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STATENS HISTORISKA MUSEUM OCH 

K. MYNTKABINETTET. 

Tillväxten under år 1912. 

14,561. Blekinge, Listers hd, Mjettby sn. Siretorp. Fynd 
från stenäldersboplats. Skifyxa, 12 flisor (af yxor) med slip
ytor, 3 pilspetsar som Sv. F. 65, 6 skrapor, ett 10-tal spån 
och flisor med skrapretuscher, 4 knackstenar, affall m. m. af 
flinta, däribland mycket Kristianstadflinta, som 
dock ej återfinnes bland de slipade styckena; 
stenyxa af Limhamnstyp, rundeggad yxa af till
fälligt formad stenflisa, stenyxa med oval genom
skärning, ofullständig stenyxa, som haft ränna 
eller afsats för skaftet (jfr Sv. F. 16); brända 
bensplittror, däribland ett fragment af smal har-
punspets med täta hullingar (jfr A. T. 19: 2, fig. 
33); ett stort antal fragment af lerkärl med fast 
(ej poröst) gods, oornerade eller prydda med 
glesa gropar, med streckrader (emellanåt bil
dande zigzag- eller rutmönster), med stämplade punktrader, 
halfcirklar, vinklar etc; flera skärfvor visa en spetsig eller af-
rundad kärlbotten, andra en tvärt insvängd mynningsrand, 
några ha aftryck af växtdelar; genomborrad trissa af lergods 
(fig- t). 

Fig. 1. 2/3. 
(Inv. 14,561). 

Öfvers tycke t : I midten g laserad ! kakel f rån Heloeandsholmsfyndet ; vid sulorna deta l jer f rån 

et t guldarmband, som t i l lhör t Johan den ll l :« dot ter Anna. 

Fornvännen 1912. 12 
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14,562. Skåne, Luggude hd, Ströfvelstorps sn. Hasslarp. 
Eggdel af skafthålsyxa med gropformig ansats lill nytt hål. 
— Obekant fyndort. Pincetl af brons (fig. 2) med den ena af 
de runda skifvorna närmast under bågen prydd med ett på-
lagdt, genom kanternas omvikning fasthållet guldbleck, rak-
knif af brons (fig. 3) samt dubbelknapp af brons som Mon-

l o ^ 

Fig. 3 4,562). 

-ig. z. »/i. 
(Inv. 14,562). Fig. 4 (Inv. 14,562). 

telius, Tidsbestämtting, fig. 95. — Östra Göinge hd, Knislinge 
sn, Bifvaröd. Djurhufvudformadt kedjefäste (fig. 4) på lång 
genomborrad fästskifva. Ögonen äro utmärkta med inlagda 
silfverringar. 

14,563. Uppland. Färentuna hd, Adelsö sn. Björkö. Fynd 
ur Svarta jorden: 3 arabiska silfvermynt, smal fingerring samt 
midtknopp af silfver till likarmadt bågspänne (jfr Sv. F. 564) 
(ingötet är ej aflägsnadt), i gjutningen misslyckad! likarmadt 
bågspänne af brons, litet ringspänne med upprullade ändar, 
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ringnål samt 4 lösa ringar, ett mindre stycke flätning af nitade 
bronsringar som Sv. F. 294; 5 ofullständiga nålar till stora 
ringspännen, ram till remsölja, armring med tväråsar m. m.; 
allt af brons; järnvikt med bronsskal som Sv. F. 645; 2 bult-
låsnycklar, 7 pilspetsar som Sv. F. 501 och 502, 3 knifvar, 
yxliknande hängprydnad, ändan af en halsring för dylika, 2 
broddar, 10 ringar samt några fragment af järn; 2 sländtrissor 
af sten. 

14.564. Gotland, Bro sn, Tuer. Tre armringar som Sv. F. 
597 samt 216 + 42 arabiska mynt och l/s plans af silfver, till
sammans vägande 1,009 gr., f. 10 tum djupt i åker (mynten 
liggande i tre staplar inom det af de tre öfver hvarandra lagda 
armringarna bildade utrymmet). 

14.565. Gotland, Linde sn, Amlings. Silfverfynd, be
stående af 273+16 medeltidsmynt, däraf 3 arabiska, 166 tyska 
och 104 angelsaksiska; en myntplans, en i 4V« hvarfs spiral 
lagd fyrkantig ten, ett rörformigt hoprullad! bleck samt två 
små filigranornerade fragment af prydnader. Vikt: 498 gr. 

14.566. Gotland, Lojstasn, Siffride. Bygel till ringspänne 
af brons med facetterade knoppar. 

14.567. Gotland, Akebäcks sn, Suderbys, Eklunden. Rund 
spännbuckla af brons med silfversnodd, orneringen utgöres af 
jämna punktrader. 

14.568. Gotland. Stenkyrka sn. Fynd från en boplats 
(enligt uppgift i kämpagraf). Af brons: half botten till rund 
spännbuckla, fragment af nyckel som Sv. F. 497 (utan skaf!) 
och af medeltida bultlåsnyckel, nål med öga, pincettformigt 
beslag, tråd samt talrika stycken af plåtkärl. Af järn: bultlås, 
nitar, spikar och märlor m. m. Skärfvor af lerkärl, af slip-
och brynstenar. 

14.569. Bohuslän, Lane hd, N. Ryrs sn, Torp. Röd slip
sten, sex flintskärfvor med (skrap-) retuscher. 

14.570. Södermanland, Österrekarne hd, Stenkvista sn, 
Torsberga. Tunn ofullständigt slipad flintyxa med bred tvät-
cgg. — Husby sn, Alunda. Tjocknackig, håleggad stenyxa. 



