, Varberg. Vacker spånpil af flinta som 
MUller, Ordning 175, f. "vid Varberg". —Himle hd, Span-
narps sn. Flintdolk som Är. F. 48. — Faurås hd, Ljungby 
sn, Lerdala. Flintdolk som Sv. F. 48, f. vid plöjning. — N:r 
2 Ljungby gästglfvaregård. Fyrsidig flintyxa, delvis slipad, 
något afsmalnande mot den skadade nacken, oval eldslagnings
sten af kvartsit som Sv. F. 270; f. år 1909, den förra vid 
dikning, den senare vid plöjning. 

13.909. Småland, Växiötrakten. Vackar båtformig skaft
hålsyxa. 

13.910. Bohuslän, Orusts östra hd, Långelanda sn. Trind
yxa med plankonvex genomskärning (tväreggad), trindyxa med 
oval genomskärning (vittrad och skadad i eggen), trindyxa med 
nästan rund genomskärning, eggdelen afslagen. — Gömme. 
Yxa af Lihulttyp med trapezformig genomskärning (eggdelen 
afslagen), brändt fragment af slipad flintyxa, liten skifyxa af 
flinta, spånpil af flinta som MUller, Ordning 174 (tången af
bruten), rund skifskrapa af flinta (tillslagen af en slipad yxa), 
liten aflång skifskrapa af flinta, 3 flintspånor (hvaraf två med 
svag kanttillhuggning), cylindrisk flintkärna, 4 flintbitar, däraf 
en svallad; f. på en boplats. — Röd. 18 skifyxor af flinta, flint-
borr(?) som MUller, Ordning 28; f. på en boplats vid Klef-
backen; skifyxa af flinta (svallad, liten), groft tillslagen grön
stensyxa (tväreggad, eggslipad), liten yxa af skiffer af oregel
bunden form (eggslipad), 4 skifskrapor af flinta, spetsigt red
skap af flinta, närmast som MUller, Ordning 29; 14 flint
spånor (däraf 2 svallade), flintspån svallad (med två urtagnin-
gar nära ena ändan) som Muller, Ordning 12; flintspån, del
vis med kanttillhuggning, 3 handtagskärnor af flinta, knack
sten af flinta, 38 flintbitar (däraf en svallad); allt f. på en bo
plats vid Klunkegärdet. 

13.911. Uppland, Ulleråkers hd, Läby sn och kyrka. 
Kyrkkista med enkla järnbeslag (järnband), karmstol med raka 
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rygg- och armstöd af svarfvade pinnar, kyrkhåf af sammet med 
guldband och guldbroderier. 

13.912. Uppland, Sjuhundra hd, Skederids sn, Nyby. Likar-
madt bronsspänne, eldskadadt och fragmentariskt, närmast som 
Stjerna, Bornholm, sid. 176, fig. 98 (på baksidan fastsittande kol
partiklar), 2 "tripple"-pärlor af gul glasfluss, f. år 1909 jämte 
urnor (ej tillvaratagna) vid dikesgräfning bland grafkullar. 

13.913. En 2-dalersmyntplåtl752,en2-dalersmyntplåt 1757. 
13.914. Gotland, Visby, Värnhem. S. om staden. Bit 

af en benkam, ornerad med två parallella linjer, 6 bitar af ett 
lerkärl, orneradt närmast som Sv. F. 391, brända ben; f. i en 
åker, i en liten stenkista med 
längdriktning i N-S. — Follingbo 
sn, Norrbys. Ornerad benkam 
(fig. 97), hopsatt med bronsnitar, 
f. vid odling. — Endre sn, Kvle. 
Fynd tillvaratagna på graffäl- Fig. 97. V% (Inv. 13,914). 
tet i Kvindbryehage (jfr. inv. 13,854): 2 bitar tunnt brons
bleck, 2 små bronsfragment, järnnit, antagl. hörande till en 
sköldbuckla (på det rätt stora hufvudet fastrostade brända ben
bitar), rund pärla af röd glasfluss, cylindrisk pärla af kalksten, 
hörntand af hund, 5 bitar af den under 13,852 upptagna glas
bägaren, 16 bitar af ett orneradt lerkärl. 

13.915. Uppland, Hagunda hd, Gryta sn, Kassviken. 
Betselkedja af brons (fig. 98) som Muller Ordning. Jernalde-
ren 449, f. sommaren 1906 vid lågt vattenstånd, 0,:i m. frän 
land på norra stranden af Örsundaån; kedjan låg nästan helt 
och hållet nedsjunken i leran. 

13.916. Bohuslän, Tunge hd, Foss sn, Hensbacka. Af 
flinta: 2 skifyxor, aflång skifskrapa, 2 borrar, såg (närmast som 
Sv. F. 72.) 3 flintspånor (hvaraf en svallad), 2 oregelbundna 
kärnor, 9 flintbitar; f. på samma boplats som inv. 13,584. 
— Lane hd. Skredsviks sn, Mjöfveröd. Skifyxa af flinta. — Katts
ås. Svallad flintbit, f. på boplatsen S. om skolhuset. — N. 
Svensland. Skifyxa af flinta. — Berga. Skifyxa af flinta. 
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13.917. Gotland, Barlingbo sn. Litet ringspänne af brons 
med fasetterade knoppar, nå
len saknas. — Follingbo sn, 
Sylfasta. Tunnackad sten
yxa. — Kräklingbo sn, Gurpe. 
Bottnen till en rund spänn
buckla af brons med nål af 
brons. — Etelhems sn. Järn
yxa, närmast som Sv. F. 481, 
— Gärda sn. Djurhufvud
formad spännbuckla af brons, 
närmast som Sv. F. 535, 
bottnen jämte nålen saknas. 
— Närs sn. Liten tjocknac
kad stenyxa med tväregg. — 
Levide sn. Trindyxa med 
nästan rund genomskärning, 
(tväreggad), eggdel af skaft
hålsyxa, afslagen i skafthålet, 
nytt hål uppborradt. — Linde 
sn. Trindyxa med svagt oval 
genomskärning, tväreggad. 
—Hablingbosn. Skaflhålsyxa, 
hålet ej påbörjadt. — Hemse 
sn. Ringspänne af brons, ena 
knoppen saknas, den andra 
är fasetterad med silfverin-
läggning på öfversidan (nå
len saknas), vriden, sluten 
armring af brons (fig. 99), 
stycke af ett halsband af 
bronspärlor; f. vid plöjning. 

— Alfva sn. Trindyxa med 
Fig. 98. • 1 (Inv. 13,925). ^ g e n o m s k ä r n i n g ) t v ä r e g . 

gad. — Svie. Djurhufvudformad spännbuckla af brons, närmast 
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som Sv. F. 537, bottnen jämte nålen saknas. —Rone sn. Djur
hufvudformad spännbuckla af brons, närmast som Sv. F. 535, 
(bottnen jämte nålen saknas), ringspänne af brons med fasetterade 
knoppar. — Hafdhems sn. Ringspänne af brons med bandformigt 
upprullade ändar, litet ringspänne af brons med fasetterade knop
par, prydnad af brons, som Sv. F. 613, ehuru simplare. — Gröt
lingbo sn. Litet fragment af ett hängkärl af brons, närmast 

Fig. 99. i/i. (Inv. 13,917). 

som Sv. F. 248; genombrutet remändbeslag af brons (fig. 100); 
spänne af brons, närmast som F. V. 1908, sid. 286 fig. 170, 
ehuru simplare; 4 glasflusspärlor, nämligen 
en kort, cylindrisk, grön, med röda, hvita och 
bruna mosaikinläggningar, två korta, cylind
riska, blåa, hvaraf den ena, som är eldska-
dad, synes hafva varit tvärrefflad, samt en *•*• ( 

rund ljusgrön. — Fide sn. Liten tjocknackad 
stenyxa, tväreggad. —Obekant fyndort. Spor
re af järn (nyare tid). 

13,918. Västergötland. Kållands hd, 
Rackeby sn. Ofullständigt slipad flintyxa, 
afsmalnande mot nacken (af de båda smal- g 
sidorna är den ena mindre utpräglad), f. vid ^—* 
Degeberg (?). — Ase hd, Tuns sn, Gam 

Fig 100 i/i 
malstorp. Spjutspets af skiffer (fig. 101) ,|nv 13917)' 
med tvär bas och fint landade kanter, f. vid 
nyodling. — Tängs sn, Heljestena. Banedel af stor tunnackad 
stenyxa, f. vid plöjning.—Håle sn, Håkanshansgården. Liten 
skafthålsyxa, f. vid plöjning. — Särestads sn, Lund. Liten 
tjocknackad flintyxa med hålegg, ofullständigt slipad, f. vid 
nyodling; banedel af skafthålsyxa (afslagen i skafthålet), f. vid 

i 
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nyodling; fragment af ett sandstensbryne, f. vid harfning. 
— Västeby. Tjocknackad flintyxa, ofullständigt slipad, eggen 
afslagen, f. vid nyodling. 

13.919. Nerike, Edsbergs hd. Edsbergs sn, Sörby. Liten 
tjocknackad stenyxa, f. i åker 1907.— Grimstens hd. Hardemo 
sn, Skankerud. Skaft till en dolk eller spjutspets af flinta 
som Sv. F. 51 .— Viby sn, Skäfvid. Bred, tjocknackad sten
yxa, eggdel af fyrsidig stenyxa med hålegg. — Sköllerstad hd, 
Svennevads sn, Sibbetorp. Vacker tjocknackad stenyxa, väl 
slipad, f. i sandjord på östra sidan om grusåsen, skafthålsyxa 
af vanlig form. 

13.920. Södermanland, Hölebo hd. Vagnhärads sn, L. 
Kattnäs. Vacker trindyxa. 

13,921. Uppland, Färentuna hd. Adelsö sn, 
Björkö. Ett hälft arabiskt silfvermynt, ett 2-öre 
Johan III 1573, ett 1-öre kopparmynt 1725; af brons: 
rundt, genombrutet rembeslag, beslag med tvänne 
nitar, litet kantfragment af ett kärl (orneradt med 
trianglar), orneradt ändbeslag till ett knifskaft (an
tagl. senare tid), 3 tenar, 3 bandformiga remsor, 3 
fragment; af bly: 2 tenar; af järn: bit af öfverdelen 
af en yxa, 6 eneggade knifvar, delvis fragmentariska, 

Fig. 101.1/3. en doppsko med hålk, 4 pilspetsar med tånge, 2 
(Inv. 13,918). nycklar af typen Sv. F. 497 (den ena fragmentarisk), 
3 nålar, 2 hängen med ögla, en spikögla, ten med ögla i båda 
ändar, 7 ringar af olika storlek (hvaraf 2 sammanhängande), 
liten nit med hvälfdt hufvud, 6 broddar, en i ena ändan kluf-
ven tunn ten med en liten nit af silfver, en stor mängd nit
naglar, spikar och diverse fragment, tenar, tackor o s. v.; 3 
sländtrissor af bränd lera (två dubbelkoniska, den tredje ko
nisk), 2 små lerkärlsfragment, 3 flintbitar, 17 skifferbrynen el. 
bitar af dylika, bit af en rundad kalkstensskifva med påbörjadt 
hål, bit af ett orneradt knifskaft af ben, en benbit, liten half, 
rund pärla af bergkristall, 3 pärlor af glasfluss (en liten rund, 
svartbrun ogenomskinlig, en d:o blå, den tredje en grönskif
tande dubbelpärla) — allt f. i Svarta jorden. 
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13.922. Skåne, Skytts hd, V. Alstads sn. Minneberg. 
Eggdel af mångkantig skafthålsyxa, afslagen i skafthålet; af 
flinta: tjocknackad yxa (smalsidorna oslipade), 8 större eller 
mindre fragment af fyrsidiga yxor (däraf ett brändt), 13 skif
skrapor (däraf en bränd), 2 spånskrapor, 7 borrar, 3 spånor 
med retuscher, 19 spånor, 2 kärnor (den ena bränd), 24 flint
bitar (däraf 7 brända); rundad sten af granit (på ena sidan 
plan och med spår af nötning); allt f. på ett område af omkr. ett 
tunnlands storlek; — eggdel af skafthålsyxa, f. väster om 
föreg. plats. 

13.923. Norrbotten, Öfver-Luleå sn. Vacker skafthåls
yxa af dioritporfyr som Sv. F. 40, f. "vid en by nära Boden". 

Dalarne, Folkare hd. By sn. Trindyxa med oval genom
skärning; stenyxa med tjock nacke och oval genomskärning, 
tväreggad; skafthålsyxa af vanlig form. 

Västmanland, Öfvertjurbo hd, Sala landsförslg, Jugansbo. 
Tunnackad flintyxa, slipad. Fellingsbro hd o. sn, Finnåker. 
Stenyxa med oval genomskärning och spetsig nacke, tväreg
gad; oval eldslagningssten af sandsten som Sv. F. 270. 

Uppland, Simtuna hd, Väster-Löfsta sn. Sttnglorpet. Skaft
hålsyxa med plan nacke. 

Södermanland, Villåttinge hd, L. Malma sn, Beckåsen. 
Fyrsidig flintyxa, till största delen slipad, kritskorpa på den 
rätt tjocka nacken. — Selebo hd. Taxinge sn. Näsby. Skaft
hålsyxa af dioritporfyr som Sv. F. 40, f. vid Stensäter. 
— Svartlösa hd, Salems sn, Viksberg. Liten tjocknackad sten
yxa med hålegg. — Sotholms hd, Sorunda sn. Två ovala 
eldslagningsstenar af kvartsit som Sv. F. 270. 

Småland, Hillerstorp, (osäkert hvar). Mycket liten skaft
hålsyxa af vanlig form. 

Västergötland, Mariestad. Tjocknackad stenyxa, tväreg
gad, f. i "närheten af Mariestad". — Vadsbo hd, Utby sn. 
Stenyxa af Lihulttyp, tväreggad, med slipning ända upp mot 
nacken, genomskärningen trapezformig. — Kåkinds hd, Kyr-

Pornvännen 1910. .21 
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ketorps sn. Skultorp. Tunnackad flintyxa, slipad, ena smal
sidan omknackad till en skarp kant. 

13,924. Skåne, Frosta o. Onsjö hdr. trakten kring Ring
sjön. En stor samling fynd från Ringsjö-trakten, däribland 
de bekanta boplatsfynden (se Månadsbladet 1883, 1886 och 
1889 samt Ymer 1905), jfr inv. 12,676. Gåfva af Grefvarne 
C. D. och F. F. Reventlow, Lund. 

13,925. Ångermanland, Tåsjö sn, Rör
ström. Spjutspets af röd skiffer med hullingar, 
spetsen afbruten, f. vid plöjning. — Hoting. 
Spjutspets af röd skiffer med hullingar, tången 
afslagen, f. vid dikesgräfning. — Fjällsjö sn. 
Backe. Trissformig sten med i centrum från 
båda sidor påbörjadt häl. — Ramsele sn. 
Klubba af kvartsit som Muller, Ordning 119, 
i ena ändan starkt afplanad (använd som färg-
rifvare). — Junsele sn, Krånge. Spjutspets 
af röd skiffer utan hullingar, den nedåt af
smalnande tängeändan afbruten, f. år 1901 
vid plöjning. — Lappmon. Tveeggad knif af 
skiffer (fig. 102), röd och hvitbandad. — Lidens 
sn. Spjutspets af röd skiffer med hullingar 
och kort tånge, f. år 1899 ä Ångermanälfvens 
nipkant i mokroken vid Magmanåns utlopp, 
något nedom Nämnforsen, men långt ofvanför 

Resele. — Björna sn, Nyllden. Spjutspets af skiffer utan hul
lingar, den nedåt afsmalnande tångeändan afbruten, f. år 1829 
vid tjärstubbrytning i "Ekorrsvedjan". — Gideä sn, Sörgissjö. 
Pilspets af röd skiffer (fig. 103.) — Sidensjö sn, Drömrne. 
Skafthålsyxa af vanlig form, i kanten af skafthålet spår efter 
att hålet först snedt påbörjats, f. vid odling. — Ullångers sn, 
Åskja. Skafthålsyxa närmast som Sv. F. 40, mycket degene
rerad. — Styrnäs sn, Styrnäsholm. Öra af brons till ett kärl, 
som FV. 1908, sid. 300 fig. 190; fragmentariskt bronsbleck 
med nitar af brons (möjligen från ett bronskärl), pilspets af 

Fig. 102. 
(Inv. 13,925) 
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järn med hålk, sporre af järn, bultläs af järn, fragment af ett 
dylikt, nyckel af järn, ett stycke hårdbrändt murbruk, 3 st. 
kreatursben, kolbit; f. vid den s. k. "Borgen"; på platsen ett 
tydligt brandlager under torfven med förkolnade bjälkstycken; 
de daterbara föremålen från medeltiden. — Ytter-Lännäs sn. 
Lång yxa af skiffer med hålegg, genomskärningen trapezfor
mig, slipad. — Forsed. Stenyxa, groft tillslagen, något sli
pad, genomskärningen trapezformig, f. år 1902 i en sluttning 
mot sjön. 