172 Statens Historiska Museum och K- Myntkabinettet. 

— Klosters sn, Hvilsta. Sporre af järn. — Västerrekarne hd, 
Lista sn, Vingsleör. Sländtrissa af sten. — Öja sn. St. Sandby. 
Läng oborrad skafthålsyxa. — Villåttinge hd, Lilla Mellösa sn, 
Sörby. Tunn fyrsidig bredeggad stenyxa. — Oppunda hd, 
Flöda sn, Hällvik. Stor aftrubbadt tunnackig stenyxa med 
slagmärken, f. i ett grustag. — St. Malms sn. St. Djulö. Tun-

^ . ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • B nackig stenyxa med otyd
ligt markerade smalsidor. 
— Västra Vingåker sn, 
Vännevad. Tjocknackig, 
bredeggad stenyxa, aftrub
badt tunnackig stenyxa. 

Fig. 5. Vi. (Inv. 14,572). Fig. 6. Vi- (Inv. 14,573). 

14.571. Södermanland, Svartlösa hd, Brännkyrka sn. 
Valla. Tio mynt, funna på samma ställe som något tidigare 
inv. 14,187. Sju af dessa äro från Johan III, ett från Sigis
mund och 2 från 1599 års interregnum. 

14.572. Småland. Kalmarsund. Spetso val sigill stamp af 
brons (fig. 5): madonnan med barnet i midtfältet, rundt därom 
majuskelinskriften S' CONVIVII BEATE MARIE CAL(?). 

14.573. Småland, Norra Möre hd, Kläckeberga sn. Sten
yxa med långoval genomskärning och spetsig nacke, trindyxa 
med rundt om gående skaftränna, eggdel af båtformig yxa. 
— Kalmar. Medeltida järnsvärd. 

Öland, Algutsrums hd, Glömminge sn, Isgärde. Skafthåls
yxa, stenyxa med ojämnt bredoval genomskärning. — Möck-
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lehy hd, Hulterstads sn. Gösslunda. Tjocknackig nästan plan-
sidig stenyxa med hålegg, eggdel af mindre skafthålsyxa. 
— Runstens hd. Runstens sn, Dystad. Svärdslide-doppsko af 
brons (fig. 6), U-formig med uppstående kors å ena sidan. 
— Bläsinge. Konisk ringsölja af brons med triangulär rem
hållare, genombrutet hjulliknande bronsföremål. — Algutsrums 
hd, Torslunda sn, Björnhofda. Sen järnsporre. 

14.574. Södermanland, Oppunda hd. Stora Malms sn, 
Malinboda. Stenyxa med rak, slipad egg (eljest groft tillslagen 
från 2 kanter), trindyxa, fragment af skafthålsyxa.—Eriksberg. 
Eggdel af groft båtformig yxa med spår af hålk. — Tibble 
(soldattorp under Eriksberg). Lilen stenyxa med otydliga smal
sidor. — Dufveholm. Eggdel af båtformig yxa. — Villåttinge 
hd, Helgesta sn, grenadiärbostället vid Hatt. Fragment af stor 
tunnackig flintyxa, stenyxa med långoval genomskärning, af-
trubbad! lunnackig stenyxa, banedel af större dylik. — Ardala 
sn, Vibyholm. Eggända af stenyxa med otydliga smalsidor. 
— Daga hd, Björnlunda sn, Klubben (torp på en ö i Båfven 
under Ullaberg). Eggända af tunnackig slagen stenyxa. 
— Rönö hd. Råby sn, Strand. Tjocknackig stenyxa, eggdel till 
stenyxa, fragment af stenyxa med hålegg, skafthålsyxa. 

14.575. Västerbotten, Umeå sn, Norrmjöle. Från un
dersökning af två rosen å Rösbrånet. — 1 (diam. 13,.-, m., 
höjd 2,r, m.). Inga fynd. — 2 (diam. 8,H m., höjd 1,K m.). 
Från en af 7 hällar täckt nord-sydlig kista (2,i x l,.t x 0,75 m.) 
i centrum: brända ben och kol; från en rubbad ost-västlig 
kista (1,HX0,K m.) norr om denna: kol. — Aheden. Från ett 
röse (27 m. långt, 8 m. bredt, l,i m. högt): kol. — Nordma-
llngs sn, Långed. Från ett rundt röse (diam. 12,T m., höjd 1,9 m.) 
med kistliknande utsprång: brända ben och kol. — Bygdeå 
sn, kronoparken n:r 14 å Antnäsberget. Från hvartdera af två 
ovala rosen å "Jättengrafberget" (diam. 11—8,8, resp. 10—7,9 
m.): kol. Undersökningen utförd af adjunkten F. Laestadius. 

14.576. Södermanland, Svartlösa hd, Botkyrka sn, Tumba. 
Fynd tillvaratagna ur en i ett grustag nedskriden grafhög. 
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Remändbeslag af brons, lerkärlsskärfvor, brända ben. För
brända stycken af brunt glas (troligen modernt). 

14.577. Uppland, Frötuna skplg, Länna sn, Väringsö. 
Föremål tillvaratagna ur tvänne skadade grafhögar. — 1. Ett 
10-tal nitnaglar af järn, skärfvor af lerkärl, brända ben. — 2. 
Skärfvor af lerkärl, brända ben, kolstycken. 

14.578. Småland, Norra Möre hd. Ryssby sn, Ryssby
lund. Lerkärl som Muller Ordning I, fig. 253, hvaruti söndrig 
knif och triangulär pincett af brons samt brända ben; allt till
varataget vid bortbrytandet af ett stenröse, som enligt uppgift 
innehöll 3 lerkrukor på ett inbördes afstånd af 1 m. De två 
ej tillvaratagna krukorna uppgåfvos vara tomma. 