Medelpad, Hafverö sn, 
Hafverön. Vacker spjutspets 
af röd skiffer med hullingar, 
ämne till en dylik af röd skif
fer, bryne (?) af mörk skiffer 
(fig. 104) med i ena ändan en 
mejselartad, böjd egg; f. år 
1902 pä nordöstra sidan af ön 
vid schaktningar för en damm
byggnad ; de tre föremålen lågo 
bredvid hvarandra på en sten under ett par fot djup mylla. 
— Borgsjö sn, Hallsta. Trindyxa med oval genomskärning, 
f. vid plöjning i en åker. — Stöde sn, Vigge. Tväreggad yxa 
af mörk, tät, hård bergart, slipad, jämnbred, genomskärningen 
trapezformad, f. omkr. 200 fot frän Pålsjön vid nyodling på omkr. 
Vi fots djup, "låg bland kolade fururötter bland småsten i 
närheten af större stenar"; tveeggad! järnsvärd (fig. 105) med 
kort tånge, f. år 1892 el. 1893 vid nyodling å en kulle. 
— Hässjö sn, Gasabäck. Skafthålsyxa af vanlig form, egg
partiet afslaget, f. "nära Gasabäck"; skafthålsyxa af diorit
porfyr af vanlig form, sönderslagen i skafthålet, f. "nära Gasa
bäck". — Attmars sn. Tveeggad! järnsvärd med långe (fig. 
106), brute! i ire delar (spetsen felas), hornbeklädd tånge (fig. 
107) till ett svärd el. en dolk, spjutspets af järn och brons 
(fig. 108), oval eldslagningssten (fig. 109) af kvartsit med 
bronsband, fragmentarisk! bronsband till en dylik, bronsbeslag 

Fig. 104. ]/2. 
(Inv. 13,925). 

Fig. 103. i/2. 
(Inv. 13,925). 
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till ett dryckeshorn (fig 110) at horn, bestående af ändknopp, 
kedja och mynningsbeslag, f. några 100 m. N. om Attmars 

kyrka, i en grafhög pä 
en åker i sluttningen mot 
sjön Marmen; föremålen 
anträffades troligen vin
tern 1902 i en liten fyr
kant, timrad af grofväxt 
tall, belägen inom en 
krets af större och mindre 
klumpstenar, omkr. 10 
steg i diam.; tillsammans 
med dem fanns "söljor" 
samt liksom "bilar af 
skinnkläder", som dock ej 
tillvaratogos; högen mätte 
ursprungligen omkr. 30 
alnar i diam. — Njurunda 
sn, Nolby. Eggdel af fyrsi
dig yxa af kvartsit, f. i 
en backe; för omkr. 15 år 
sedan anträffades i sam
ma backe en "stenyxa 
med öga", nu förkom
men. Gåfva af lektor 
E. O. Arenander, Ultuna. 

13,926. Sydamerika, 
Chiloé. Stenyxa med oval 
genomskärning (afsmal-

Fig. 105-108. V*. (inv. 13,925.) nande mot banen), lilen 

stenyxa med oval genomskärning (afsmalnande mot banen); 
fyrsidig stenyxa, tunn, med ett litet hål omedelbart under 
banen. Gåfva af docenten C. Skottsberg, Uppsala. 

13,927. Tre tyska mynt: en 3-mark i silfver präglad för 
Wilhelm II af WUrttemberg 1909, en 5-mark i silfver präglad 
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för Georg af Sachsen 1903, en 3-mark i silfver präglad för 
kejsar Wilhelm den II1908; 2 engelska mynt: en Vi crown i silf
ver präglad för Edward VII 
1906, en 1-penny i brons präg
lad för Edward VII 1907. Gåf
va af docenten O. Almgren. 

13,928. Östergötland, Ly
st ngs hd, V. Tollstad sn, Al
vastra. Fynd från undersök
ning i aug. 1909 å det stora 
graffältet vid Alvastra station 
(norra sandtagets östra del), 
jfr. inv. 13,313. 1) Skelettgraf 
under flat mark, innehållande 
ett skelett i ryggläge (NNO. 

• Fig. 109. 1,2. vlnv. 13,925. 

—SSV.) under en aflång sten
läggning i samma riktning; 
på bröstet en flintskärfva med 
retuscher utefter en af kan
terna. 2) Banedel af trindyxa 
med rund genomskärning, f. 
ett par m. från föregående 
graf, i den upplöjda åkerjorden. 

13,929. Östergötland. Ly-
sings hd, V. Tollstads sn, Bro
by. Fynd frän en stenålders
boplats, delvis undersökt af 
O. Frödin i aug. och sept. 1909 (se O. Frödin. En svensk 
pålbyggnad från stenåldern. Fornvännen 1910), jfr. inv. 13,572. 
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13.930. Gotland, Visby. Fynd från en stenåldersboplats, 
undersökt hösten 1909, (se O. V- Wennersten, Boplats från 
stenåldern i Visby, Fornvännen 1909), jfr. inv. 12,693; i lag
ren ofvanför stenålderslagret anträffades: af brons: fragment 
af ett kärl, nål med öga; af järn: pilspets, eneggad knif med 
kort tånge, fragment af en dylik, krok med kort hålk, 2 ringar, 
8 tenar och spikar; en del lerkärlsfragment (ä. jå. och me
deltid); ben, afsågad hjorthornsspets, hornkvicke, 2 svinbetar. 

13.931. (Obekant fyndort). Fragment af skafthålsyxa 
som Muller, Ordning 98 el. 99. 

13.932. Småland, Kinnevalds hd, Öjaby sn, Lucedal 
(Lybeck). Fynd från röse af 8 m:s diam., uppkastad! öfver 
en grop af 0,75 m:s djup och 2—3 m:s diam., innehållande 
utom kol en stor mängd brända ben, 2 spännen af brons 
(nålen af järn) närmast som Almgren, Fibelformen, fig. 115, 
eneggad knif af järn, bränd flintskärfva. — Räppe. Fynd från 
en hällkista, belägen 500 m. N. om Räppe järnvägsstation. 
Utanför hällkistans södra ända mellan täckrösets kullerstenar 
395 mer ell. mindre skadade svenska medeltidsmynt af silfver 
(brakteater och halfbrakteater) präglade af Knut Eriksson och 
Erik Eriksson; under mynten: banedel af skafthålsyxa (afslagen 
i skafthålet); inom kistan: af flinta: dolk, mycket uppskärpt, 
(skaftets genomskärning rombisk), dolk med delvis slipadt blad 
och snedt fyrsidigt skaft, skärfva (Kristianstadsflinta) af ett 
dolkskaft el. en yxa, pilspets med urnupen bas (spetsen af
bruten), spånskrapa med rak skrapegg, spån, 10 skärfvor (där
af en af Kristianstadsflinta), slipstensfragment af kvartsit; 
— fynd från ett 50 m. S. om föreg. hällkista beläget röse af 
8 m:s diam. och 1 m:s höjd, täckande en liten kista (af häl
lar) med 0,4 m:s sida: i kistan en flintskärfva; i och under 
kistan brända ben i mängd; nere på alfven under kistan ett 
kolhaltigt lager. — Öja sn, Usteryds Persgård ("Bolel"). Fynd 
från en hällkista, belägen 75 m. NNO. om manbyggnaden; 
i kistan lerkärl som Sv. F. 93 (orneradt), 10 lerkärlsskärfvor; 
af flinta: spetsen af ett dolkblad, hjärtformig pilspets som 
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Sv. F. 59 (fragmentarisk), 6 skärfvor (däraf en bränd), obrända 
menniskoben, brända benbitar; under takhällen i kistans syd
ända en liten sekundärgraf, bildad af små hällar och inne
hållande fragmentarisk bronsknif med skaftet slutande i ett 
hästhufvud, ett 10-tal brända benbitar; strax utanför kistan 
båtformig skafthålsyxa, degenererad typ. — Sunnerbo hd, Göte-
ryds sn. Judhults Storegård. Fynd från en hällkista, belägen 
200 m. N. 20° O. om gårdens manbyggnad; af flinta: spån 
med retuscher utefter ena kanten, 3 flintbitar. — Judhults 
Lillegård. Fynd från en hällkista, belägen 450 m. NO 15° O 
om gårdens manbyggnad; af flinta: pilspets med urnupen 
bas (udden afbruten), aflång skifskrapa, 2 spånskrapor, spån, 
7 skärfvor; 3 lerkärlsbitar; 3 skärfvor af glaserad! lergods, 
fingerborg (?) af messing (?), årderjärn med omvikta flikar i 
öfre ändan, 4 skifvor, bildade af dubbla, genom järnockra 
hopkittade sandskikt. Undersökningarna utförda sommaren 
1909 af dr. K Kjellmark. 

13,933. Västergötland, Skånings hd, Kvänums sn, Våll-
ängen. Fynd från sommaren 1909 fortsatta undersökningar 
å samma graffält som inv. 13,321. Graf 1: några skärfvor 
af ett stort lerkärl, delar af ett bikärl. — Graf 2: skärfvor 
af et! stort lerkärl. — Graf 3: skärfvor af ett mindre lerkärl. 
— Graf 4: stort lerkärl, brända ben, kol. — Graf 5: lerkärl, 
brända ben. — Graf 6: lerkärl, brända ben, några af elden 
söndersprängda granitstycken. — Graf 7: mindre lerkärl, brän
da ben. — Graf 8: lerkärl, hartstälning, brända ben. — Graf 
9: skärfvor af 2 lerkärl, bronspärla af ett cylinderformigt hop-
böjdt, smalt bronsband, ornerad med 3 instämplade punkter 
(hvaraf en omgifven af en cirkel), brända ben, kol. — Graf 10: 
stor La-Téne-fibula af järn (närmast som Vedel, Bornholm, fig. 
112 och 125), lerkärl, brända ben. — Graf 11: brända ben. 
— Graf 12: lerkärl, brända ben. — Graf 13: fragment af 2 
järntenar, bitar af en skära af järn, delar af en hartstätning, 
brända ben. — Graf 14: lerkärl, brända ben. — Graf 15: 
hartstätning, brända ben. — Graf 16: lerkärl, brända ben. 



316 Statens Historiska Museum och K. Myntkabinettet. 

— Graf 17: större lerkärl, mindre lerkärl, brända ben. — Graf 
18: hartstätning, brända ben. — Anträffad! före undersök
ningen: lerkärl, ornerad! med parallella nagelintryck. — 15 
lerkärlsskärfvor, "löst upphittade", af varierande gods. Under
sökningarna utförda af J. Sandström. 

13,934. Nerike, Edsbergs hd och sn. Logsjö. Fynd från 
ett graffält å "Särderbacken". Graf 1 (jordblandadt röse af 
6,5 m:s diam,): ornerad hängprydnad af brons (rund, med 
ögla), några små försmälta bronsfragment; af järn: rundt be
slag med en i midten uppdrifven buckla, 3 aflånga beslag 
(däraf två med en i midten uppdrifven buckla), söljeram (?), 
krok, 2 broddar, nit, 3 smala tenar, spik (?); refflad pärla af 
bergkristall, ornerad benskärfva, lerkärlsskärfvor, brända ben. 
— Graf 2 (jordblandadt röse af 11 ra:s diam.): af brons: 
fragment med ett svagt modellerad! djurhufvud, skadad! be
slag i form af et! djurhufvud (jfr. inv. 13,158, FV. 1907, 
sid. 255, fig. 62), remändbeslag med järnskifva å baksidan, 
fragmentariskt beslag, bestående af två tunna bronsbleck, 
förenade genom två järnnitar; af järn: beslag med fyra nitar, 
fragment af ett liknande (?), 4 nitar, 6 fragment; 2 fragment 
af en benkam (det ena orneradt), lerkärlsskärfvor, brända ben, 
däribland ett litet fågelben (?); bronsbeslaget och lerkärls
bilen inv. 13,649 äro förut funna i denna graf. — Graf 3 
(jordblandadt röse af 5 m:s diam.): af brons: 2 små likarma-
de spännen, 2 klotformade pärlor af spirallagd bronstråd, 
rundt föremål af okänd bestämmelse; af järn: sölja, nit, ten, 
trind och rak; pärla af mörkt glas (i hålet ett järnrör med 
runda brätten vid båda ändarna), 13 försmälta pärlor af röd 
glasfluss; af ben: fragment af två tunna, bandformiga skällor 
(ornerade på ena sidan), bitar af en ornerad bennål med hål, 
ornerad benskälla i fragment, 2 fragment af en på båda sidor 
ornerad benskifva med nithål, 3 fragment af en på ena sidan 
ornerad benskålla, 3 fragment af en benskålla med ensidig 
ornering, 4 kamfragment; ett 10-tal björnklor, ben af mindre 
djur, brända ben, lerkärl. — Graf 4 (jordblandadt röse af 5,5 
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m:s diam.): järnfragment, skärfvor af ett lerkärl, brända ben. 
— Graf 5 (täml. jordfritl röse af 7 m:s diam.): "tripple"-pärla 
af rödbrunt glas, försmält, blågrön glaspärla, lerkärlsbitar, 
brända ben. — Frösvi. Glasflusspärla, brända ben af får 
(åtm. tre individ, unga) och svin (åtm. två individ, unga); f. 
vid fortsatta undersökningar å fyndplatsen inv. 13,012. — Kum
la hd och sn, Kumla. Skärfvor af en benkam, några glas-
flusspärlor, 2 lerkärl; f. i en liten skadad grafhög,tillhörande 
samma graffält som inv. 11,726. Undersökningarna utförda 
af S. Lindqvist, sommaren 1908. 

13.935. Uppland, Långhundra hd, Husby sn, 
Hjälmsta. Lerkärl, brända ben, kol, f. på samma 
plats som fyndet inv. 13,834; krukskärfvor, några 
brända benbitar, f. under en rest sten, i 
närheten af föreg.; brända ben, f. pä 0,6 
m:s djup, under en rest sten 1 
m. från föreg.; obrända djurben, 
f. i närheten af de föreg. fynden. 
Undersökningen utförd år 1909 
af A. Jullus. 

13.936. Dalsland, Valbo hd, 
Högsäters sn, N. Öxnäs. Fynd 
från en hällkista, belägen på 
södra sluttningen af Rödalskul-
len. Pä kistans botten: skaft
hålsyxa (fig. 111), vacker flint
dolk (fig. 112) med fyrsidigt skaft, uppskärpt flintdolk (fig. 
113) med afbruten udd, skaftet pä ena sidan ryggadt, pä 
andra sidan kullrigt; i kistans fyllning: 2 flintskärfvor, den 
ena groft retuscherad utefter ena kanten. — Färgelanda sn. 
Skriketorp. Fynd från en hällkista, belägen omkring 150 
m. Ö. om gärden. Tvä skifferbrynen, jfr. Sv. F. 4; af flin
ta: 2 skrapor, kärnfragment, 10 spånor, 25—30 skärfvor 
(hvaraf 3 brända); bryne(?) af kvartsit, brända ben, krukbitar, 
4 bitar af en hartslätning. — Sundals hd, Frändefors sn. 

111. 
Fig. 111—113. V». (Inv. 13,936.) 
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Trombäljen. Fynd från en hällkista, förut uppgräfd, belägen 
SV. om Bruket och 50 m. Ö. om sjön Bäljen: skifskrapa 
af flinta, mynningsfragment af lerkärl med utböjd kant; fyn
den inv. 13,463 äro gjorda i denna hällkista. — Knutson. 
Bladformig tunn flintspån, retuscherad rundt kanterna, f. vid 
plöjning. Undersökningarna utförda af A. Julius sommaren 
1908. 

13,937. Skåne. Skytts hd, Hvellinge sn, Hvellinge n:r 27. 
Fynd från grafvar från sten- och bronsåldern, undersökta af 
docenten O. Rydbeek år 1909 (se O. Rydbeek, Markgrafvar 
från stenåldern i Skåne, och C. M. FUrst, Stenåldersskelett 
från Hvellinge i Skåne och något om våra fornkranier, 
FV. 1910). 

d 

Fig. 114-121. (Inv. 13,945). 

13.938. Skåne. Ingelstads hd, Öfraby sn, Öfraby kyrka. 
Prof på de romanska hvalfmålningarna i Öfraby kyrka. In
sändt af docenten O. Rydbeek. 

13.939. Skåne, N. Åsbo hd, Riseberga sn, Bonarp. Fynd 
från en bronsåldershög; i en af stenflisor byggd, liten kista: 
et! bikoniski lerkärl innehållande brända ben; brända ben och 
kol utanför lerkärlet samt på en stenlagd rundel i närheten 
af detsamma. Undersökningen utförd år 1908 af dr. C. Wibling. 
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13.940. Skåne, Ö. Göinge hd. Broby sn, Broby n:r 6. 
Fragment af trind bronstråd, brända ben, bitar af et! lerkärl; 
f. år 1908 på en höjd V. om Broby, vid gräfning i och för 
nedsättande af en telefonstolpe, antagl. i el! grafröse; strax 
invid finnes ett dylikt, mera tydligt. 

13.941. Skåne, Ystadstrakten (troligen). Lerkärl som 
FV. 1906, sid. 238, fig. 37, vid halsen fem 
horisontala, naggade valkar; en mindre samling 
brända ben, hörande till kärlet och antagl. f. i 
detsamma. 

13.942. Bohuslän, Lane hd, Dragsmarks sn, 
Borråsberget. Tre bitar af ett orneradt lerkärl, 
ornerade lerkärlsfragment, 2 bitar af lertrissor, 
en del brända lerpartiklar, större och mindre, 
flintskärfva; f. vid en af W. Berg utförd under
sökning af en bygdeborg (Se Berg, Bohusläns 
bygdeborgar, Bidrag till kännedom om Göt. o. 
Bohusl. Fornm. o. Historia, B. II, sid. 222). 

13.943. Nerike, Glanshammars hd, Göt
lunda sn, Urvalla. Oval järnskifva med aflångt 
hål i midten, 2 lerkärlsbitar (den ena en kant
bit med streckornering), slaggbit, några brända 
benskärfvor, f. i det s. k. "Kolnehus". 

13.944. Västergötland, Gäsene hd, Öra sn, 
Gamlarp-Öfregårdcn. Två hjärtformiga pilspet
sar med urnupen bas, 2 flintskärfvor, f. år 1890 
i en gånggrift. 

13.945. Jämtland, Hackas sn. Gärde, G it l- F-
 m T£ ,, 

Sta. Fynd, gjorda åren 1908 och 1909 i en (inv. 13,951). 
åker strax Ö. om gården, tydligen härrörande från en boplats 
från början af medeltiden. Pilspets af järn (fig. 114 = a), 
knif af järn (fig. 115 = g), pryl af ben (fig 116 = c), bry-
nen af skiffer, slaggstycken, kolpartiklar, f. jämte en stor sam
ling ben (några möjligen klufna) af häst och nötkreatur m. 
m. i en 4 m. lång, 1,5 m. bred och 0,7 m. djup (afskrädes-?) 
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grop, för öfrigt fylld med mylla och sten, hvaraf många sotade 
och skörbrända, allt nedvräkt huller om buller i gropen; af 
järn: brodd (fig. 117 = d), nyckel (fig. 118 — h), pilspets 
(fig. 119 = b), knif (fig. 120 = f), hästsko, eldstål (fig. 121 
= e), diverse järnskrot, en större (pil ?), bryne, svafvelkisboll, 
djurben, kol; f. i åkern, spridt öfver en yta af omkr. 500 kvm. 

13.946. Uppland, Färentuna hd. Adelsö sn. Adelsö, Dal
by. Tre små lerkärlsfragment, kolbit, brända ben; f. i sept. 
1896 vid undersökning af ett röse af 9,5 m:s diam., beläget i 
skogen N. om gården. Undersökningen utförd af fil. lic. 
S. Ambrosiani. 

13.947. Västergötland, Kinne hd. Österplana sn, Hönsä-
ter. Fyra flintbitar, f. på sydvästra gärdet vid gården, invid 
Bredängen. Gåfva af doktor C. Nyström. 

13.948. Frankrike, Laugerie. Af flinta: spånskrapa med 
konvex egg, retuscherad skärfva, 4 spånor, 3 skärfvor. — Solutré. 
Två djurben. Gåfva af antikvarien T. J. Arne. 

13.949. Ryssland, Polen, Grabowak, nära staden Plock. 
Ätta små flintspånor, f. på den i Bologna-kongressens be
rättelse, sid. 204 f., omnämnda lokalen. Gåfva af grefve A. 
Przezdziecki. 

13.950. Gotland, Visby. Kam af ben (medeltid), f. omkr. 
år 1890 tillsammans med en öppen ring af silfver. Gåfva 
af fil. lic O. V. Wennersten. 

13.951. Öland, (utan närmare fynduppgift). Spjutspets 
af järn (fig. 122) med silfverinläggning. 

13.952. Södermanland, Oppunda hd, Julita sn, Ju lita. 
Tjocknackad stenyxa (tväreggad); tjocknackad stenyxa med hål
egg. - - Österåkers sn. Trindyxa med oval genomskärning, 
tväreggad trindyxa med oval genomskärning, spetsnackad 
stenyxa med smalsidor (tväreggad), fyrsidig stenyxa (upptill 
afslagen), skafthålsyxa af simpel form, flintdolk, obetydligt 
slipad på bladet, fästet, som har spetsoval genomskärning, är 
jämnbredt och nedtill rakt afskuret. 
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13.953. Östergötland, Östkinds hd. Kvarsebo sn, Säter. 
Ett litet fragment af en slipad yxa el. mejsel af flinta, en del 
oornerade lerkärlsbitar (stenålder), 2 små brända benbitar, 4 
små kolpartiklar, f. på två olika ställen på en plats 400—500 
m. V. om den förut undersökta stenålderslokalen (jfr. inv. 
12,931); — en lerkärlsbit (stenålder), f. N. om den västra af 
de båda stenåldersboplatserna. Insändt af B. Nerman. 

13.954. Åland, Jomala sn, Jettböle, 32 ler
kärlsbitar, de flesta ornerade med gropar, punkter 
och streck, ordnade i olika mönster, f. år 1908 på 
stenåldersboplatsen vid Jettböle, "å den öfre nivån" 
(se J. Ailio, Die steinzeitllchen Wohnplatzfunde in 
Finland, Helsingfors 1909, sid. 38 ff., Finskt Muse
um 1900, sid. 15). 

13.955. Främre Indien. Tio små flintspånor, 
hvaraf fyra mer el. mindre retuscherade. 

13.956. Gipsafgjutning af vapen ä en i Borås 
Museum förvarad silfvertallrik; i vapenskölden tvän
ne korsade klingor, på ömse sidor om dessa bok
stäfverna P och K; tallriken är f. i jorden. Gåfva 
af Borås Museum. 

13.957. Skåne. Rätt stor, rundtorn slagen flint
yxa, 2 flintyxor med spetsoval genomskärning (upp
till afsmalnande, tväreggade, delvis slipade), tjock
nackad flintyxa med hålegg (oslipad), stor fyrsidig ,]nv j 3 957V 
stenyxa (afsmalnande mot banen), skafthålsyxa af 
dioritporfyr som Sv. F. 40, tväryxa med skafthål (simpel 
form), "skedformig" skifskrapa af flinta, (formen Sv. F. 70), 
spjutspets af flinta som Sv. F. 49, (kanterna landade), vacker 
spjutspets af flinta (fig. 123) föremålen utgöra en del af en 
samling fornsaker, af hvilka "de flesta" äro funna i Färs hd, 
under Snogeholms gods i Söfde sn, men en del i Ingelstads 
och Jerrestads hd". Gåfva a] K Vitterhets Akademien. 
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Fig. 124—136. Vi. 
(Inv. 13,639). 



INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1909 
ENTHALTENEN AUFSÄTZE 

Skokloster 
von Frithiof Hall. (S. /;. 

Das Skokloster, 2 Meilen sitdlich von Uppsala, war im 
Mittelalter das einzige Kloster auf dem Lande in der Pro-
vinz Uppland. 

Es gehörte dem Cisterzienserorden an, und war ein Nonnen-
klostcr. Die erste zuverlässige Urkunde Uber das Kloster ist 
ein päpstlicher Bricf, den 9 Juli 1244 in Lyon ausgefertigt 
von Innozens IV. Das Kloster dUrfte 20 Jahre frUher angc-
legt worden sein. Zu seinen Gönnern gehörte der im Jahre 
1248 hingerichtete Königssohn Holmger. Eine Decke mit sei
nem Biide und Wappen wurde von dankbaren Nonnen im 
15ten Jahrhunderte gcstickt, und wird jetzt im Statens Hi
storiska Museum (Fig. 1.) in Stockholm vcrwahrt. Holm
ger sowie ein paar andere BcschUtzer des Klosters, gchörten 
dem Gcschlechte der Folkungcr an. Das Kloster besass im 
13ten Jahrhunderte auch Land in Småland, nämlich Byarum, 
von dessen Kloster Nonnen nach Sko Ubersiedelt sind. Der 
Grundplan (Fig 2.) von dem zerstörtcn Kloster ist durch Aus
grabungen von D:r E. Ekhoff bekannt. Nördlich von dem 
Kloster liegt die Kirche (Fig. 3 und 4), welche zu Ehren der 
Jungfrau Maria und Johannes dem Täufer eingeweiht worden 
ist. Auf ältere Dokumente, meistens Pergamentbriefe, gestUtzt, 
schildert der Verfasser die Geschichte des Klosters, dessen 
i rwerbung von Landbcsitz etc. etc. 

Unter dem Könige Gustav Wasa wurden die Besitzungen 
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des Klosters von der Krone eingezogen, aber noch im Jahre 
1588 wurde den Nonnen von Sko Lebensunterhalt ausgefolgt. 
Zum Schlusse wird noch ein Verzeichniss von den bekannten 
Äbcissinnen des Klosters mitgeteilt. 

Sgmbolische Miniaturäxte con der jiingeren 
Eisenzeit 

von OSCAR ALMGREN. (S. 39.) 

Die kleinen axtförmigen Hängeschmucksachen aus der 
Steinzeit und die hammerförmigen sog. Torshammcr aus der 
Wikingerzeit sind bekannt. Aber auch während der ganzen 
jUngeren Eisenzeit sind Hängeschmucksachen in Axtform be
kannt. Fig. 1—5 zeigen Bcrnstcinäxtc aus dieser Zeit, die älte-
sten (1—2) vom 7ten Jahrhundert. Diese, sowie die Axt (Fig. 3) 
stammen von Gotland her. Die auf Fig. 4. u. 5. abgebildeten, 
wurden auf Björkö im Mälarsee gefunden. Die drei letztgcnan-
ten, sowie die auf Fig. 6 abgebildetc, in Dänemark gefundene 
Bronzeaxt gehört der Vikingerzeit an. Bcmerkenswert ist Fig. 
7, eine Perle aus kreidenartigem Stein, wie eine Steinaxt ge-
formt, auf Gotland in einem Grabe aus der Völkerwanderungs-
zeit gefunden. Die scheint darauf hinzudcutcn, dass Stein-
äxte auch während der jungeren Eisenzeit als Donnerkeilc 
betrachtct wurden. 

S te inmetzze ichen in der Domkirchs 

con Linköping 
von AXEL ROMDAHL. (S . 42.) 

Der Verfasser teilt eine Anzahl Steinmetzzeichen mit, die 
sich in dem wcstlichen, gothischen Teile von der Domkirche 
in Linköping befinden. Dieselben Zeichen treten in lokal weit 
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getrennten Gebäudeteilen innerhalb dieser Abteilung der Kirche 
auf, was darauf hindeutet, dass der westliche Teil in einer 
cinheitlichen und zusammenhängenden Bauperiode aufgefUhrt 
worden ist, während welcher dasselbe Personal bei der Arbeit 
beschäftigt war. In dem östlichen Teile des Langschiffes 
und im Querschiffe, welche im romanischen und Uber-
gangstyle aufgefUhrt sind, fehlen die Steinmetzzeichen. In 
Fig. 2—4 sind eine Menge Steinmetzzeichen wiedergegeben. 
In dem östlichsten Teile des spätgothischen Chores stösst man 
wieder auf Steinmetzzeichen. 

Befes t igungski rchen in Norrland 
von JOHAN NORDLANDER. (S. 50.) 

In Norrland sowie in anderen Teilen Schwedcns haben 
manche Kirchen auch zu Verteidigungszwccken gedient. So 
scheint es sich, nach einer alten Zeichnung vom Anfange des 
17:ten Jahrh. zu schliessen, mit der Sköns Kirche in Medel
pad verhalten zu haben (Fig. 1). Auch schriftliche Aufzeich-
nungen bezcugen dasselbe. In einem jämtländischen Di-
plome von der Mitte des 14 Jahrh. wird erzählt, wie ein Mann, 
um seine Tochter gegen den Vogt des Königs zu schutzen, 
dieselbe in den Turm der Kirche in Sunne hinauf gefUhrt hat, 
wo er crklärte sich und sie mit aller Art Waffen verteidigen 
zu wollen. Die Kirche war deutlich zu Verteidigungszwccken 
bcstimmt, und scheint sogar ein kleines Arsenal gehabt zu 
haben. 

Eine neuentdeckte Felsenmalerei 
von 0. HALLSTRÖM. (S. 55.) 

Der Verf. hat 1908 eine Felsenmalerei bei Hindham-
meren im Kirchspiel Tingvold, Nordmöre, in Norwegen, unter-

Eornvännen 1909. 22 
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sucht. Diese war fluchtig bekannt, aber nicht näher beschrie-
ben öder datiert. Die Malerei ist in roter Farbe ausgefuhrt. 
Dasselbe Motiv, dieselbe Technik und Placierung findet man 
hier wie in den drei schwedischen Felsenmalereien in Jämt
land wieder. Die Länge der ganzen Malerei beträgt 4 m. 
Sie stellt diverse gehörnte Tiere vor (Rentiere) (Fig. 1). Die 
norwegische Malerei liegt neben einem Meerfjorde, während 
die schwedischen sich mitten auf der skandinavischen Halbin-
sel, innerhalb des jetzigcn Gebietes der Lappländer, befinden. 

Historische Runeninschriften 

von OTTO von FRIESEN. (Sid. 57). 

I. Die Steine von Yttergård im Kirchspiele Orkestad, in Uppland. 

Auf dem Hofe Yttergården bei der Kirche von Orkestad 
gab es frUher einen Runensteinmit folgender Inschrift: "Karse 
und Ambjörn, die Hessen diesen Stein zum Andenken errich-
ten an ihren Väter Ulf, Gott und Gottes Mutter mogen seiner 
Seele helfen". Die Ritzung durfte von Asmund Kareson öder 
einem Ritzer seiner Schule ausgefuhrt sein (Fig. 1). Das geht 
aus Vergleichen mit so einem Stein, wie der bei Ängeby im 
Kirchspiele Lunda, bei welchcm Asmund ausdrucklich als 
Ritzer angegeben wird, hervor. 

Auf demselben Platze gibt es einen anderen Runenstein, 
dessen Inschrift lautet: "Aber Ulf hat in England 3 Mal seinen 
Anteil vom Brandschatz bekommen; der erste war der, den 
Toste ihm auszahlte; daraufhin bezahlte Torkel einen Anteil 
und schliesslich Knut". (Fig. 3) Auch dieser Stein dUrfte 
von jemand, der Asmunds Schule angehört, odcr von ihm 
selbst geritzt worden sein. Die Steine scheincn zusammen 
und gleichzeitig gesetzt worden zu sein, und zwar zum 
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Andenken an denselben Ulf. Nach einer Darstellung der 
VikingerzUge nach England kommt der Verfasser zu dem 
Resultate, dass die Steine in der ersten Hälfte des ll:tcn 
Jahrhunderts geritzt worden sind, dass der- bewahrte Stein 
die Begebenheitcn in England während des Zeit-Abschnittes 
der WikingerzUge, der zwischen den Jahren 980 und 1018 
fällt, wiederzugeben beabsichtigt, dass Ulf unter der FUhrung 
von 3 verschiedenen Häuptlingen an diesen Zugen teilgenom-
men hat, zuerst unter Toste, der wahrscheinlich mit dem in nor
dischen Quellen erwähnten schwedischen Wikinger "Skoglar-
Toste" identisch ist, dann unter "Torkel dem Hohen" und 
schliesslich unter Knut dem Grossen, dem Herrscher Dänemarks 
und Englands, die beiden letztgenanntcn sowohl aus eng-
lischen als auch aus nordischen Quellen bekannt. 

Von diesen drei Häuptlingen hat er seinen Anteil des 
in England bezahlten Brandschatzes ausbezahlt bekommen. 

II. Der Stein von Grinda, im Kirchspiele Spelvik, Södermanland. 

Auf einem Stein bei Grinda im Kirchspiele Spelvik, Söder
manland (Fig. 4) kommt folgende Inschrift vor: "Griutgard und 
Endride, die Söhne (von Gudvir), erwiesen ihrem mutigen Väter 
den letzten Dienst. Gudvir (der Väter) war im Westen, in 
England bekam er Anteil von dem "(Dana) gäld" (Brandschatz 
der Dänen), in Saxland (Lande der Sachsen), (d. h. in den 
Gegenden um die Elbe und Weser und die MUndungen der 
genanten FlUsse) sturmte er mit Geschick Burgen". Der 
Verfasser fUrt die Berichte Adams von Bremen, Thietmars und 
anderer sächsischer Quellen Uber die Verhecrungen der Wi
kinger im Saxlandc und besonders uber den Ueberfall bei 
Stade am 23 Juni 994, an. Von diesen WikingerzUgen er-
zählen die beinahe glcichzcitigen nordischen Skaldengedichte. 
Adam von Bremen lässt uns erfahren, dass Schweden und 
Dänen an dem Uebcrfallc auf Stade teilnahmen. Der Stein 
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von Grinda zeigt auf Grund seiner ornamentale Behandlung 
und seines allgemeinen Inhaltes dass er der Zeit zwischen 
1000 und 1025 angehört. Gudvir war sicher einer der Wi-
kinger, die an den Zugen nach England und den Verheerungen 
im Saxlande zwischen 994 und 1010 tcilnahmen. 