14.579. Byzantinsk guldsolidus, präglad för Nicephorus 
II och Bacilicus II. 

14.580. Västmanland. Västerås. Två trepanerade kranier, 
anträffade jämte öfriga delar af tvänne skelett vid grundgräf
ning för Västerås nuvarande Stadshotell, minst 2 m. under 
gatunivån. Gåfva af d r W. Molér. 

14.581. Skåne, Torna hd, Lackalänga sn. Sandstenshäll 
med två rännformigt urgröpta, breda slipytor (upptagande hvar 
sin sida af hällen), samt oslipad flintyxa med spetsoval genom
skärning; anträffade vid gräfning nära gränsen mot Vallkärra 
sn. Yxan låg på slipstenen. 

14.582. Bohuslän, Lane hd, N. Ryrs sn, Sifversbo. Kärna 
samt 6 spån och affallsstycken af flinta —Fagerhult. Fyra affalls
stycken af flinta. — Lanneröd. Tresidigt, spetsigt verktyg samt 3 
affallsstycken af flinta. — Holmen. Tre skrapor och sex affalls
stycken af flinta. — Hufveröd. Nio affallsstycken af flinta. 
— Kyrkobyn. Två skrapor och 3 affallsstycken af flinta — Orre-
kvissla. Tolf spån och affallsstycken samt 1 knuta af flinta, i all
mänhet svallade. — Bäfve sn, Öfre Bräcke. Fyra knutor af flinta. 
— Torbo. Två affallsstycken af flinta. — Glemmingen. Flint
skärfva. — Ramseröd. Två flintskärfvor. Kuröd. — Knuta och 
skrapeggad flintskärfva. — Nöthult. Slaget flintstycke. 
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Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn. Trombäljen. Af-
Irubbadt tunnackig stenyxa, f. vid stranden af sjön Åskaken. 

14.583. Öland, Algutsrums hd, Torslunda sn och by. 
Oslipad, endast groft tillslagen flintyxa af tunnackig form. 

14.584. Dalsland, Sundals hd, Bolstads sn. Titthagen. 
Baneända af trindyxa, tjocknackig stenyxa, stycken af 3 skaft
hålsyxor. — Holmen. Tunn, tvåsidigt groft tillslagen stenyxa, 
eggdel af stenyxa med otydliga smalsidor, eggdel af skafthåls
yxa. — Dalbergså. Eggdel af svagt håleggad flintyxa, skaft
hålsyxa. — Kvantensburg. Trindyxa, aftrubbadt tunnackig sten
yxa, eggdel af skafthålsyxa. — Lillebyn. Trindyxa, eggdel af skaft
hålsyxa.— Kårebyn. Bearbetad, spetsig flintskärfva, skafthålsyxa. 

14.585. Halland, Viske hd, Värö sn, Norrvära Backgär
den. Ett (fig. 18) af trenne bronssvärd, funna vid olika till
fällen på samma ställe inom det sedan 60 år odlade "Backa 
kärr". Jfr inv. 14,630 och 14,667. 

14.586. Uppland, Sjuhundra hd, Rimbo sn, Rimbo sta
tionssamhälle. Hålkyxa af brons som Sv. F. 151. 

14.587. Södermanland, Västerrekarne hd, Fors sn, Kälby. 
Smal stenyxa med långoval genomskärning. — Villåttinge hd, 
Hyltinge sn, Öfverby Lillgård. Liten tunn fyrsidig stenyxa 
med svag hålegg. — Oppunda hd, Flöda sn, Skogstorp. Frag
ment af tunnackig flintyxa, banedel af spetsnackig stenyxa med 
otydliga smalsidor. — Bie. Stenyxa med bredoval genom
skärning och bred egg. — Sköldinge sn, Ramsta. Eggdel af 
skarpt fyrsidig skafthålsyxa. — Lindkulla (enl. uppg. i St. 
Malms sn). Afrundadt fyrsidig stenyxa med hälegg, spol-
formig trindyxa. — Östra Vingåkers sn, Herrgölet. Lång jämn
bred stenyxa med plattadt oval genomskärning, liten tjock
nackig stenyxa med tväregg. — Västra Vingåkers sn, Bromma. 
Lancettlik spjutspets af flinta med slipytor. 

14.588. Södermanland, Sotholms hd. Österhaninge sn, 
Vendelsö. Groft lerkärl (y. j.-å.), upptaget ur en förstörd graf
hög inom ett egnahemssamhälle vid Drefvikens strand. 

14.589. Skåne, Torna hd, Dalby sn. Flintdolk med bredt 
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tvåsidigt fäste, flintdolkblad med ett kort stycke af det smala 
(i genomskärning rombiska) skaftet, hålkyxa af brons som Sv. F. 
146, men utan ögla. Gåfva genom Nordiska Museet. 

14.590. Uppland, Långhundra hd, Husby sn, Tärna. Spjut
spets af järn, lik Sv. F. 503. Gåfva af veterinär K- Kuhlman. 

14.591. Småland, N. Möre hd, Åby sn. Svarttngstorp. 
Yxa af järn med nedåt utsvängd egg och neddragen hålk, 
hvari rest af träskaftet. — Dörby sn, Perstorp. Spjutspets af 
järn som Sv. F. 275. Gåfva af v. häradshöfd. Ehnbom. 

14.592. Uppland, Färentuna hd. Adelsö sn? Ett persiskt 
(fig. 7 a, b) och ett arabiskt silfvermynt. Gåfva af artisten 
G. Hallström. 

14.593. Gotland? Tju-
gusex sländlrissor af sten. 
Knapplikt föremål (att in
fattas å metallarbete?) af 
blekblå glasfluss. Gåfva af 
adjunkt L. Kolmodin. 