Steinzeituntersuchungen 
von T. J. ARNE. (S. 86) 

II. Ein Ganggrab auf Öland. 

Der Verf. untersuchte 1908 eines von den 4 grossen 
Ganggräbern auf der Insel Öland, welches bei Mysinge im 
Kirchspiele Resmo liegt. In einem HUgel aus Kies und Roll-
steinen hatte man eine ovale Stcinkammer angebracht, von 
deren Breitseite ein 6 1/2 m. langer Gäng gegen SUdosten 
auslief. Die äussere Länge der Kaminer betrug 5 m. Der 
Gäng und die Kammer waren durch grosse Blöcke gedeckt 
(Fig. 3 u. 5). Zwischen den Wandstcinen der Kammer wa
ren an mehreren Stellen Lager von Kalksteinfliesen zur Dich
tung angebracht (Fig. 4). Unter einem 40 cm. dicken Lager 
von Erdc und Fcldsteinen mit darin verstreuten Tier- und 
Menschenknochen fand man ein Kies- und Sandlager mit Ske
letten von 30—40 menschlichen Individuen, Männern, Frauen 

und Kindern. 
Der grössere Teil der Knochen war gut erhållen. Im 

allgemeinen waren die Knochen nachträglich zusammenge-
drängt worden, (Fig. 6) aber man fand auch unverzehrte auf 
der Seite licgende Skelette mit hoch gezogenen Beinen (Fig. 
7). In dem Grabe gab es in einer Tiefe von + 10 bis-40 
cm. folgende Gegenstände: eine weisse Feuersteinaxt mit dic-
kem Nacken, eine abgebrochene Spccrspitze, 2 herzförmigc 
Pfeilspitzen, einen Fettersteinspan und 5 AbfallstUcke, allés 
aus Feuerstein (Fig. 8 a-i), eine rektanguläre Knochenplatte 
mit 2 Löchern in der Mitte, eine Hirschgeweihspitze mit einem 



Inhaltsangabe 1909. 329 

Bohrloch änder Basis (Fig. 10), 2 rohrförmige Knochen, jeder 
von ihnen mit 2 unter einander sitzenden Löchcrn (Fig. 11 
und 12), 3 Knochennadeln (Fig. 13), 6 Knochenpfriemen (Fig. 
14), mindestens 17 Bernsteinperlen (Fig. 15) und 7 Stiicke 
von einem mit Querstrichen an dem oberen Rande verzier
ten Tongefässe. Die rektanguläre Platte, das Hirschgeweih-
gehängc und die rohrförmigen Knochen sind fUr Schweden 
neue Typen, aber sie kommen beispielsweise in Dänemark 
vor, und der Fund scheint direkte Verbindungen zur See zwi
schen diesem Lande und Öland anzudeuten. 

III. Die Steinkiste von Södra Bosgärden im Kirchspiele Horn, 
Västergötland. 

Der Verfasser erstattet Bericht Uber die Untersuchung 
einer 7,80 m. langen durch 3 Querplatten in Zimmer abgeteilten 
Steinkiste (Fig. 17 und 18), von welchen die eine mit einem 
halbrunden Loch versenen war. In den verschiedenen Zim-
mern der Kiste fand man Menschenzähne, eine abgenutzte 
Schaftlochaxt, 2 Feuersteindolche, 2 Tongefässe, und StUcke 
eines solchen sammt ein paar FeuersteinstUcken (Fig, 19 a-f. u. 
Fig. 20). 

Das Loch in der Giebelplatte ist von Interesse, da die 
Kiste dadurch zu der aus 26 Kisten bestehenden Gruppe, die im 
mittleren Schweden und dem nördlichen Teile von SUdschweden 
vorkommt, gerechnet werden känn, die gar keine Repräsen-
tanten im sUdlichsten Schweden und Dänemark hat, während 
ahnliche Kisten in England und Frankreich gewöhnlich sind. 
O. Montelius hat gezeigt, dass hier wahrscheinlich direkte 
Seeverbindungen vorliegen. 

IV. Einzelgräber aus der Steinzeit in Schweden. 

Im Norden haben unter den Gräbern aus der Steinzeit 
hauptsächlich die Steinkammergräber mit viclen Skeletten die 
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. 

Von JUtland kennt man jedoch eine Menge Einzelgräber, 
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die Sophus Muller beschricben hat. Auch in Schweden sind 
jetzt solche bekannt. Das erste authentische Einzelgrab ohne 
Steinkiste wurde im Jahre 1906 bei Bårby im Kirchspiele Mör-
bylånga auf Öland gefunden. Dieses enthielt ein mensch-
liches Skelett und eine bootförmige Steinaxt mit Dulle aber 
ohne Endknopf. Das Skelett lag ungefär 1 m. tief. Kein HU-
gel deckte das Grab. 

Auf Öland wurden ausserdem einige Funde steinzeitlicher 
Gegenstände nebst unverbrannten Knochen gemacht, die wahr
scheinlich aus Einzelgräbern herstammen. Aus Einzelgräbern 
unter flachem Boden stammen eine bootförmige Axt, einige 
Hohlmeissel und 2 verzierte Thongefässe (Fig. 21 a, b, und 22), 
welche bei Augerum im Kirchspiele Augerum in Blekinge ge
funden worden sind. 

Die Gegenstände fand man im Sande unter dUnnen mit 
Kohle vermengten Humusschichten, die in Reihen, 40 cm. tief 
lagen. Zu oberst fand man oft eine diinne Decke von ver
brannten Klappersteinen. 

Von Skåne, Blekinge, Småland, Wästergötland, Halland, 
Östergötland und Nerike gibt es ausserdem eine Anzahl Funde 
von Stein und Knochenwerkzeugen sammt Keramik, die durch 
Fundumstände und gewisse Analogien mit Funden aus Einzel
gräbern Dänemarks und Norddeutschlands zeigen, dass sie 
aus einheimischen Einzelgräbern stammen. 

Im allgemeinen scheinen sich diese Gräber unter flachem 
Boden befunden zu haben; von Småland, Öland, Westergöt-
land und Skåne liegen Berichte von den Gräbern deckenden 
HUgeln vor. 

Bei 13 solchen Funden kommen bootförmige Schaftloch-
äxtc, den Strcitäxten der dänischen Einzelgräber entsprechend, 
vor. Gewöhnlich sind auch dicknackige Feuersteinäxte, sehr 
oft mit ausgehöhltem Schneidenteil. Man scheint auch von 
einer Keramik der Einzelgräber sprechen zu können. Die 
Thongefässe der Einzelgräber sind schalcnförmig, sehr häufig 
mit abgerundetem Boden; das Gut ist fein und geglättet, oft 
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mit lichter gelbbrauner Farbe; die Ornamente sind oft iiber 
das ganze Gefäss gehende, in verschiedenen Technikcn aus-
gefUhrte Winkelbänder. 

Ob ethnische Verschiedenheiten fur das Auftreten von 
Einzelgräbern zu Grunde liegen, känn gegenwärtig noch nicht 
festgestellt werden. Möglicherweise ist das bloss die ursprUng-
liche einheimische Gräberart, die neuen Impulsen von Län-
dern auf der anderen Seite der Ostsee ausgesetzt war. 

Radförmige Spången 
von OSCAR MONTELIUS. (S. 109). 

Durch den Fund einer radförmigen Bronzespange aus Hcj-
sta im Kirchspiele Hölö, Södermanland, (Fig. 1) angeregt, berich
tet der Verfasser von ähnlichen Stucken aus Skåne, Dänemark 
und Kurland, (Fig. 2—8). Diese haben auf der RUckseite eine 
Eisennadel gehabt und gehören der ältesten Eisenzeit an, die 
Zeit um 500 vor Chr. Geburt. Eine radförmige Spange an
derer Art ist auf Fig. 9 abgebildet. Diese hat sich aus den 
von SUdeuropa herstammenden Bronzespangen entwickelt, die 
die Form einer Doppelspirale haben. Vom Anfange der Eisenzeit 
und von der Bronzezeit kennt man im Norden viele anderc 
Schmuckgegenstände, die radförmig sind öder radförmige Teile 
haben. (Siehe Fig. 10—22). 

Das Rad hatte religiöse Bedeutung als Symbol för die 
Sonne. 

Zum 700-]ährigen Gedenken der Schlacht bei Lena . 

(31 Janua r 1208) 
von L. FR. LÄFFLER (S. 120). (Schluss) 

Der Verf. findet, dass die Sprache der Gutasage mehr mit 
jUngeren Sprachformcn vermischt ist als die des Gutagesetzes 
und dass diese jUngeren Sprachformen dem Festlandsschwe-
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disch entlehnt sind. Das känn darauf beruhen, dass die Guta
sage in einem Teile von Gottland, z. B. in der Stadt Wisby 
aufgezeichnet worden ist, wo die Sprache durch den Handel 
und die Verbindung mit dem Linköpinger Stifte mehr einer 
Mischung mit dem Festlandsschwedisch ausgesetzt war, als 
die Sprache der Gegend, vermutlich im Innern der Insel, wo 
das Gutagesetz aufgezeichnet worden ist. Der Verfasser fasst 
schliesslich die Resultate zusammen, zu welchen er in diesem 
Aufsätze gelangt ist. (Vgl. Fornvännen 1908). 

Nordskandinaoische Felsenritzungen 
von 0. HALLSTRÖM. (S. 126) 

II. Die norwegischen Ritzungen. 

Der Verfasser, der im Jahrgange 1908 im "Fornvännen" 
seine Untersuchungen der norwegischen Felsenritzungen schil-
derte, setzte diese im Jahre 1908 fort, und teilt hier die wei-
teren Resultate mit. 

Die Felsenritzungen bei Hell liegen 45,s m. uberdem Mcercs-
spiegel. Durchschnitte der Ritzungslinien werden auf Fig. 40 
gezeigt. Ein paar neue Bilder der Ritzungen in Bardal (Fig. 
41 u. 42) werden mitgeteilt. Neu untersucht sind die Ritzun
gen bei Bogge, Fykanvatn, Sagelven und Sletjord. Bogge 
liegt im Kirchspiel Nässet an einem langen Fjorde, Eresfjord 
(Fig. 43). Die Ritzung befindet sich 200 m. östlich von Yttre 
Bogge ungefähr 22 m. uber dem Meeresspiegel. Auf dersel
ben sind mindestens 37 Tiere dargestellt, in einem Abstande 
von ungefähr 22,s m. verstreut (Fig. 44). Die Grosse der Tiere 
variiert zwischen 26 u. 112 cm. Die Linien sind höchstens 
1,5 cm. tief. Die Tiere von Bogge erinnern sehr an die von 
Glosa, (siehe Fornvännen 1907), und deren "Meister" gehören 
sicher derselben "Schule" an. Am interressantesten ist das 
grosse Tier (Fig. 47 u. 48), 1 m. 93 cm. läng und 1 m. 72 
cm. hoch. Dieses ist ganz naturalistisch gezeichnet. 
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Fykanvatn liegt im Kirchspiele Melö im Glomfjorde, 3 
Meilen nördlich vom Polcirkel (Fig. 49). Auf glatt geschlif-
fenen, ein paar hundert Meter langen Felsen gibt es hier 24 
Tierritzungen. Alle diese sind in natUrlicher odcr Ubernatiir-
licher Grosse, l,is m.—3/JT m. läng, gezeichnet. Die Ritzun
gen sind teilweise vortrefflich ausgefuhrt (siehe z. B. das Renn-
tierkalb Fig. 51 d, die Renntiere Fig. 50 a, 51 d u. c und 
den Fisch Fig. 50 c). 

Unter den Tieren gibt es mindestens 9, die bestimmt Renn
tiere sind. Einen Elch scheint es auch zu geben Fig. 50 b 
und ein Bär Fig. 51 a. Die Höhe der Ritzungen iiber dem 
Meeresspiegel beträgt 95—140 m. Die Konturlinien der Fi
guren sind eingeschliffen, nicht eingesenkt, und zwar 1—2 cm. 
breit. 

Sagelven liegt auf 67° 55" nördlicher Breitc. Die Rit
zung befindet sich beiläufig 50 m. Uber dem Meere, auf einer 
Klippe, nahe der ElvmUndung (Fig. 55). Die auf einer ab-
stUrzenden Klippe eingeschliffenen Renntierfigurcn sind auf Fig. 
56 abgebildet. Das vordere Tier ist 2,-5 m. läng, die Schul-
tcrhöhe 1,4-J m. 

Das hintere Tier ist 2,35 m. läng u. 1,IJ m. hoch. Die 
Breite der Linien variiert zwischen 2 u. 4 cm. 

Die Ritzung bei Sletjord ist wahrscheinlich die nördlichste 
der Weit. Diese liegt 1 Meile nördl. von Narvik im Amte Nord
land und ist in 2 Gruppen vertcilt; die eine 100—125 m, die 
andere 250 m. vom Strande entfernt (Fig. 57). Die Höhe uber 
dem Meeresspiegel ist auch ungleich, bei der ersten Gruppe 
beträgt sie 15 m. Die beste Figur in der ersten Gruppe, ein Renn-
tier, ist herausgesprengt und nach Kristiania in das Museum 
fur Altcrtiimer Uberfiihrt worden. (Fig 58). Dieses ist 37,5 cm. 
iang und 31 cm. hoch. Die andere Gruppe besteht vor al-
lem aus 3 grossen, in einer Reihe stehenden Tieren (Fig. 61). 
Besonders bemerkenswert sind der länge Hals der Tiere und 
der Abschluss der Beine. (Fig. 62). Die Linien sind mit spit-
zen Werkzeugen eingeklopft worden. 
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Die mykenischen Kuppelgräber und 
die nordischen Ganggräber 

VON OSCAR MONTELIUS. • (S. 161). 

Der Verfasser erinnert däran, dass Gräber, wie die Gang
gräber, ursprunglich Nachbildungen von Häusern gewesen sein 
dUrften. Das Haus scheint sich aus seiner ursprUnglich run-
den Form zu einer ovalen entwickelt zu haben, und schliesslich 
einen viereckigen Grundplan bekommen zu haben. Davon 
bezeugen auch die vor einigcn Jahren bei Orchomenos, auf 
dem griechischen Festlande vorgenommenen Ausgrabungen von 
H. Bulle, wo man in 3 aufeinander liegenden Schichten von 
Hausuberresten zu unterst Reste von runden HUtten, darauf 
ovale und zu oberst viereckige Wohnstätten fand. Auch die 
Ganggräber scheinen von einer runden Grundform mit falschem 
Gewölbe (Kuppclgrab) und mit langem Eingang her zu stam
men. Eines der ältesten Kuppelgräber in dem östlichen Mit-
telmeergebiete wurde im vorigen Jahre bei Hagia Triada, auf 
der Insel Kreta entdeckt. Das Grab rUhrte von "der Kupfer-
zeit" her, und ist nicht später als in der ersten Hälfte des 
3:ten Jahrtausend v. Chr. erbaut worden. Ein anderes primi
tives Kuppelgrab ist bei Kumasa, in der Nähe von Gortyna 
auf Krela gefunden worden. Von dem griechischen Festlande 
sind andere Kuppelgräber bekannt; z. B. das berUhmte "Schatz-
haus des Atreus" bei Mykene. Dieses stammt von der MHte 
des 2:ten Jahrtausend v. Chr. und ist ein später Typus, der 
sich aus einfachen Formen, wie die letztgenannten kreten-
sischen, entwickelt hat. Das runde Grab mit Gäng verbreitete 
sich von dem östlichen Mittelmeergebiete nach SUdwest-Europa. 
Bei Almeria im sUdöstlichen Spanien, gibtes Kuppelgräber, die 
vom Anfange des 3: ten Jahrtausend v. Chr. herstammen. Ahn
liche Gräber kommen auch in Frankreich und auf den Briti-
schen Inseln vor. Wenn man die Grabkammer mit grossen 
Steinblöcken deckt, und auch die Wände statt sie zu "mauern", 
aus solchen auffuhrt, so hat man mit eigentlichen Ganggrä-
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bern zu thun, die sich von Westeuropa nach dem Norden ver-
breiten. Die Kammer entwickelt sich bei diesen Gräbern von 
runder zu ovaler Form und schliesslich zu viereckiger. Die ersten 
Ganggräber in Skandinavien fuhrte man nicht später als un
gefähr in der Mitte des 3:ten Jahrtausend v. Chr. auf. So
phus Muller hat in seiner "Urgeschichte Europas" geltend mach-
en wollen, dass die mykenischen Kuppelgräber Vorbilder fur 
die nordischen Ganggräber sind, und dass die letzteren von 
der Zeit kurz nach der Mitte des 2:ten vorchristlichen Jahr
tausend herstammen sollen. Das ist unmöglich. Nach Muller 
sollte die Bronzezeit um 1200 v. Chr. öder etwas frUher an
gefangen haben. Auf 200 bis 300 Jahre sollte man also die 
länge Zeit zusammenpressen, die die Wanderung des Gang-
grabtypus vom Mittelmeergebiete nach dem Norden und seine 
mannigfaltigen Veränderungen gebraucht haben mUssen. Die 
Ganggräber sind sehr zahlreich und jedes einzelne ist, wie aus 
den vielen in ihnen gefundenen Skeletten hervorgeht, länge 
im Gebrauch gestanden. 

Die Ganggrabsperiode hat sicher mehrere Jahrhunderte ge-
dauert. Aber nicht genug damit. Auch die länge Periode der 
Steinkisten muss in den kurzen Zeitraum von denSOOJahren 
hineingepresst werden, und schliesslich auch die erste Peri
ode der Bronzezeit, die der BlUtezeit, mit welcher MUller die 
Bronzezeit beginnen lässt, vorangeht. 