14.594. Nerike, Askers 
hd, St. Mellösa sn, Göks

holm. Fynd ur ett röse (inom en enl. uppgift af 20—25 dylika 
bestående grupp) beläget å Öknäsudden vid Hjälmarens forna 
strand. Mångfacetterad pärla af hvit korall, flintstycke, skärf
vor af groft lerkärl, brända ben. 

14,595. Nerike, Örebro hd, Almby sn, kyrkogården. Fynd 
ur en af ett stort stenröse bestående grafhög, belägen å det 
med kyrkogärden nyligen införlifvade området. Litet guldbleck 
med vidhängande smältklump af samma metall, smältklump 
af bly eller tenn, en mängd små förbrända bronsstycken, 
klotformig pärla af bronstråd, omkr. 30 i allm. eldskadade 
pärlor af bergkristall och glasfluss, en vanlig och 8 mycket 
små nitnaglar, en spik m. m. af järn, groft lerkärl, brända 
ben (hvaribland en björnklo och en kreaturstand) flat (eggbred, 
vittrad) yxa af glimmerskiffer (låg midt i roset ofvan graflagret). 
Undersökningen verkställd af intendent H. Hedberg. 

Fig. 7 a och b. »/i Inv. 14,592. 



Tillväxten under år 1912. 177 

14.596. Gestrikland. Ofvansjö sn, Norrberg. Spolformig 
trindyxa, f. vid nyodling i SÖ. vinkeln mellan norra stam
banan och gränsen till Järbo sn. 

14.597. Södermanland, Österrekarne hd, Arla sn, Rinkesta. 
Liten båtformig stenyxa. — Oppunda hd, Västra Vingåkers sn, 
Låttra. Stenyxa med bredoval genomskärning. — Gunnviken. 
Lång tunnackig stenyxa, f. i mossjord. — Flöda sn, Hökkärr. 
Stenyxa med långoval genomskärning, tunnackig stenyxa med 
tämligen otydliga smalsidor. — Villåttinge hd, Dunkers sn. 
Stubbkärr. Två trindyxor med bred egg, stenyxa med bred
oval genomskärning. — Röl. Tjock, aftrubbadt tunnackig sten
yxa med otydliga smalsidor. — Norrlången. Stor doppsko af 
brons eller messing, med skruf. — Öknebo hd. Vårdinge sn. 
Banedel af skafthålsyxa. 

14.598. Västmanland, Västerås. Tjuguåtta klippingar ur 
samma fynd som inv. 14,468. 

14.599. Öland? Två trindyxor, tjocknackig tväreggad sten
yxa, eggdel af skafthålsyxa. 

14.600. Uppland, Sjuhundra hd. Skederids kyrka. Tre 
träskulpturer (fig. 8—10) ofullständiga och med endast obe
tydliga rester af kredering och färg: apostel (110 cm. hög), 
Birgitta (75 cm. hög), Kristus (från krucifix, 108 cm. hög). 

14.601. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Långebo. 
Tresidig pilspets af flinta. Af ett 2-sidigt dolkskaft åstadkom
men flintmejsel. — Löfvenäs. Ofullständig spjutspets af flinta, 
eggdel af skafthålsyxa. 

14.602. Dalsland. Fällknif med messingsskaft, hvarur 
kan framtagas en 2-kloig gaffel (1600-talet?). 

14.603. Södermanland, Västerrekarne hd, Öja sn, Tveta. 
Svängd skafthålsyxa med hålet nära banen. — Glllberga sn, 
Hyndevad. Hälft af slipsten som Sv. F. 5. — Österrekarne 
hd. Husby sn, Tandla. Fragment af tvänne skafthålsyxor. 
— Ärta sn, Östra Hedemora. Tjocknackig plansidig stenyxa 
med tväregg, 2 aftrubbadt tunnackiga stenyxor. — Åkers hd, 
Länna sn. Björklida. Stenyxa med bredoval genomskärning. 
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— Åkers sn. Marietorp ("Maijtorp"). Trindyxa. — Kalkbro. 
Eggdel af troligen tunnackig stenyxa. — Daga hd, Björnlunda 
sn. Älghammar. Eggända af skafthålsyxa. — Gåsinge sn, Hed-
berga. Tunnackig stenyxa. — Öknebo hd, Öfverjärna sn, 
Löfsta. Smalmejsel af mörk stenart med tväregg. — Vårdinge 
sn, Hjortsberga. Liten stenyxa med trapetsformig genomskär
ning, afsmalnande mot nacken. 

Fig. 8—10. (Inv. 14,600). 

14.604. Västergötland, Ås hd, Hällstads sn, Pjukarp. 
Fynd från en graf inom samma grafgrupp som inv. 14,101. 
Ett eneggadt och ett tveeggadt svärd samt en knif, allt af järn; 
smal fyrsidig brynsten. 

14.605. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn. Finne
gården. Såg och tresidigt tillslaget verktyg af flinta, eggstycke 
af skafthålsyxa. — Selringen. Två skrapor och två skifvor af 
flinta. — Ekenäs. Tvåsidigt skaft med bred bas till flintdolk. 
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banedel af skafthålsyxa. — Lönnhult. Fragment af en stenyxa 
med bredoval genomskärning sam! af 3 skafthålsyxor, fyrsidig 
slipsten. — Fjäll. Rullsten af kvartsit med två plana ytor. 
— Valbo hd, Ödeborgs sn. Rådanefors. Flintdolk med tri
angulärt blad och bredt, tvåsidigt, afslaget skaft. — Kuserud. 
Trindyxa, kvartsitflisa med en konkav slipyta. 