Die spanischen Kuppelgräber sind auch viel älter als die 
mykenischen. Sie rUhrcn von der Kupferzeit her, und mehrere 
in ihnen gefundene Tongefässe besonderer Art zeigen, dass 
sie gleichzeitig mit der Kupferzeit in Italien existierten. Aber 
diese umfasst eine länge Zeit vor dem Beginne der ersten Pe
riode der italienischen Bronzezeit; die letztgenannte Periode 
ist wieder viel älter als die 3:te Periode, welche ungefähr gleich
zeitig mit den mykenischen Kuppelgräbern ist. 

Die mykenischen, sowohl als auch die spanischen Kup
pelgräber, stammen von einem Urbild her, welches im östlichen 
Mittelmeergebiete länge vor der Mykenezeit gegeben haben 
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muss. Zu diesem Typus gehört das Grab bei Hagia Triada, 
aber dieses ist offenbar nicht das älteste seiner Art. 

Einige in Schujeden gefundene Bronzestatuetten 
in barbarischer Arbeit 

von T. J. ARNE. (S. 175.) 

Der Verfasser bchandelt eine Anzahl, grösstentcils im Sta
tens Historiska Museum in Stockholm verwahrter Bronzesta
tuetten, und vcrsucht deren Zeit, Ursprung und Bedeutung 
zu bcstimmen. Bei Källeberg im Kirchspiele Timmele, in 
Västergötland, fand man im Jahre 1909 ein Fraticnbild aus 
Bronze nebst verbrannten, weissen Menschenknochen. Uber 
dem Grabe soll ein SteinhUgel gelegen sein und das Grab 
stammt scheinbar vom Ende der Bronzezeit her. Die Arme 
der Statucttc sind gebogcn, so dass die Hände auf der Brust 
ruhen wUrden, wenn sie vorhanden wären. (Fig. 1). Das 
Geschlecht ist durch die BrUste und eine kleine Spalte an-
gedeutet. Drei ahnliche Frauenbilder (Fig. 2-4) sind in Skåne 
gefunden worden, eines (Fig. 5) auf der Insel Själland und eines 
(Fig. 6) bei Kl. Zastrow in Pommern. Zu dieser Gruppe ge
hört vielleicht auch Fig. 7, in der Nähe von Helsingborg, in 
Skåne, gefunden. Durch die Halsringe, die mehrere von diesen 
Statuetten trägen, känn man sie dem Ende der Bronzezeit, öder 
näher bestimmt, um 709 v. Chr. zuschreiben. Diese Bilder-
gruppe dUrfte eine Fruchtbarkeitsgöttin darstellen, und wird 
von dem Verfasser mit Istar-Astarte zusammengestellt. Wahr
scheinlich sind einzelne Astartebilder von Westasien Uber SUd-
Europa gegen die Ostsee zu gewandert, und sind dann im 
Norden nachgebildet worden. Möglicherwcise hat der Kultus 
der nordischen Fruchtbarkeitsgöttin, welche auch Todesgöttin 
gewesen zu sein scheint, nach dem Källebcrgsfundc zu schlies-
sen, ebenso den Einfluss vom SUdosten vcrspiirt. Die von 
Tacitus erwähnte Göttin Nerthus-Tcrra mäter diirfte ein Spröss-
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ling dieser nordischen Fruchtbarkeitsgöttin sein, von welcher 
namcnllich in Skåne Bilder gefunden worden sind, eine Pro-
vinz, die auch in dem von Tacitus erwähnten, "nördlichcn 
Ozcane" liegt. 

Die in Fig. 9-11 abgebildeten Statuetten von Öland, von 
welchen sich die zwei ersten durch die Haartracht auszeich-
nen, sieht der Verfasser als nach römischen Vorbildern gear-
beitet an, und wahrscheinlich stammen sie von der Zeit um 
400 nach Chr. 

Die beiden auf Öland gefundenen Statuetten, Fig. 12 und 
13 hat der Verfasser nicht näher bestimmen können. Zur 
Laténc-Zeit gehört das auf Fig. 14 abgebildete skånische Bron-
zebild, was aus dem Halsringe hervorgeht. 

Die ältesten bekannten Bronzestatuetten in Schweden ge-
hören einem rcichen Depotfunde von Stockhult im Kirchspiele 
Loshult, Skåne, an, welcher aus Schaftcelten, Schaftlochäxtcn, 
Halskragen etc. besteht, — aus Montelius zweiter Bronzezeit-
periode (15—14 Jahrh. vor Chr.) Das sind zwei männliche 
Figuren, (Fig. 15, obs. l/s natUliche Grosse). Sie erinnern in 
mehreren Beziehungcn an die bei Schernen in Ostpreussen ge-
fundenc Bronzcstatuette (Fig. 16, Skala 1/n), die von Prof. Dr. 
Peiser in Königsberg als dem kappadocischen Formcnkrcise 
angehörig betrachtet wird und welche, um 1500 v. Chr. ge
macht, von SUdosten nach Ostpreussen gebracht wurde. Die 
Stockhults-Statuetten dUrften Kopien von einer älmlichcn Skulp
tur sein. Vom Kirchspiele Öja auf Gotland, stammt die Fig. 
17 abgebildete Frauenstatuette her. Sie gehört der jUngeren 
Eisenzeit an. Fig. 19 stellt eine männliche Figur dar, bei 
Lindby in Kirchspiele Svenstorp in Skåne gefunden. EinÄhn-
liches Bild mit langem Rock, SpitzmUtze öder dergl. und gros-
sem Schnurrbarte wurde bei Schwedt im Kr. AngermUnde, Bran
denburg, gefunden. Diese gehören der Vikingerzcit an. 
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Neuentdeckte Felsritzungen bei Hjulatorp im 
Kirchspiele Berg, in Småland 

von KNUT KJELLMARK und OLOF LINDSTEN. (S. 187.) 

Auf einem Felsen bei Hjulatorp im Kirchspiele Berg fand 
der Verf. die erste, in der Provinz Småland bekannte Felsrit
zung. Diese ist auf Fig. 1 abgebildet. Die Ritzung nimmt 
einen Raum von 3,T m. Länge und 1 m. Breite ein. Die 
Linien sind 1—1,5 cm. breit und höchstens 3 mm. tief. Die 
dargestellten Figuren stellen koncentrische Ringe, viereckige 
Rader, Fussohlen, Bäume, einen Wagen, FUsse, Kreuze, Scha-
lenförmige Vcrtiefungen, eine Art Rad mit 3 Zirkelbogen statt 
Spcichen und möglicherweise primitiv gezeichnete Menschen-
figuren vor. 

Die Ritzungen haben einen ausgesprochen religiösen Cha
rakter. Im Namen Hjulatorp (hjul = Rad) sieht der Verfasser 
ein Andenken an die ehemalige Bedeutung des Platzes. 

Ein skånisches Hunengrab (Langdysse) 
von NILS OLOF HOLST. (S. 195.) 

Der Verfasser, der darauf aufmerksam macht, dass HUnen-
gräber in Skåne ziemlich seiten sind, beschreibt ein von ihm 
bei Örnekulla im Kirchspiele Skabersjö, Skåne entdeckte. Dieses 
Altertumsdenkmal besteht aus einer Grabkammer und einer sie 
umschliessendcn, rektangulären Steinsetzung, ihrer Länge nach 
von O. nach W. liegend. Die Länge der Steinsetzung beträgt 
ungefähr 60 m. (Fig. 1). Das Grab ist nunmehr sehr unvoll-
ständig erhalten. 

Ein Wohnplatz aus der Steinzeit in Wisby. 
Ausgrabungsbericht von 0. W. WENNERSTEN. (S. 198.) 

In der alten Hansastadt Wisby fand man am Ende des 
Jahres 1909 bei der Kloaken-Anlegung zwischen den Ruinen-
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kirchen St. Lars und Drotten (Fig. 1) eine Menge Funde aus 
der Steinzeit. Das Profil dieser Ausgrabung wird in Fig. 23 
—27 gezeigt, Pläne vom Boden des Grabes in Fig. 28—30. 
Man konnte mehrere Schichten unterscheiden, zu unterst eine 
aus der Steinzeit (Cirka 2500-2000 vor Chr.). Mehr als 2000 
StUcke von Thongefässen wurden aufbewahrt. Die Boden 
derselben sind immer konisch, die Verzierungen bestehcn aus 
Punkten und Strichen und vertieften Löchern in verschiedenen 
Anordnungen, (Fig. 2—5). Weiters fand man Angelhaken 
(Fig. 6—11) 14 Pfriemen, (Fig. 12), eine Nadel mit Öhr (Fig. 
13), 2 Pfeilspitzen aus Knochen (Fig. 14), eine Seehundhar-
pune aus Knochen (Fig. 15), einen geschliffenen Zahn, 2 bear-
beitete Knochen, zusammen 199 durchbohrte Seehundzähne 
(Fig. 16), 1 unversehrte Grausteinaxt (Fig. 17), eine solche ge-
spaltene (Fig. 18), eine dicknackige Axt (Fig. 19), 1 Schaft-
lochaxt, 2 Pfeilspitzen aus Feuerstein (Fig. 21 und 22) und 
83 FeuersteinstUcke. Weiters hat man eine Menge Tierkno-
chen und 4 menschliche Skelette gefunden. Schliesslich teilt 
der Verfasser den Inhalt von jeder der 40 untersuchten Sek
tionen mit. 

Zuu>achs Don den Sammlungen toährcnd des 
Jahres 1909 im Statens Historiska Museum. 

(Sid. 213-322) 

Vbersetzt von Ida Arne. 



SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1909. 

Årsmötet den 26 februari . 

Till styrelse omvaldes doktor Oscar Almgren, kapten 
Otto Bergström, arkitekten Sigurd Curman, doktor Emil Ek
hoff, doktor Edvard Hammarstedt, slottsarkitekten Agi Linde
gren, riksantikvarien Oscar Montelius, doktor Bernhard Salin 
och öfverdirektören Karl Sidenbladh samt till suppleanter 
landtbruksinspektören A. Lyttkens, intendenten frih. R. Ceder-
ström och kammarherre E. von Ehrenheim. 

Styrelsen utsåg sedermera inom sig till ordförande riks
antikvarien Montelius, till vice ordförande och skattmästare 
öfverdirektören Sidenbladh och till sekreterare doktor Almgren. 

Föredrag höllos: 
af amanuensen T. J. Arne om Södermanlands bebyggelse 

under förhistorisk tid (jfr hans afhandling om detta ämne i 
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria 1909); 

af riksantikvarien Montelius om Den stora guldringen 
från Skabersjö i Skåne, 

af amanuensen O. Janse om Ett krucifix från Väfver-
sunda kyrka. 

Sommarmöte i Lund den 18 — 20 juni. 

Lokalkommitén utgjordes af borgmästaren C. Brink, aka-
demiräntmästaren R. Eklundh, professorerna P. Fahlbeck och 
C. FUrst, ingenjören C. Holmberg, intendenten G. J:son Kar
lin, professor B. Jönsson, byggmästaren P. Månsson, docenten 
O. Rydbeek, professor A. Stille, landsarkivarien L. Weibull, 
v. konsul J. Westrup och professor E. Wrangel. 
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Den 18 juni. 

Mötet öppnades kl. 10 f. m. å Akademiska Föreningens 
stora sal af riksantikvarien Montelius med en erinran om 
Svenska Fornminnesföreningens snart 40-åriga tillvaro, om 
dess senaste möte i Lund för 16 år sedan och om den roll 
Lund spelat i den nordiska fornforskningens historia. 

Till mötets ordförande utsågs biskop G. Billing, till vice 
ordförande riksantikvarien Montelius samt till sekreterare in
tendenten Karlin och docenten Rydbeek. 

Härefter höllos följande föredrag1: 

Pastor Lars Tynell. Skånes romanska dopfuntar. 

Föredraganden erinrade om värdet af att äga en nästan full
ständig öfverblick öfver hvad som i ett landskap åstadkommits 
inom ett visst område af medeltidens konst. Detta är just fallet 
med dopfuntarna, af hvilka i Skåne öfver 250 finnas bevarade, 
lill största delen härrörande från senare delen af 1100-talet och 
början af 1200-talet. 

En väsentlig skillnad visar sig mellan dopfuntarna i västra 
Skåne med deras förhärskande växtornamentik och östra Skåne, 
där bildframställningen är synnerligen vanlig. Materialet är i 
regel sandsten, i västra Skåne väl oftast Höörs sandsten. Detta 
lösa material kräfde en beklädnad af den urhålkning, som skulle 
innesluta dopvattnet. Exempel finnas kvar både på blybekläd
nad och kopparkärlet. Från Höörsbygden kunna särskilt två ty
per härledas, en fyrsidig, hvars palmettornament påminner om 
det antika, stundom med färger i den romanska färgskalan. 
Denna palmettform möter äfven på runda dopfuntar af ganska 
olika grupper. Den andra typen är rund, ornerad med akan-
tuspalmetter. Hit höra Mårtensfuntar med deras runinskrifter. 

1 Releraten meddelade af föredragandena själfva. 

Fornvännen 1909. 23 
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En stor grupp möter oss i Ystadsbygden, som är ornerad 
med en geometriskt tecknad rundbågsarkad i relief. 

Kristianstadstrakten har en grupp runda dopfuntar, som 
prydas med en akantusranka med inströdda figurer. Foten är 
ornerad med lejon, oxhufvud eller salar. Samma fot påträffas 
äfven hos en annan grupp i samma trakt, där skålens ornering 
utgöres af ett slags med diamantband prydda palmetter. 

Östra Skånes ofta bildrika dopfuntar äro delvis införda 
från Gotland, delvis väl endast påverkade därifrån. Äfven här 
liksom i västra Skåne finnas dock exempel på dopfuntar med 
rika bilder, som ovedersägligen äro af skånskt ursprung, och 
som tillhöra det bästa inom Skånes dopfuntar. 

Föredraget gaf riksantikvarien Montelius anledning beto
na önskvärdheten af att föredragandens arbete öfver de skån
ska dopfuntarne snart måtte kunna utgifvas såsom en början 
till ett samlingsverk öfver svenska dopfuntar. 

Amanuensen Sune Ambrosiani. De äldre kaklen i Skåne. 

Man urskiljer traditionellt tre slags primitiva kakeltyper, 
de konvexa, de konkava och de halfcylindriska. De båda först-
nämda leda sitt ursprung från cylindriska lerkärl med konisk 
botten, den sistnämda från vissa slags taktegel (munktegel). 
Den viktigaste förändringen med det konkava kaklet sker, då 
det får fyrsidig mynning (blir byggnadsmateriel i ungsväggen) 
och plan botten. Sådana af tidig typ äro funna i Vording-
borgs och i Skanörs ruiner. 

Skillnaden i uppkomsten af det halfcylindriska och det 
konkava kaklet är ännu under 1700-talet på sina håll marke
rad, i det ättlingar till de förra fortfarande användas i upp
satsen, till de senare kring härdplatsen! 

Mot medeltidens slut sker med båda hufvudtyperna den 
väsentliga förändringen att en platta fogas in i eller sättes fram-
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om mynningen på kaklen. Denna platta är ornerad på många 
olika vis liksom de samtida golf- och väggflisorna. Sedan 
smälta dessa plattor alltmer samman med de gamla kaklen, 
som omformas, men så att fortfarande en lerplatta finnes mellan 
härdplatsen och boningsrummet, som skall uppvärmas. På så 

•vis uppstå renässanskaklen, hvaraf sä mänga äro funna i Skånes 
jord, utan tvifvel tillverkade i de städer, där de nu gräfvas fram. 
Mönstren på framsidorna äro gemensamma för södra Östersjö
området. Alla de mönster, som t. ex. kommit fram vid det stora 
kanalfyndet i Malmö, hade föredraganden sålunda, redan innan 
han såg dessa fynd, fotograferat eller antecknat i samlingar i 
Danmark och pä norra Tysklands kust. 

Under 1500-talet börjar på mänga håll nästan fabriksmäs-
sig kakeltillverkning, samma motiv placeras på de olika typer
na, lån och korsningar mellan dessa förekomma ofta. Typ
kakel från denna tid ur Kulturhistoriska Museets och Univer
sitetets Historiska Museums samlingar förevisades. 

På 1600-talet tränga järnugnarna alltmer ut kakelugnarna 
i Skåne liksom i Danmark. I Stockholmstrakten för emeller
tid kakeltillverkningen ett rikt lif och vänder mot 1700-talets 
slut åter till de sydsvenska provinserna. 

Riksantikvarien Montelius. Kristendomens ålder i Sverige. 

Talaren uppvisade på arkeologiska grunder, att den nya 
läran, särskildt i vissa trakter, vunnit insteg mycket tidigare, 
än man vanligen föreställer sig. 

Härefter besägs Lunds Universitets Historiska Museum, som 
nyligen inflyttat i gamla bibliotekshuset. Här hölls föredrag 
af museets föreståndare: 
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Docenten Otto Rydbeek. Några relikfynd. 

På de flesta större helgonbilder af trä från medeltiden 
finnes midt i hjässan ett rundt hål, vanligen af ett par cms 
diameter och 8—10 cms djup. Hålet har säkerligen frän bör
jan tillslutits af en träplugg, fastän denna numera ofta saknas. 
Utan tvifvel ha dessa hål tjänat till att motverka uppkomsten 
af sprickor i det massiva träet — hufvudet är nämligen sällan 
urhålkat, såsom fallet plägar vara med bålpartiet — särskildt 
blir detta tydligt i de fall, då hjässhålet har en diam. af 3—4 
cm och sträcker sig igenom hela hufvudet. Men därjämte har 
det tydligen ofta användts som relikgömma, och omöjligt är 
icke att detta ändamål varit det primära. I tre krucifix hade 
föredragshållaren funnit reliker i sådana hjässhål, och i två af 
dem hade relikerna varit inrullade i sidenlappar. Relikgömmor 
af liknande form hade påträffats i en gammal altarskifva. Den
na, som förminskats till hälften för att apteras till bordsskifva, 
hade i midten en vanlig relikgömma med lock, och vid den
nas hörn voro anbragta fyra runda hål af omkring två cms 
diameter och ungefär dubbelt så djupa. I ett af dessa påträf
fades en minimal blydosa innehållande en relik. Museet ägde 
dessutom sex större blydosor med helgonlämningar, som på
träffats — antagligen af Brunius — i de vanliga rektangulära 
relikgömmorna, som finnas i altarskifvor. Dessutom fanns ett 
"den heliga Birgittas armben" samt en bit af "Kristi kors" 
med infattning i silfver, hvilken påträffats i bröstet på ett 
krucifix från Mjellby kyrka i Blekinge jämte en pergaments-
lapp, hvarå lästes följande ord i öfversättning: "Detta är en 
bit af Kristi kors, hvilken inlades år 1490 på den första S:t 
Thomas dag, genom Georg Paulssons försorg, som då var kyrko
herde här". 

Vid eftermiddagens sammanträde höllos följande föredrag: 

Doktor C. W. v. Sydow. Byggnadsoffer och byggmästaresagor. 

För den primitiva mänskan är valet af boplats af stor 
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vikt. Naturen tankes nämligen befolkad af ofta fientliga väsen, 
och att bygga på deras område kunde vara farligt nog. Säg
nerna berätta om, hur man dels sökte få reda på en så gynn
sam plats som möjligt t. ex. med hjälp af ett par otamda tvil-
lingstutar; dels sökte man genom offer blidka platsens ande
makter. Ofta inmurades lefvande mänskor, mest barn, antingen 
som försoningsoffer eller för att själfva bli skyddsandar för 
byggnaden. Dessa sägner hvila på verklighetens grund, i det 
man känner en mängd fall frän olika trakter, äfven från Europa, 
där det faktiskt skett. Men äfven mindre hemska offer före
komma. I Skandinavien och England tror man, att hvarje kyr
ka behöfver en s. k. kyrkogrim, som skyddar densamma, och 
den anskaffas genom att lefvande begrafva eller inmura den 
första lefvande varelse, som kommer till byggplatsen. Att dessa 
djuroffer likväl i många fall tillkommit som ersättning för mänsko-
offer, antydes af sägnerna om djäfvulen som brobyggare: han 
får löfte om första själ, som går öfver bron, men man lurar 
honom genom att låta något djur gä först. Jämför härmed 
den vanliga seden, att, då man flyttar in i ett nytt hus, låta 
katten gå först in. Åt samma häll pekar t. ex. Finnsägnen, 
hvari trollet fått löfte om en människa, men blir lurad. —Äfven 
andra sätt att komma från de dyrbara människooffren förekomma: 
såsom att mura in måttet af en människas skugga (Balkan-
länderna), offer af djur, djurdelar, ägg eller mynt. I ladugår
dar brukade man gräfva ned hufvud af husdjur eller — ännu 
billigare — stänga in en lefvande orm i ett hål i tröskeln. 
Talaren slutade med att redogöra för ett skånskt fynd, som 
torde böra förklaras som ett byggnadsoffer. 

Museiintendenten G. J:son Karlin. Kammens typologi och 
historia. 

Liksom de flesta andra redskap kan kammen till sitt första 
ursprung föras tillbaka till vår egen hand. Upphofvet kan 
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ännu i denna dag praktiskt påvisas i det ingalunda sällsynta 
förhållandet, att våra händer och fingrar, den naturliga kam
men, ännu så lätt finna vägen till våra lockar. De äldsta från 
stenåldern bevarade enkla benkammar visa också mer eller 
mindre handens form. 

Men att betrakta dessa kammar uteslutande såsom red
skap för hårets ans och värd tror jag skulle vara oriktigt; de 
hafva säkerligen fått tjäna äfven andra praktiska bruk. 

Den släta enkeltandade helkammens utveckling kunna vi 
följa steg för steg, genom bronsåldern, där den först uteslutan
de uppträder såsom benkam och sedermera äfven såsom brons
kam, genom den äldre järnåldern, då järnet kommer till såsom 
nytt material under bevarande af den gamla formen, fram till 
folkvandringstiden, då denna kamform i Europa kroaceras med 
den från Östern invandrade dubbelkammen och utbildar de 
egendomligheter, som under medeltiden skola gifva detta nöd
vändiga redskap en rikedom af nya utvecklingsformer, hvilka 
ingenstädes torde föreligga sä fylligt som i de öfvermåttan 
rika Lundafynden med mer än 400 kända kammar frän vikinga
tiden till medeltidens slut. Till vårt land tyckes dubbelkam
men först hafva kommit öfver Gotland. Denna provins är 
jämte Uppland den enda, som före niohundratalet kan upp
visa denna kamforms förekomst i Sverige. Huru sällsynt den 
emellertid varit ända fram till 1000-talen, framgår bäst däraf, 
att bland de mer än 150 kammar, som anträffats pä Björkö, icke 
finnes mer än en enda dubbelkam. 

Dubbelkammen med sin olika tandning börjar emellertid 
efter denna tid göra starka landvinningar, så starka, att den 
omkring 1200 kan anses hafva fullständigt utträngt enkelkam
men, om också denna, såsom det framgår af en del Lundafynd, 
i sin sista tillvarelsekamp gör försöket att tillegna sig dubbel
kammens företräden: den dubbla tandningen. Härefter härskar 
dubbelkammen, som från medeltidens slut blifvit uteslutande 
helkam, utan konkurrens ända fram till 1700-talet, då enkel
kammen på nytt börjar tränga sig fram, med det resultat, att 
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den, såsom vi alla känna, nu åter intar den dominerande plat
sen. Den europeiska kamutvecklingens etnografiska parallel
ler gå delvis andra vägar, om också den ursprungliga utgångs
punkten är den samma. Tidigt har emellertid dubbelkammen, 
som uppstått genom att med tvärslår på midten sammanfästa 
en rad pinnar, uppträdt i Östern. Assyriska och egyptiska kam
mar från 1,000—2,000 år före Kristus bevara ännu i sin form 
af helkam i det utskjutande midtelpartiet minnet af denna ut
veckling; och ännu lefva på Söderhafsöarna de äldsta primitiva 
former, som tillhöra såväl enkel- som dubbelkammens barndom. 

Den 19 juni. 

Sammanträden höllos både för- och eftermiddag med föl
jande föredrag. 

Professor Carl M. Först. Behofvet af systematiska antro
pologiska undersökningar i Sverige. 

Föredraganden erinrade först om, huru gamla traditioner 
antropologien hade vid Lunds universitet, där Florman redan 
i första delen af sin Anatomiska Handbok 1823 offentliggjorde 
de första antropologiska mätningarna i vårt land af svenska 
och lappska kranier. Sven Nilssons inflytande på antropolo
gien är väl bekant, men är det lundabarnet Anders Retzius, 
som först sätter antropologien i system och inför en studie
metod, som sedan aldrig helt lämnats. Genom sonen Gustaf 
Retzius hafva vi ibland annat fått våra flesta fornkranier be
skrifna och präktigt afbildade. De stora antropologiska under
sökningarna på Sveriges lefvande befolkning, publicerade i 
Anthropologia Svedca, hafva gifvit oss en värdefull öfverblick 
af vårt folks viktigare antropologiska karaktärer och deras oli
ka topografiska förhållanden inom landet. Härigenom har äf
ven en fingervisning gifvits, hvar företrädesvis lokala landskaps-
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och bygdeundersökningar böra verkställas. Under årens lopp 
och ej minst under de senaste åren hafva kranie- och skelett-
samlingarna från forntid till nutid hopats i våra museer. För
utsättningarna till ökadt antropologiskt arbete finnas alltså; men 
af betydelse för resultaten är, att det äfven blir ett samarbete, 
att det sker efter en bestämd plan, ett gemensamt system; och 
lyckligt vore, om det blefve detsamma för alla de tre nordiska 
länderna. — I Norge har man, hvad vi ej hafva, ingående och 
omfattande bygdeundersökningar och till dels bearbetad! kra
niematerial från medeltiden. Vi sakna, hvad Danmark håller 
på att få genom sin permanenta antropologiska kommitté, en 
systematiskt ordnad fortlöpande antropologisk undersökning af 
befolkningen i landets olika trakter. Det är märkligt, att, då 
vi i Sverige hafva så många institutioner för studiet af vårt 
land och dess natur — ss. de geologiska undersökningarna 
m. fl. — dess näringskällor, dess fornminnen o. s. v., vi skola 
sakna en sådan för studiet af dess människor. De viktigaste 
fornminnena äro väl resterna af själfva folket, hvarifrån vi här
stamma. Det förnämsta naturalstret är väl den lefvande be
folkningen, som skall gifva arf och uppkomst åt det komman
de släktet. — Ett allmänt intresse för antropologien skall nog 
vakna en gång, om ej förr så när man kommer underfund 
med dess stora sociala betydelse. 

Med anledning af föredraget framhöll antikvarien T. Arne, 
att frågan bäst borde kunna lösas i samband med inrättande 
af en professur i antropologi vid Stockholms Högskola, hvaremot 
prof. FUrst invände, att staten, som redan hade så stora antro
pologiska samlingar, vore närmast att taga saken om hand. 

Amanuensen N. Rosén. Torfmossundersökningar vid Bör
ringesjön. 

Först lämnades en kort redogörelse för den af härvarande 
Etnologiska Förening år 1905 tillsatte torfmosskommissionens 
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tillkomst och verksamhet. Den afsåg i första hand att bland 
allmänheten sprida kunskap om den betydelse fynd i torfmos-
sar hafva och vikten af att fyndplatsen undersöktes af sakkun
nig person. För detta ändamål offentliggjordes i pressen ett 
upprop härom. Vidare utskickades ett liknande upprop i flera 
tusen ex., åtföljdt af ett plakat med afbildningar af lämpliga 
djurben, växtdelar och arkeologiska föremål, till skolor, stations
hus, handelsbutiker o. s. v. En följd häraf var, att under årens 
lopp en mängd meddelanden om torfmossfynd inkommit till 
kommissionen, som, då så ansetts lämpligt, utsändt sakkunnig 
person för närmare undersökning. En närmare redogörelse 
för dessa fynd har årligen publicerats i Ymer. Det var emel
lertid kommissionens mening att ej endast på detta sätt hop
samla strödda uppgifter om fynd utan äfven att företaga sys
tematiska utgräfningar ä fyndplatser, som gäfvo anledning för
moda ett rikligare utbyte. En sådan företogs sommaren 1906 
af föredragaren å S. Lindveds mosse vid Börringesjön, där 
fynd frän stenåldern gjorts. Inom ett ung. 500 kvm. stort om
råde, å en bank i mossen påträffades ett rätt stort antal före
mål frän stenåldern på ett djup af omkr. 70—80 cm., så t. ex. 
3 grönstensyxor, 18 flintyxor (rundtomslagna och plan-), öfver 
40 tväreggade pilspetsar samt några rombiska, sneda och med 
skafttunga försedda pilspetsar, ett par borrar, omkr. 15 knifvar, 
närmare 50 skrapor, ett träskaft(P); vidare kolbitar, bitar af ler
kärl, benrester af gräfling, varg, svin, får, rådjur, kronhjort, 
tamoxe (typisk Bos largifrons), bäfver, fisk. Dessutom hopsam
lades ett stort antal flintspån samt närmare 5,000 flintaffalsstyc-
ken. Högre upp i mossen påträffades enstaka fynd af yngre 
datum såsom några skärfvor af slipade flintyxor, en afbruten 
spets af en dolk, ett par hjärtformade pilspetsar. För att ut
röna mossens byggnad företogs ett antal gräfningar i olika 
delar af mossen. Torfven från olika lager har blifvit mikro
skopiskt undersökt, men på grund af flera mellankommande 
hinder ha fynden ej hunnit bli närmare bearbetade. Prof af 
de gjorda samlingarna demonstrerades. 
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Liknande undersökningar har torfmosskommissionen sedan 
låtit verkställa ä ett par andra orter. 

Amanuensen T. J. Arne, Den äldre järnåldern (la-Téne-
tiden) i sydligaste Sverige. 

Professor Ewert Wrangel. Lunds domkyrkas äldsta orna
mentik. (Föredraget hölls i domkyrkan.) 

Tal. genomgick ornamentiken från kryptan och absiden 
till kyrkans västparti och visade, att den hufvudsakligen bestod 
af följande element: 1) människo- och djurfigurer, framför allt 
man och kvinna (på 5 ä 6 ställen), samt lejon, gripar, bevin
gade vädurar, örnar och andra fåglar, drakar och fantastiska 
bestier; 2) rankor, rundlar och flätverk af växlande slag, oftast 
med halfva eller hela blad, drufvor eller djurmotiv i slingorna, 
hvilka öfverallt ha form af tvårefflade band; 3) antikiserande 
ellerbyzantinska bladmotiv, framförallt akantusblad i korintiska 
och kompositakapitäl, samt bladlister, dels liknande ett s. k. 
doriskt eller ett joniskt kyma, dels af sammanhängande hjärt-
formiga blad i låg relief. Alla dessa slag af ornament, som 
tillhöra den romanska stilen, förekomma blandade i hela kyr
kan utom västpartiet, dock så att i kryptan det antikiserande 
elementet blott förefinnes i listverket till vänster om norra upp
gången. Man måste således antaga, att samma ornament
skola arbetat i kyrkan under hela första byggnadsperioden 
d. v. s. under 1100-talet och möjligen något in på följande 
århundrade. Västpartiet med tornen visar en annan ornamen
tik med nordfranska eller engelska drag från öfvergångstiden 
till gotiken. Donatus, "architectus magister hujus operis", 
har väl varit bestämmande också för den dekorativa utstyrseln; 
men den bildhuggare Regnerus, som också från 1100-talet om-
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talas, har sannolikt haft utförandet om hand — kanske det 
just var genom honom, som (då kryptan redan till murar 
och hvalf stod färdig) det antikiserande elementet kom in. 
Omkring midten af 1100-talet har denna ornamentskola stått i 
sitt flor, och dess traditioner ha fortsatts in i Absalons tid, 
hvarifrån man känner den i hans testamente ihågkomne bild
huggaren Ake. En i vissa punkter liknande ornamentik kan 
man spåra flerstädes i Frankrike och äfven i England omkring 
1100 och senare; med åtskilliga byggnadsverk i Tyskland är 
dock den ornamentella likheten än större, t. ex. med kate
dralerna i Speyer och Mainz samt klosterkyrkan i Königslutter. 
Dekorationen på dessa ställen visar emellertid på Italien, 
och i Italien har Lunds domkyrka sina egentliga stilfränder. 
Särskildt har man då att söka i Lombardiet — det tvårefflade 
slingbandet är typiskt lombardiskt och torde knappast någon-
städes norr om Alperna förekomma så rikligt som i Lund. 
Osannolikt är då icke, att både Donatus och Regnerus voro 
från Norditalien, där Donato och Raniero icke äro sällsynta 
namn. (Jfr vidare en uppsats öfver Lunds domkyrkas äldsta 
ornamentik, som kommer att inflyta i Aarböger for nordisk 
Oldkyndighed 1910). 

Docenten Knut Stjerna. Förhållandet mellan Skandinavien 
och de brittiska öarna under stenåldern. 