14.606. Norrbotten. Knif med skaft af brons eller mes-
sing, visande man och kvinna, omfamnande hvarandra (1600-
talet). 

14.607. Sverige. Bronsyxa med upphöjda skaftkanter som 
Sv. F. 142, några pärlor (j.-å.), en pilspets af järn (de senare 

mmmmmmmmmtmtmmÉåmiitittK&tKKtm 

Fig. 11 — 13. 2 3 . (Inv. 14,610). 

troligen f. i Indals sn, Medelpad). — Mellersta Europa. Fyra 
provincialromerska bronsfigurer.' 

14.608. Södermanland. Öknebo hd, Västertelje sn, Vasa. 
Fynd ur en grafhög inom graffältet å Fålungbacken. Två 
ringar samt 2 fragment af brons, 14 pärlor af glasfluss, groft 
lerkärl 

14.609. Norrbotten, LJajala sn, Jarrhois. Yxa af grön 
skiffrig bergart (s. k. Rovaniemihacka). 

14.610. Uppland, Närdinghundrahd, Edsbro sn. Föremål 
upptagna ur en lerurna, som anträffades vid planering år 1905 
vid Edsbro järnvägsstation. Fragment af bronsband (fig. 11) 
(jfr halsringen fig. 122, sid. 273 i Fv. 1911), knif (fig. 12) och 
syl (fig. 13) af järn. 
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14.611. Värmland, Näs hd. Ny sn, Qunnarsryd. Skaft
hålsyxa. 

14.612. Skåne, Gärds hd, Träne sn. Ovesholm. Aftrub
badt tunnackig flintyxa. 

14.613. Södermanland, Österrekarne hd, Husby sn, Årby. 
Hålkyxa af brons som Sv. F, 151, f. i Årby mosse. 

14.614. Södermanland, Österrekarne hd, Arla sn, Rinkesta. 
Slaget flintstycke. — Daga hd, Gryts sn, Oraneberg. Frag
ment af stor tunnackig stenyxa, dess ena sida är omslagen. 
— Dillnäs sn, Lilla Sätra. Trindyxa. — Gåsinge sn, Ny
bygget. Två eggdelar af stenyxor med långoval genomskär
ning. — Krämpan. Aftrubbadt tunnackig stenyxa med slag-
märken. — Sätra. Fragment af skafthålsyxa. — Frustuna sn, 
Ekeby. Skafthålsyxa med rest af äldre hål i banen. — Rönö 
hd, Torsåkers sn, Sörby. Flintsåg. — Öknebo hd. Vårdinge 
sn, Sjuenda. Hålkyxa af brons som Sv. F. 146. 

14.615. En Revals-solidus, präglad år 1570 för konung 
Johan III. 

14.616. Gotland, Ala sn, Botvatte. Ett angelsaksiskt 
silfvermynt (Aethelred), sju senare kopparmynt. 

14.617. Gotland, Eskelhems sn, Valda. Skafthålsyxa af 
glimmerskiffer. 

14.618. Gotland, Fröjels sn, Botarfve. Djurhufvudformad 
spännbuckla af brons (fig. 14). 

14.619. Gotland, Tofta sn, Ansarfve. Stenklubba med 
inknackad ränna för skaftet (fig. 15). Hålkyxa af järn (fig. 16) 
med skarpt rektangulär genomskärning. 

14.620. Gotland. Visby. Myntfynd anträffadt vid rifning 
af det Österbergska huset i Visby. Tre mynt äro af silfver 
(Karl XI:s 1 öre, Visby mynt 1536, Stralsundswitten), 25 af 
koppar (Karl XI:s '/o-ören, det yngsta af de läsliga frän 1667). 

14.621. Gotland, Vallstena sn, Rå. Två stenyxor med 
långoval genomskärning, tre smärre tunna stenyxor (hvaraf 2 
med slagmärken), slutskifva (fig. 17) at brons till kedjesmycke 
som Sv. F. 623. 



Tillväxten under år 1912. 181 

Fig. 14. V»- (Inv. 14,618). 

Fig. 15. i/s. (Inv. 14,619). 

1 ' _ J 

Fig. 16. (Inv. 14,619). 

14.622. Gotland, Hablingbo sn, Burge. I två delar hug
gen, men fullständig armring som Sv. F. 597 samt 13 + 20 
arabiska mynt (hvaraf flera genomborrade); allt af silfver (144 gr.). 
Stycken af det järnkärl, som omslutit föregående. Fyndet an
träffades på 1 Vi spadtags djup i gammal åker. 

14.623. Gotland, Vallstena sn, Bjerges. Tveeggadt järn
svärd som Sv. F. 507, men utan inläggningar. Spjutspets af 



182 Statens Historiska Museum och K. Myntkabinettet. 

järn med blad som å Sv. F. 499, ehuru smalare och med 
2 höga klackar vid början af den eljest förstörda hålken. Båda 
föremålen anträffades vid plöjning 8—9 tum djupt i en åker. 

14.624. Gotland, Vallstena sn, Medebys. Trindyxa, 3 
stenyxor med långoval genomskärning. 

14.625. Gotland, Lojsta sn, Skota. Sju pärlor af glas 
eller glasfluss. - - Annexhemmanet till Fardhems prästgård. 

Fingerring af i 2SU hvarf lagd bronstråd. 
14,626. Gotland, Fardhems sn, Nicks-

arfve. Två sammanhängande halssmycke
delar som Sv. F. 613. 

j y 14,627. Gotland, Gothems sn, Väster-
\y ' bjers. Ringspänne af brons med upplyf-

tade runda knoppar. 
14.628. Gotland, Vallstena sn, Bjers. 

Plogjärn samt ofullständig spjutspets af järn 
som Sv. F. 503 (hålken orefflad). 