A. Hahr. Borgeby. 

Föredraget skildrade de ålderdomliga borghusen å den 
gamla biskopsgården Borgeby i närheten af Lund och sökte 
ge en datering af de äldsta delarna samt påvisa den sanno
lika historiska utvecklingsgången vid deras tillkomst. Å den 
forna borgplatsen, i norr begränsad af Löddeån, i väster och 
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söder af delvis bevarade, nu uttorkade vallgrafvar, kvarstår 
en länga af tre hus, porttornhuset, västra stenhuset och öst
ra stenhuset, samt no. därom det fristående Börjes torn. 
Porttornhuset jämte det tillstötande västra huset äga ovillkor
ligen det största arkeologiska intresset. Börjes torn, benämndt 
efter sin upphofsman, biskop Birger Gunnarsson ( | 1519), 
har af Zettervall på ett sorgligt sätt "restaurerats". Endast 
källarvåningen med dess vackra hvalf, troligen slagna af bis
kopens byggmästare Adam van Duren, har nu mer något 
värde. Porttornhuset med dess södra framsprang, hvarigenom 
den hvälfda portgången går, har jämte det västra stenhuset 
likaledes ansetts vara uppförda af den mäktige biskopen. Före
dragaren visade emellertid, att vid dessa hus, särskildt det 
förstnämnda, olika byggnadsperioder både före och efter bis
kop Birger kunna särskiljas. Borgeby var redan 1374 en be
lastad plats. År 1452 belägrades det, intogs och sköflades 
af Karl VIII Knutsson, men härjades dock ej så grundligt, att 
ej delar af detta äldre Borgeby kunde användas och uppgå 
i det nya. Porttornhuset gör från gärdssidan ett mycket ålder
domligt intryck. Muren består där af dels oregelbundna, dels 
något så när regelbundna stenblock. En närmare gransk
ning visar oss, att till höger om ingången går en skarf neri
från grunden och ända upp till takfrisen. Byggnaden har 
här någon gång utvidgats åt öster från att från början endast 
varit ett kvadratiskt porttorn. Murverket å den äldre västra 
delen är ännu oregelbundnare än å den östra, och vi se där 
några små rundhvälfda, numer igenmurade fönsteröppningar. 
Tillbyggnaden har troligen skett redan före biskop Birgers tid, ja 
kanske redan före Karl Knutssons angrepp. Öfriga sidor af port
tornhuset äro till allra största delen af tegel. Oregelbunden sten
blocksmur bl. a. å östra sidan. I början af 1500-talet har det för
störda huset återuppbyggts i tegel, ja vid midten af 1500-talet 
sker ännu en ombyggnad, då huset höjes, och den dubbla rund-
bågsfrisen med de platta, tryckta bågarna uppstår. Borgeby 
var då i hofjunkaren Hans Spegels ägo. Det västra stenhu-
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set med sitt solida kvaderverk och i det inre fragment af väl
diga korshvalf är åter en skapelse af biskop Birgers bygg
mästare. Rundbågsfrisen upptill är troligen senare. Hvalf-
vens väggstöd äro af samma slag som de i Börjes torn. 
Slutligen skildrade föredragaren bevarade ålderdomliga anord
ningar i porttornhuset, bl. a. dess fängelser och dess under
jordiska lönngång, till hvilken man kommer genom en vin-
deltrappa väster om portgången, och som fortsätter under por
ten i sydöstlig riktning och antagligen fört under den södra 
vallgrafven. Till våren planerade gräfningar torde komma att 
kasta klarare ljus ej blott öfver lönngångens karaktär utan ock 
öfver läget af ett par nu mer helt försvunna byggnader på 
borgplatsen, hvarjämte uppmätningar och detaljafteckningar 
komma att företagas. 

Teckningsläraren K. Werner. Om restaureringen af Ystads 
Gråbrödrakloster. 

Den 20 juni. 

Utfärd företogs till Genarps och Göddelöfs kyrkor, till 
Romeleklint, på hvars hjässa riksantikvarien Montelius höll 
föredrag om Skånes äldsta bebyggande, samt till Dalby kyrka. 
I kyrkorna höllos nedan refererade föredrag. 

Intendenten G. J.-son Karlin. Genarps kyrka. 

Föredragaren framhöll huru Skåne med sin rikedom på 
märkliga medeltidskyrkor däremot är ganska fattigt på kyrkliga 
byggnadsmonument från yngre tid; ej underligt, då den kyrkliga 
byggnadsverksamheten ej längre ägde till underlag kyrkans egen 
rikedom, makt och härlighet, utan var helt beroende af yttre 
mecenatskap, som icke längre i första hand gällde kyrkans 
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utan byggherrens glorifierande. De båda förnämsta renäs
sanskyrkorna i Skåne äro Kristianstads, i den nya staden, som 
med sina befästningar skulle bilda gränsvakten mot Sverige 
och med sitt tempel vittna om sin kunglige byggherres konst
sinne, samt Genarps, som hade till hufvudändamäl att förhär
liga rikets högst uppsatte man, den praktälskande och mäk
tige Hack Holgersson Ulfstand och för honom och hans släkt 
blifva ett hvilorum, som erbjöd ett bättre skydd än själfva 
stiftskyrkan tycktes lämna åt släktens grafvar. 

Det berättas, att Hack Ulfstand i Genarps kyrka ville 
afbilda Trinitatiskirke i Köpenhamn. Likheten är icke påfal
lande, men Genarps kyrka (färdig 1590) ger i sina enkla mäk
tiga former och sin måttfulla utsmyckning en renare bild af en 
renässans, i hvilken medeltiden ännu lefver kvar såsom norm-
gifvande, utan att hafva blifvit höljd och dold af senrenässan
sens älskvärda, men något förvirrade snirklar, sådana vi se 
dem i den holländskt-nordiska stilafskuggning, vi här benäm
na Kristian IV:s stil. 

Med undantag af koret, hvilket efter en brand omkr. 1700 
blifvit täckt på ett mindre lyckligt sätt och därigenom kom
mit att synas något tryckt och smått i förhållande till skep
pen, verkar det hela sällsynt harmoniskt, vare sig vi betrakta 
de yttre eller inre proportionerna. I sitt inre står kyrkan ännu 
fredad från bildstorm och utplundring. Hvad tiderna skänkt 
har hon fått behålla och företer i sina bildverk en typisk ut
vecklingshistoria under 150 år. Främst träder oss naturligt
vis till mötes allt, som afser att förhärliga det höga herrska
pet på Heckeberga. Anvapnen pä bänkar och herrskapsläktaren, 
inskriptionerna på kyrkans öfriga inventarier, grafhvalfven med 
sina präktiga sarkofager visa, att det här icke gäller "soll deo 
gloria". Kyrkan är noggrannt och uttömmande beskrifven af 
Brunius i Tidskrift för byggnadskonst. 

Föredraganden gaf därefter en biografisk skildring af Hack 
Holgersson Ulfstand (1535—1594) och hans närmaste anhö
riga samt redogjorde för de om dem gängse folksägnerna och 
folkvisorna, hvilkas historiska kärna han sökte utskilja. 
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Intendenten G. J:son Karlin. Göddelöjs kyrka. 

Kyrkans äldsta del är från 1100-talet. Såväl öfver hvalf-
ven som i det gamla vapenhuset kan man ännu spåra små 
högt sittande rundbågiga fönsteröppningar frän denna tid. 
Trehundra år senare har man rifvit det gamla koret och absiden 
samt ersatt dem med ett nytt kor med rak altarvägg och af 
samma bredd som det gamla skeppet. Från denna byggnads
period torde också tornet förskrifva sig samt kyrkans kors-
hvalf med de vanliga tresprångiga pilastrarna. Slutligen nå
gon gång på 1500-talet, medan ännu gotikens traditioner lefde 
kvar, uppfördes vapenhuset, hvars gafvel därför från början också 
erhållit samma blindnischdekorering som kyrkans öfriga gaf-
velpartier visa. Äfven den obligata trapporneringen har då 
icke saknats, fast den under en senare tid brutits ned. 

Kyrkan hade nyligen hotats med att rifvas för att lämna 
plats för en modern byggnad, men man hade lyckats afstyra 
detta och genomdrifva en återställelsc, hvilken ledis af före
draganden, som därvid haft tillfälle genomföra de principer 
han redan för 15 år sedan uttalat i sin skrift Huru vi skydda 
våra kyrkliga minnesmärken. Uppgiften att utan att kränka 
kyrkans byggnadshistoria tillgodose de praktiska krafven var 
icke den lättaste, men löstes lyckligt med understöd af en väl
försedd kyrkkassa, en verkligt upplyst pastor, numera aflidne 
prosten Strömer, en för kyrkans "katolisering" högst intresse
rad byggherre och en arkitekt, herr H. Sjöström, som glömde 
sig själf inför den uppgift, för hvilken han medverkade. 

Ökadt utrymme vanns genom att borttaga väggen mellan 
skeppet och vapenhuset. En i senare tid genom tornet upp
tagen ingång igensattes; den i tornet inbyggda orgelläktaren 
borttogs och orgeln ställdes på en låg estrad invid den igen
murade tornväggen. För att öka kyrkans höjd utgräfdes hon 
både innan och utan nära en half meter, hvilket kunde ske 
utan någon nämnvärd förstärkning af grundmurarna. Koret 
blef härigenom högre beläget än skeppet, hvilket åstadkommit 
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ett lyckligt perspektiv. Plats för sakristia och värmeledning 
erhölls genom en vapenhuset balanserande utbyggnad på korets 
nordsida, hvilken hölls i samma stil som kyrkan och med 
kraftigt markerande af dess egenskap af nybyggnad. 

Hvad den inre utsmyckningen beträffar, behöfde nästan 
allt nyanskaffas, enär af kyrkans forna härlighet endast åter
stod en illa skamfilad predikstol i renässans. Denna åter
ställdes och kompletterades med nya evangelistbilder i de för
svunnas ställe. För den nya bänkinredningen erhölls en för
träfflig modell i en gammal renässansbrudbänk från Vemmens-
högs kyrka i Kulturhistoriska Museet. Föredraganden lycka
des från Slesvig för billigt pris förvärfva ett gammalt härligt, 
fastän skadadt lybeckeraltare från medeltidens slut, hvilket pä 
Kulturhistoriska Museets slöjdanstalt kompleterades och kon
serverades. Pä en af de Hammerska auktionerna inköptes en 
präktig gammal romansk dopfunt från Västergötland. Sålunda 
hade åstadkommits, att de ting som representera de sakramentala 
handlingarna, dopfunt och altare, tillhöra medeltiden, de som 
representera ordets förkunnande, predikstol och bänkar, refor
mationstiden. För den nya orgelns "Spätgothik" kunde före
draganden frånsäga sig allt ansvar. 

Intendenten Karlin uttalade till sist den önskan, att Gödde-
löfs kyrka måtte tala ett kraftigt språk till de dessvärre ännu 
alltför många som anse, att kyrkornas gamla inventarier nu
mera hafva till hufvuduppgift att vara en grufva för museer 
och samlare. Det är ingen förlust för vetenskapen att stude
ra sitt materiel på de platser, där det på grund af sin inre 
uppgift hör hemma. Jämförelsen med Dalby kyrka, där den 
kalla vetenskapliga renskrapningen till förmån för ett museum 
gjort allt öde och tomt, skulle ock, hoppades talaren, verka 
kraftigare än hans ord förmådde. 

Landsarklvarien L. Weibull. Dalby kyrka. 

Föredraganden begynte med att erinra om, att den trakt, 
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där de närvarande befunne sig, hade en historia, hvars skrift
liga minnesmärken ginge längre tillbaka i tiden än de flesta 
andras. Han omnämnde de tre runstenarna i Hällestads kyrko-
mur, som berätta om ett slag vid Uppsala under senare delen 
af 900-talet. Dalby hade väl icke en skrifven historia af fullt 
så gammalt datum, men de tidigaste underrättelserna därom 
återfunnes hos Adam af Bremen, som skref omkring 1070. 

Föredraganden skildrade därefter uppkomsten af biskops-
dömet i Dalby vid midten af 1000-talet, och hurusom den 
förste biskopen i samband med sin förflyttning till Lund före-
skref upprättandet af ett kanikkollegium i Dalby under led
ning af en prost. Detta kanikkollegium stod i närmaste för
bindelse med Laurentiiklostret i Lund, i hvars minnesböcker 
ännu läsas namnen på en hel följd af kaniker från Dalby. 
Det var mot medeltidens slut Skånes rikaste kloster, och dess 
prior var den ende i Lunds stift, som erlade annaler i Rom. 
Klostergodset omfattade vid samma tid inemot 500 gårdar och 
var fördelad! på 19 län med hvar sin länsman. 

1530 blef Dalby kloster förlänad! lill riksrådet Anders 
Bille; fem år senare återinträdde väl priorn i sina rättigheter, 
men vid reformationstiden lades klostret under Malmöhus län. 

Talaren omnämnde de dyrbara klenoder, som 1530 för
varades i Dalby kyrka, och framhöll, att ännu funnes en 
af klostrets böcker, ett evangeliarium från 1000-talet i behäll. 
Af det öfriga inventariet, som icke upptogs i förteckningen 
från 1530, hade i senare tid det mesta bortförts till Lunds 
universitets historiska museum. 

Men var också inventariet tillintetgjord! och bortfördt, 
ännu stode likväl en del af den kyrka, i hvilken bröderna 
samlades till andakt, och af det kloster i hvilket de lefde. 

Enligt en uppgift från 1120-talet skulle Dalby kyrka vara 
byggd af Sven Estridsen; det läte sig emellertid icke med 
bestämdhet säga, om denna uppgift gällde någon del af den 
nuvarande kyrkan eller en äldre på samma plats. Såsom den 
äldre delen af Dalby kyrka framhöll föredraganden långhuset 
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och de östra nu raserade partierna; såsom den yngre förhal
len, den tidigare s. k. kryptan, och uppdrog en jämförelse 
mellan denna senare och kryptkyrkan i Lund. Dalby kyrka 
torde ha stått färdig vid midten af 1100-talet, men redan i 
romansk tid begynte förändringarne. De mest betydande af 
dessa ägde enligt föredragandens mening rum vid midten 
af 1300-talet, då en stor mängd indulgensbref utfärdades för 
kyrkan. Trätaket torde då hafva utbytts mot hvalf, pilastrar 
uppförts inne i kyrkan och ofvan den redan i romansk tid 
påbyggda förhallen ett torn af tegel uppdragits. I slutet af 
1300-talet härjade en eldsvåda vissa delar af kyrkan, men gick 
i första hand ut öfver klosterbyggnaderna, som därefter upp
fördes norr om kyrkan. Man ser här ännu betydande rester 
af desamma. 

Talaren skildrade därefter på grundval af arkivaliskt, hit
tills obegagnadt material kyrkans öden från medeltiden till 
våra dagar och pointerade skarpt, hurusom ännu i de allra 
senaste tiderna kyrkan varit utsatt för en vandalisk framfärd. 

I slutet af föredraget hänvände föredraganden uppmärksam
heten på två af kyrkans minnesmärken. Harald Heinsgrafstcn 
ute på kyrkogården och den s. k. attarnischen i södra sido
skeppet. Den förra var omkring hundra år yngre än Harald 
Hein, från omkring 1200, och kunde icke gärna ha hvilat öfver 
honom, den senare vore enligt föredragandens mening ingen 
altarnisch, utan liksom de s. k. altarnischerna i Lunds dom
kyrkas tvärskepp en båggraf. Dess former visade, att den till
kommit ungefär vid tiden för Harald Heins död. 

Under den diskussion, som följde, yttrade sig bland an
dra arkitekten Th. Wåhlin och framhöll herr Weibull med an
ledning af herr Wåhlins utlalanden, hurusom genom de verk-
slällda gräfningarne bland anna! den af honom i hans före
drag framställda hypotesen om smärre förbyggnader utanför 
hallens norra och södra utgångar blifvit bestyrkt. Han ansåg 
emellertid, att herr Wåhlin droge för vidtgäende slutsatser af 
de ännu oafslutade gräfningarne. Sidoskeppets västmur, som 
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läge öfver förbyggnadens nyfunna grundval, gjorde såväl på 
grund af läge som tjocklek icke intryck att vara den ursprung
liga västmuren, och särskildt skulpturen i förhallen visade for
mer af vida yngre datum än de i den öfre kyrkan. Man borde 
afvakta resultatet af ytterligare undersökningar. 

Domkyrkoarkitekten Th. Wåhlin. Biskopskyrkorna i Dalby 
och Lund. 

Sedan talaren redogjort för tidigare kända data angående 
särskildt Dalby kyrka och äldre författares berättelser om hen
ne, samt huru dessa samstämma däri, att hela kyrkan inklu
sive den västra delen, den s. k. kryptan, är en enhetlig an
läggning från tiden omkring 1060 eller från den tid, då Dalby 
samtidigt med Lund blef biskopssäte, framhölls, huru det är 
Julius Lange, som först drar kryptteorien i tvifvelsmål, och 
prof. Löffler, som för hans tanke vidare och uppställer teorien, 
att kyrkans västparti är en förhall, som under andra fjärdedelen 
af 1100-talet blifvit uppförd utanför den ursprungliga kyrkans 
västgafvel; en teori, som alltsedan har vunnit allmän tillslutning. 

Talaren ingick därefter på en kritik af denna teori och 
påvisade, huru den stora öfre kyrkan icke kunde tänkas vara 
byggd så tidigt som 1060 utan var af betydlig! senare ursprung, 
sam! huru det västra partiet särskildt med hänsyn till de så 
betydligt olika golfhöjderna, arkitektoniska detaljer m. m. icke 
kunde vara en senare tillbyggd förhall, medan man däremot 
väl kunde tänka sig ett omvändt förhållande, att västpartiet vore 
det äldsta och den öfre kyrkan en senare om- och tillbyggnad. 

För att närmare bestämma detta, hade tal. gjort en un
dersökning och därvid kommit till den insikten, att ej heller 
Brunii teori om krypta med högaltare- och sidoaltarnischer 
kunde hålla streck. Det, som Brunius funnit vara sidonischer, 
måste förstås såsom fria genomgångar från ett rum till ett 
annat, från midtrummet till sidokapellen. För att bevisa 
detta hade tal. på vintern 1907—08 gjort utgräfning på södra 
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sidan och därvid frilagt det södra kapellets grundmurar. Men 
tal. hade genom utgräfningen kunnat konstatera icke blott det 
ofvannämnda antagandet, utan äfven det förhållandet, att grun
den till detta sidokapell låg in under den öfre kyrkans mur
verk, och att således den öfre större kyrkan uppförts först 
efter det, att det ursprungliga västpartiet raserats. Vidare kon
staterades, att västpartiet ursprungligen legat under markens 
nivå och således rätteligen kunde göra skäl för namnet krypta. 