14.629. Gotland. Mästerby sn, Sal-
munds. 1 3 + 1 4 tyska medeltidsmynt. f. i 
en åker. 

14.630. Halland, Viske hd. Värö sn, 
Norrvara Backgården. Ett af de 3 i Backa kärr anträffade 
bronssvärden (jfr inv. 14,585). Detta har en utefter hela bladet 
spiralformigt rundt om löpande fåra, uppkommen genom för
stärkt frätning ä de ställen, där kanten af ett på samma sätt 
omlindadt band legat an (fig. 19). 

14.631. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn.Tjärtakan. 
Skrapa, skärfva och kärna af flinta. 

14.632. Södermanland, Österrekarne hd, Kjula sn, Berga. 
Skafthålsyxa. — Oppunda hd, Julita sn, Fågelsta. Eggdel af 
stenyxa med långoval genomskärning. — Flöda sn, Eneby. 
Tunnackig flintyxa, aftrubbadt tunnackig stenyxa. — Björnåsen. 
Skadad, (aftrubbadt) tunnackig stenyxa med ena sidan omslagen. 
— Skogen, torpet Hagstugan. Tunnackig stenyxa. — St. Malms 
sn, Eriksberg. Slagen tunnackig stenyxa med sneda smalsidor. 

Fig. 17. V,. 
(Inv. 14,621). 
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r l 

Fig. 18—20. \U. (Inv. 14,585, 14,630 och 14,667). 
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— Villåttinge hd, Flens sn och by. Tjocknackig stenyxa. 
— Öknebo hd, Vårdinge sn, Näsby. Två fragment af skaft
hålsyxor, ett af stenyxa med smalsida och konvexa bredsidor. 
— Jönåkers hd, Halta sn, Ekeby, torpet Tallsätter. Tunn, 
tjocknackig stenyxa.—Stigtomta sn, Eneby by, gården Stenstorp. 
Tjocknackig eggbred stenyxa, tjocknackig håleggad stenyxa, 
half spetsoval eldslagningssten. — "Västerlund" (el. V. Lund?). 
Liten tjocknackig stenyxa med plana sidor, en dylik eller en 

brynsten. — Nystugan (under Tista i Barbo sn). 
Smalnackig flintyxa med otydligt markerade, breda 
smalsidor, spetsoval eldslagningssten. 

Uppland, Torstuna hd och sn. Valsbrunna. Egg
del af skafthålsyxa. — Åsunda hd, Svinngarns sn, 
Lundby. Tre glasflusspärlor, flat sländtrissa. — Vår
frukyrka sn, Testeby. Skärfvor af (trol.) 2 lerkärl 

Fig. 21. V2-(J""^' *• "v '^ uppgräfning af et! åkerhörn". 
(Inv. 14,634). 14,633. Uppland, Sollentuna hd och sn, Ture

berg. Fynd ur hög inom graffält. Djurhufvudformigt 
bronsfragment och 3 pärlor af spirallagd bronstråd, 10 glas
flusspärlor, 5 nitnaglar af järn, lerkärl. 

14.634. Södermanland. Västerrekarne hd, Fors sn, Lundby. 
Beslag af brons (fig. 21) till samma betsel som inv. 14,497 
och inv. 13,703, f. pä samma ställe som dessa. Graffynd (an
träffadt i kanten af en bland de högar, hvarifrån fynden inv. 
13,307 A): spänne (fig. 22) och konisk ringsölja af brons (fig. 
23), 2 låsbeslag (fig. 24 och 25), 5 nitnaglar af järn, hälft bryne, 
lerkärl (brända ben funnos, men insändes ej). 

14.635. Uppland, Danderyds skplg, Solna sn. Eggdel af 
läng skafthålsyxa, f. "på sydsidan af Brunkebergsåsen" nära Haga. 

14.636. Gotland, Roma klosterruin Bildsten, ofullständig, 
i tre delar. 

14.637. Bohuslän, Lane hd. N. Ryrs sn. Kallebråten. 
Flintdolk med tvåsidigt skaft. 

Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Snlxås. Half afjäm-
nad flintsåg med brottyta. — Rölanda. Flintspån. — V. Bodane. 
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Från en boplats nära den s. k. Bodanesjön. Bränd flisa af 
slipad flintyxa, knuta, 2 skifskrapor, 9 skärfvor, hvaraf 2 med 
skrapeggar, allt af flinta. — Blekslättan. Stenyxa med otyd
ligt markerade smalsidor, starkt afsmalnande mot banen. — Fa
gerskog. Eggdel af skafthålsyxa. — Hakerud. Fragment af 
skafthålsyxa. 

14.638. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn. Derrenäs. 
Eggflisa af tunnackad flintyxa. 

14.639. Halland, Viske hd. Veddige sn, Kvarnome. Ovan
ligt vacker, tunnackig flintyxa, banen rak, eggen svagl svängd. 

Fig. 22—25. Va. (Inv. 14,634). 

14.640. Södermanland, Västerrekarne hd, Råby sn, Bånke-
sta. Flintsåg. — Lista sn, Lilla Ladeby. Skafthålsyxa. — Åsby. 
Håleggad smalmejsel af flinta. — Gittberga sn. Almby. Bane
del af skafthålsyxa. — Österrekarne hd, Näshulta sn, Österby. 
Skafthålsyxa. — Oppunda hd, Flöda sn, Ökna. Tunnackig 
stenyxa (något slipad), spjutspets af flinta med kort triangulär 
skafttunga. — Östdal (Ödesdal?). Två slagna stenyxor med 
oval genomskärning. — Kvarnstugan (under Eriksberg i St. 
Malm). Slagen stenyxa med långoval genomskärning. — Sten-
sjöstugan (under Eriksberg, i skogen). Slagen stenyxa med 
bredoval genomskärning, tvä aftrubbadt tunnackiga stenyxor. 
— Villåttinge hd, Flens sn, Stenhammar. Tunnackig stenyxa 
med slagmärken. 

14.641. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Derrenäs. 
Planoplan skafthålsyxa, fragment af dylik. — Löfvenäs. Flint
dolk med rombiskt skaft, som slipsten begagnadt flintstycke. 
— Forsane. Half skafthålsyxa.—Dykälla. Oborrad sländtrissa, 

Fornvännen 1912 13 
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slaget flintstycke. — Långebo. Flintsåg, slaget flintstycke, skaft
hålsyxa. — Ekenäs. Oborrad, planoplan skafthålsyxa, flintskifva 
med skrapretuscher. 

14,642. Västergötland, Vadsbo hd, Björkängs sn, Mobäcken. 
Tunnackig stenyxa. 

14.643. Bohuslän, Lane hd. Skreds
viks sn. Pressadt guldbleck (fig 26), 
med åt baksidan omböjda kanter, f. i 
påfylld jord vid Gullmarsberg. — Torp. 
Egghälft af tunnackig stenyxa, brottytan 
är afjämnad. — Myre (torp under Gull
marsberg). Spjutspets af flinta med 
triangulär skafttunga, 2 spänpilar af 
flinta, den ena med retuscherade eggar; 
allt f. ä boplats. 

14.644. Södermanland, Oppunda 
hd, V. Vingåkers sn. Vik. Stenyxa 

med långoval genomskär
ning. — Flöda sn. Granhed. 
Trindyxa med bred egg. 
— Vegersberg. Stenyxa med 
långoval genomskärning. 

Fig. 27. Va. (Inv. 14,614). Fig. 26. »/., _. . Z , . 
(Inv. 14,643). — E a t b ^ ' T u n n a c k , 8 s t e n " 

yxa med otydliga smalsidor. 
— Viken. Tjocknackig, svagt håleggad stenyxa. — Lerbo sn, 
Dagöholm. Lång tjocknackig stenyxa. — Villåttinge hd, Lilla 
Mellösa sn. Axelsberg, torpet Heden. Slagen stenyxa med bred
oval genomskärning. — Yxstaholm. Två tjocknackiga hål-
eggade stenyxor, f. i närheten af Ulfsunda skans. — Flens sn, 
Stenhammar. Tunnackig stenyxa med afslagen bane och af
jämnad brottyta. — Jönåkers hd. Björkviks sn, Finnängen 
(enl. uppg. inom St. Malms sn). Läng, slagen stenyxa med 
slipad egg (fig. 27), aftrubbadt tunnackig stenyxa. —Kocktorp. 
Stenyxa med bredoval genomskärning, ojämnt slagen och ofull
ständigt slipad stenyxa. 
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14.645. Södermanland, Oppunda hd, V. Vingåkers sn. 
Vad. Spetsnackig stenyxa med bredoval genomskärning. 

14.646. Ångermanland, Bjertrå sn. Lugnvik, lägenheten 
Johansberg. Grof yxa af ljusgrön bergart, slipad endast vid 
den smala eggen, f. "i grusig sandjord, 2 fot under jordytan, 
stående upp och ned". 

14.647. Halland, Viske hd, Veddige sn, Lake. Eggdel 
af skafthålsyxa med rörborrning till nytt hål. 

14.648. Småland, S. Vedbo hd, Edshults 
kyrka. Träskulptur, föreställande Madonnan 
med barnet (fig. 28), sittande, trampande på 
en drake. Med rester af färg, madonnan har 
gyllene, rödfodrad mantel, blå lifklädnad med 
mönster och halsbård i guld, hvitt hufvuddok 
med guldbård; barnet har röd lifklädnad med 
mönster och halsbård i guld; draken är röd. 
Höjd 94 cm. 

14.649. Västergötland. Valle hd, Vings 
sn, Skattegården. Lång lancettlik spjutspets 
af flinta med bred tångeända (jfr Muller, Ord
ning I, fig. 161), oslipadt yxämne af flinta 
med plankonvex genomskärning; båda f. vid 
olika tillfällen i uppodlad mosse. 

14.650. Öland, Boda sn. Tre hela och 
de flesta delarna af ytterligare 4 bronshals-
ringar som Sv. F. 227. En har vridningen 3 gånger om
kastad, alla öfriga troligen 5 gånger. 

14.651. Gotland, Lummelunds sn, Tjuls. Spolformig trind
yxa, banedel af skafthålsyxa, fragment af flintdolkblad. 

14.652. Två sedelmynt (1 peso af åren 1844 och 1869) 
från Buenos Ayres. Gåfva af läroverksadj. K B. Nordström. 

14.653. Två brandförsäkringsmärken i träramar, under 
glas, beskrifna och afbildade i Samfundet S:t Eriks årsbok 1911, 
sid. 37 och 38. Gåfva af grosshandlaren J. Unman. 

14.654. Nerike, Edsbergs hd, Knista sn och by. Fynd 

Fig. 28. 
Inv. 14,648). 
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vid undersökning af tvänne grafvar inom samma graffält som 
inv. 13,308 A. — Graf 10 (strax SV. om graf 2, röse af samma 
art som denna). En liten samling brända ben, liten kruk
skärfva. — Graf 11 (den andra stenramen N. om graf 9). På 
ungefär 1 m:s djup hittades här förutom delar af obrändt skelett 

Fig. (Inv. 14,654) 

en liten ringsölja, ring med vidhängande länk samt lös länk af 
brons, cylinder af brons inneslulande tygresler med en järnnäl; 
allt tydligen utgörande ett nälhus (fig. 29), mycket kort järn
knif och järnspik. Undersökningen utförd af amanuensen S. 
Lindqvist. 