Tal. påvisade till sist, huru man måste hålla fast vid 
den hittills obestridda likheten och följaktligen äfven jämnåld-
righeten mellan Lunds och Dalby kryptor, de obestridligen 
äldsta partierna af de båda stiftskyrkorna. Detta förhållande 
att de båda stiftskyrkornas äldsta partier, kryptorna, äro sam
lida tyder ju hän på, att vi i Lunds och Dalby kryptor skulle 
hafva delar af de äldsta omkring är 1060 byggda biskops
kyrkorna, ett antagande som genom kommande forskningar 
måste bevisas eller—vederläggas. 

Då nu snart förestode en förändring af Dalby kyrkas inre, 
hoppades tal. därvid kunna komma i tillfälle att genom ut
gräfning inne i kyrkans långhus kunna klarlägga planen af 
den ursprungliga kyrkans östra parti, en undersökning som 
säkerligen skulle medföra ett intressant resultat. 

Sammanträde den 15 december. 

Ordföranden gaf en exposé öfver föreningens verksamhet 
nnder de 40 år som förfluti! sedan dess stiftande samt med
delade, att styrelsen till föreningens hedersledamot kallat den 
ende kvarlefvande af de män, som den 11 nov. 1869 under
tecknat stiftelseurkunden, landskapsmålaren frih. Olof Hermelin. 

Amanuensen O. Frödin förevisade fynden från den af 
honom under sommaren undersökta pålbyggnaden från sten
åldern vid Alvastra. 

Sekreteraren uppläste i utdrag docenten Knut Stjerna's 
efterlämnade afhandling Lund och Birka (sedan utgifven i 
Historisk Tidskrift för Skåneland 1909). 



RIKSANTIKVARIENS ÅRSBERÄTTELSE 
FÖR ÅR 1909. 

Akademien. 

Akademiens ledamöter. Till hedersledamot har under 
året invalts f. professor Knut Fredrik Söderwall. 

Akademiens förut invalde arbetande ledamot herr Gustaf
son har under året tagit inträde. 

Af Akademiens utländska ledamöter har aflidit direktören 
för arkeologiska museet i Kiel, professor doktor Johanna Mes
torf. Till utländska ledamöter valdes danske riksarkivarien 
doktor Vilhelm Adolf Secker och f. direktören för Ashmolean 
Museum i Oxford doktor Arthur John Evans. 

Till svenska korrespondenter valdes f. lektor Adolf Wil
helm Kjellström i Örebro, f. lektor Petter Olsson i Kristian
stad, teckningsläraren Carl Emil Lauritz Baltzer i Göteborg 
och grefve Fredrik Ferdinand Reventlow i Lund. 

Till utländsk ledamot valdes professor Qiuseppe Angelo 
Colini i Rom. 

Akademiens styrelse och verksamhet. Akademiens pre
ses under året har varit herr Afzelius. 

Som ledamöter i förvaltningsutskottet, jämte de tre själf-
skrifna, hafva tjänstgjort herrar Salin och Dahlgren, med her
rar E. Hildebrand och Bråte som suppleanter. 

Ledamöter af den Historiska Nämnden hafva varit: herrar 
Annerstedt, E. Hildebrand och Westrin. 

Ledamöter af den Antikvariska Nämnden hafva varit: her
rar H. Hildebrand, Montelius och Ekhoff. 

Till revisorer af Akademiens räkenskaper för år 1908 voro 



II Riksantikvariens årsberättelse för år 1909. 

utsedda: herrar Westrin och Warburg, med herr Läffler som 
suppleant. 

Akademien har under året haft 13 sammanträden och 
Förvaltningsutskolte! 18. 

Ämbets- och tjänstemän hafva varit 
Riksantikvarie, Garde des Médailles och Akademiens sekre

terare: herr Oscar Montelius, utnämnd år 1907. 
Hjertbergsk amanuens: herr Emil Ekhoff, utnämnd år 1893. 
Förste amanuens: herr Oscar Almgren, utnämnd år 1907. På 

grund af sjukdom tjänstledig 1 januari—30 juli, under 
hvilken tid andre amanuensen Janse var förordnad till förste 
amanuens och e. o amanuensen Arne till andre amanuens. 

Andre amanuens: fil. fic. Otto Janse, utnämnd år 1907. 
E. o. amanuenser: fil. lic. Ture J:son Arne, förordnad år 1902. 

Fil. lic. Otto Frödin, förordnad år 1905. 
Fil. kand. Bror Sehnittger, förordnad år 1907. 
Fil. kand. Gustaf Hallström, förordnad år 1909. 
Akademiens tecknare är sedan år 1890 teckningsläraren 

vid Högre allmänna läroverket å Södermalm Olof Sörling. 
Som konservator anställdes under året förutvarande kon

servatorn vid Naturhistoriska Riksmuseet Erik Sörling. 
Akademiens bibliotekarie är fil. kand. fröken Sigrid Leijon

hufvud. 
Som biträde vid Kungl. Myntkabinettet har fru Rosa Nor-

ström fortfarande tjänstgjort. 
Biträden vid katalogiseringen af nya förvärf för Statens 

Historiska Museum hafva varit fröken Agda Reuterskiöld och 
fröken Fanny von Haartman, vid konservering af föremål i 
Museet m. m. fröken Elsa Sörling, i Akademiens kansli och 
det Antikvariskt-topografiska arkivet fröken Märta Leijonhuf
vud, hvilken under året på egen begäran erhållit afsked, och 
efterträdts af fru Elma Nordlund, i nämnda arkiv dessutom 
fru Lillot Hildebrand. 

Arbetsrummen hafva i enlighet med nådig föreskrift varit 
tillgängliga hvar söckendag kl. 11—3. 
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De ordinarie tjänstemännen hafva, enligt reglementet, 
tjänstgjort dagligen 4 timmar, de extra ordinarie likaledes 4 
limmar. Öfverarbete har ofla förekommit. 

Vaktmästaren N. Domberg har på därom gjord ansökan er
hållit afsked från och med årets slut. 

Utgifna skrifter. Under året hafva utkommil: Fornvän
nen 1908 haft. 5, och 1909 haft. 1—4, samt Statens Historiska 
Musem, vägledning för de besökande, uppl. 9, af Oscar Mon
telius. 

Föreläsningar. De af Bergerska fonden bekostade före
läsningarna hafva hållits af undertecknad, hvilken därvid be
handlat bronsåldern i sydöstra Europa (forts, från föregå
ende år). 

Bytesförbindelser. Akademien stod vid ulgängen af år 
1909 i skriftutbyle med 757 sällskap och instiluiioner. 

Undersökningar af fornlämningar. Under året hafva 
med Riksantikvariens tillstånd och till största delen på Akade
miens bekostnad följande mera betydande undersökningar af 
fornlämningar från hednatiden företagits: 
Lappland, en lappländsk offerplats vid Rautasjärvi, Juckasjärvi 

sn, af amanuens G. Hallström; 
Norrbotten, en lappländsk offerplats vid Gråträsk, Piteå lands

församling, af amanuens G. Hallström; 
Jämtland, en boplats från slutet af hednatiden vid Gillsta, 

Hackas sn, af amanuens G. Hallström; 
Gestrikland, grafvar frän järnåldern vid Berg, Hedesunda sn, 

af amanuens G. Hallström; 
Uppland, en graf från bronsåldern vid Torslunda, Tierps sn, 

af docent K Stjerna; en graf från järnåldern vid Torsvi, 
Torsvi sn, af frih. E. M. Hermelin; grafvar från järnåldern 
vid Hjälmsta, Husby Långhundra sn, af kandidat A. Julius; 

Södermanland, grafvar från järnåldern i Björkviks och Väster-
telje snr, af amanuens T. J. Arne; en graf från järnåldern 
vid Skogs—Ekeby, Västerhanninge sn, af amanuens O. 
Frödin; 
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Östergötland, en pälbyggnad från stenåldern vid Alvastra, af 
amanuens O. Frödin; grafvar från järnåldern vid Alvastra, 
af amanuens O. Frödin; en borg från järnåldern på Bo
berget, Konungsunds och Ö. Stenby snr, af amanuens 
B. Sehnittger (på bekostnad af kammarherre S. Flack); 
en borg från järnåldern ("Gullborg"), Tingstads sn, af ama
nuens B. Sehnittger (på bekostnad af kapten A. Ridder-
stad genom Östergötlands fornminnesförening); grafvar 
frän järnåldern vid Skälf, Ö. Husby sn, af kammarherre 
S. Flack, och amanuens B. Sehnittger; grafvar från järn
åldern vid V. Helgestad, Kuddby sn, af lektor G. Adlerz; 

Västergötland, grafvar från stenåldern i Bjerke hd, af ama
nuens J. Sandström; grafvar från järnåldern vid Vållängen, 
Kvänums sn, af amanuens J. Sandström; grafvar från 
järnåldern vid Arta skattegården, Fristads sn, af doktor G. 
Blomgren; 

Dalsland, grafvar från stenåldern i Valbo och Sundals hdr, af 
kandidat A. Julius; 

Halland, graf från bronsåldern vid Sennan, Enslöfs sn, af dok
tor K- Kjellmark; 

Småland, grafvar frän sten-, brons- och järnåldern i Öjaby 
och Öja snr, af doktor K. Kjellmark; 

Öland, grafvar från järnåldern i Gräsgårds sn, af amanuens 
T. J. Arne; 

Gotland, en boplats från stenåldern samt grafvar från järnål
dern i Visby, af arkivföreståndaren O. V. Wennersten; 
topografiska undersökningar af folkhögskoleföreständaren 
H. Hansson, afteckning af bildstenar af artisten O. Sörling. 

Blekinge, grafvar från bronsåldern, af amanuens T. J. Arne; 
Skåne, grafvar från sten-, brons- och järnåldern vid Hvellinge, 

Hvellinge sn, af doktor O. Rydbeek; grafvar från brons
åldern vid Vallkärra, Vallkärra sn, af amanuens N. Lithberg. 
Med anslag af Akademien har lektor E. Bråte fortsatt sina 

undersökningar af mellersta Sveriges runstenar. 
I Visby har doktor E. Ekhoff fortsatt undersökningen af 
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S:t Clemens ruin. Arkivföreståndaren O. V. Wennersten har 
pä bekostnad af grefve E. von Rosen företagit undersökningar 
vid den s. k. korsbetningen utanför Visby. Under året blot
tade lämningar af det medeltida Söderköping hafva undersökts 
af amanuens B. Sehnittger. 

Dessutom hafva af Akademien eller Riksantikvarien frågor 
rörande följande fornlämningar under året behandlats: 

Dufveds skans i Jämtland, en grafhög vid Årby i Lena 
sn, Uppland, runstenar vid Vickeby i Knifsta sn. Uppland, i 
Skånela sn, Uppland samt vid Lingsberg i Vallentuna sn, Upp
land, grafvar vid Skogs-Ekeby i Västerhanninge sn, Söder
manland, fornlämningar vid den under byggnad varande järn
vägen Järna—Norrköping, Brobacka fäste vid Skara, bauta-
slenar vid Stora Hojum i Trollhättans sn, Västergötland, sten-
äldersgrafvar i stadsdelen Ranten—Mösseberg i Falköping, en 
hällkista vid Bastanäset i Linneryds sn, Småland, Brahehus 
vid Grenna, grafvar vid Draftinge och Svanaholm i Västbo—Ås 
sn, Småland, en stensättning vid Himmelsberga i Långlöts sn 
pä Öland, fornlämningar vid Antsarfve i Gärda sn pä Golland, 
Gråbrödraklostre! i Ystad, fornlämningar vid Falsterbo och 
Lilla Harrie, Skåne, samt Stjärneborg och Uranienborg på Hven. 

Kyrkor. Under året hafva frågor rörande följande kyr
kor behandlats af Akademien: Akebäck, Asker, Askersunds 
landsförsamling, Bellefors, Bitterna, Brahekyrkan på Visingsö, 
Brandstorp, Brunnby, Bunge, Bälaryd, Efverlöf, Ekeby, Fem
sjö, Fogdö, Fulleslad, Götened, Halmstad, Hardeberga, Hel-
lestad, Hjärpås, Huddinge, Hyssna, Jät, Kalmar domkyrka, 
Knista, Korsberga, Källa, Lyse, Läby, Marteby, Mofalla, Mor-
karla, Neder—Luleå, Näs, Nässjö, Orkesta, Othem, Risinge, 
Rogberga, Råda ödekyrka, S:t Johannes i Norrköping, S:t Petri 
i Malmö, Skjälfvum, Skifvarp, Skå, Stenkumla, Stoby, Stora 
Råby, Strängnäs domkyrka, Toresund, Torpa, Tärna, Törns
fall, Ullånger, Umeå landsförsamling, Veddige, Vibyggerå, 
Västra Gerum, Vättlösa, Ängsö, Öfraby och Österfernebo. 

Med understöd af Akademien har svenska arkitckturmin-
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nesförcningen utfört uppmätningar af svenska kyrkor. Friherre 
C. af Ugglas har, likaledes med understöd af Akademien, stu
derat Gotlands medeltida träskulptur. 

Inskrifter och medaljer. Under året har Akademien be
handlat 5 inskrifts- och 24 medaljförslag. 

Statsanslag. Till Akademiens förfogande stodo under 
året på ordinarie stat: 

till löner och tjänstgöringspänningar 15,200:— 
„ samlingarna 10.500:— 

tryckningskostnader m. m 7,000:— 
. resekostnader m. m 4,003:— 
„ museets inredning 1,000:— 
„ undersökning af fornlämningar... 6,000;— 

biträden och betjäning 4,000:— 47,700:— 

samt på e. o. stat: 
till biträden och betjäning 4,000:— 

Dessutom uppbar Akademien i statskontoret: 
Extra lönetillägg 1,500:— 
Till ved 325:— 
För samlingarna 5,050:— 

„ Visby ruiner 11,000:— 
„ Stjerneborg och Uranienborg ... 1,150: — 23.025:-

Tillhopa kr. 70,725:— 

1909 års riksdag har bifallit en af Kungl. Maj:t afgifven 
proposition om ny lönestat för Akademiens tjänstemän att gälla 
från och med år 1910. 

Akademiens fonder. 1. Akademiens enskilda fond. Fon
dens kapital är 12,500. Räntorna hafva under året användts 
för akademiska ändamål. 

2. Götiska förbundets fond. Fondens kapital är 2,500 kr. 
3. Beskowska fonden. Fondens kapital är 10,000 kr. 
4. Bergerska fonden. Fondens kapital är 290,000 kr. 

Under året hafva utbetalats för den Historiska Nämndens räk-



Riksantikvariens årsberättelse för är 1909. VII 

ning 6,034 kr. 90 öre, för Antikvariska Nämndens räkning 
3,499 kr. 53 öre, för Akademien 3,603 kr. 89 öre, således 
tillsammans 13,138 kr. 32 öre. 

5. Hjertbergska fonden. Fondens kapital är 254,000 kr. 
Af årets afkastning hafva, enligt testators föreskrift, 1,700 kr. 
utgått till lifräntor åt tre personer, 4,000 kr. till Hjertbergska ama
nuensen jämte 600 kr. såsom dyrtidstillägg, samt för Antikva-
riskt-topografiska arkivet och diverse andra ändamål 5,519 kr. 
29 öre, således tillsammans 11,819 kr. 29 öre. 

6. Loubatska fonden. Fondens kapital är 23,500 kr., 
hvarå räntan hvart femte är kan utdelas som pris för ett un
der de fem åren på svenska, norska eller danska utgifvet ar
bete öfver Amerikas arkeologi, etnografi eller numismatik. Priset 
kan utdelas år 1912. 

7. Antellska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. 
Af de under året influtna medlen hafva för Arkeologiska un
dersökningar m. m. utbetalats 5,515 kr. 47 öre. 

8. Scharpska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. 
Af årets afkastning hafva, enligt testamentets föreskrift, 3,000 
kr. utgå!! lill lifränta ål en person. Ålersläende ränleinkomst 
har användls för arkeologiska undersökningar m. m. 

9. Björnstjernska fonden. Fondens kapital är 10,000 
kr. Ränteafkastningen är använd i enlighet med testators 
föreskrift. 

10. W. Blaire-Bmce's fond. Fondens kapital är 20,000 
kr. Af räntan har, enligt testamentets föreskrift, för under
sökningar i Visby och på Gotland användts 1,123 kr. 

11. Letterstedtska fonden, som förvaltas af Kungl. Ve
tenskaps Akademien. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvi
tets Akademien kommer år 1911 i tillfälle att utdela det Let-
lersledlska resestipendiet. 

De under Akademiens inseende ställda 

s ta tsamlingarna. 

1 och 2. Statens Historiska Museum och Kungl. Mynt-
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kabinettet. För tillväxten under året lämnas bifogade detalje
rade redogörelser intagna i 5:te häftet af Fornvännen för år 
1909. 

3. Antikvariskt-topografiska arkivets båda serier, den 
ena innehållande anteckningar om fornlämningar, den andra 
afbildningar, hafva under årets lopp blifvit betydligt förökade. 
Arbetet med katalogiseringen har fortgått. 

4. Antikvariskt-numismatiska biblioteket. Denna sta
tens samling har under året ökats på sätt som nedanstående 
tabell utvisar: 

Genom 
« 

köp 
gåfvor 
byten 
Tillhopa 

Antal verk: 

88 
115 
587 

Antal band eller häften: 

330 
192 

1,678 
790 2,200 

Stockholm i juni 1910. 
Underdånigst 

OSCAR MONTELIUS. 