14,655. Bohuslän, Lane hd. Skredsviks sn, Fiskevik. Fynd 
från en stenäldersboplats vid undersökning, utförd af amanu
ensen G. Hallström. 
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14.656. Bohuslän, Lane hd, Skredsviks sn, Börsås. Fynd 
från en fornborg vid undersökning af G. Hallström. 

14.657. Bohuslän, Lane hd, Skredsviks sn. Fynd från 
några stenäldersboplatser i Skredsviks sn, undersökta af G. 
Hallström. 

14.658. Tjugotvå minnespenningar och plaketter, präg
lade i Paris af gravören Tony ZirmaT, med anledning af Sveriges 
deltagande i kongresser m. m. 1900—11. Sex äro af silfver, 
16 af brons. Gåfva af friherre C. Cson Bonde. 

14.659. Halland, Höks hd, Östra Karup sn, Ö. Kamp 
n:r 3. Myntfynd, anträffadt vid rifning af ett gammalt hus 
under golfvet till ett rum. Fyra svenska mynt (1759—63), 
3 danska (1619,55 och 59), 2 tyska kejsarmynt (1618 och 1633), 
1 holländskt (1587), 2 från Geldern (1593 och 1696), 1 från 
Mecklenburg Gustrow (1558), 1 från Salzburg (1624), 1 från 
Braunschweig-Limeburg (1642) och 1 från Liineburg (1653), 
alla af silfver, tillsammans vägande 332,;o gr. 

14.660. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Brasmeryr. 
Hatt såg samt 2 flisor af flinta. — Elmeryr. Bred spjutspets 
med kort, slipad skafttunga samt kanthuggen flisa, båda af 
flinta. 

Bohuslän, Lane hd, N. Ryrs sn, Hallstensröd. Tolf slagna 
flintstycken, hvaraf 2 retuscherade, alla f. "på en plats 1 fot 
djupt vid dikning". 

14.661. Småland, Norra Möre hd, Kläckeberga sn. Tunn 
bredeggad yxa samt smalmejsel af flinta. 

Öland, Algutsrums hd, Vickleby sn, Stora Frö. Lancett
lik spjutspets af flinta. — Okändt hd och sn, Bläsinge. Brons
ring som fig. 125, sid. 144 i Mbl 1898—99, men med nio 
knutar. 

14.662. Södermanland, Öknebo hd. Öfverjärna sn, Linga. 
Fynd ur 2 (skelett)grafvar, anträffade vid grustäkt i den ås-
kulle, hvarifrån brandgrafsfynden inv. 14,551 härröra. — 1. 
Eneggadt svärd (fig. 30), mindre spjutspets (fig. 31) och 
fragment af konisk sköldbuckla af järn (fig. 32). — 2. Större 
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spjutspets (fig. 33), konisk sköldbuckla med förlorad spets 
(fig. 34) båda af järn. Fynden anträffade pä omkr. 1,5 m:s 
djup, inga benrester iakttogos. Vid undersökning på platsen 

af aman. S. Lindqvist anträf
fades i närheten af föregå
ende en medomrördt mate
rial fylld, aflång grop af 
samma djup, på bottnen er
bjudande lagom stort utrym
me för en vuxen persons lik, 
med längdriktning NNO— 
SSV, utan föremål. 

14.663. Uppland, Sig
tuna. I brons gjuten dörr 
till triptyk (fig. 35). t. å tom
ten Svartens vret i västra 
kvarteret. Å dörrens bak
sida ett tvåarmadt kors. 

14.664. Södermanland, 
Västerrekarne hd, Råby sn. 
Österby, skogsstället Asp 
häll. Tre fragment af skaft
hålsyxor, borrtapp till dylik, 
liten tjocknackig håleggad 
stenyxa, banefragment af hål
eggad stenyxa, sten med 2 
parallella slipytor(?). — Gill-
berga sn, Biby. Oborrad 
skafthålsyxa. — Österrekar
ne hd. Arla sn, Slytan. 
Tunnackig stenyxa. — Opp

unda hd. Husby sn, Valla. Eggdel af skafthålsyxa, försedd 
med skaftränna. — Villåttinge hd, Lilla Mellösa sn. Myrkärr. 
Aftrubbadt tunnackig stenyxa. — Lilla Malma sn, Fräkentorp, 
Hult(e). Tjocknackig tväreggad flintyxa. — Dunkers sn, Händö. 

Fig. 30—34. i/s. (Inv. 14,662). 
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Eggdel af stor tunnackig stenyxa. — Helgesta sn. 
Hall. Fragment af tunnackig flintyxa. — Daga hd, 
Gryts sn, Ånhammar. Eggbred trindyxa. — Jön
åkers hd, Stigtomta sn, Skillerhult (under Tista i 
Barbo). Eggdel af skafthålsyxa. 

14,665. Södermanland, Oppunda hd, Ö. Ving
åkers sn, Backershof. Bronssvärd med åttkantig 
kafle (fig. 36), t. vid plöjning "i odlad mosse omkr. 8 
m. från fast jord på djup dy vid torpet Skiringstorp". 
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Fig. 35. Vi. (Inv. 14,663). 

14.666. Bohuslän, Bullarens hd, Nafverstads 
sn, Tyft. Dolk med af brutet bredt tvåsidigt skaft, 
något tväreggad smalmejsel, båda af flinta. 

14.667. Halland, Viske hd, Värö sn, Norrvära, 
Backgården. Elt af de tre i Backa kärr funna brons
svärden (fig. 20) (jfr inv. 14,585). Den bruna, blanka 
patinan å detta exemplar visar talrika mörkare fläc
kar, hvilka merendels bilda snedt öfver klingan gå
ende band, motsvarande frätfårorna ä inv. 14,630. 

14.668. Medalj i guld öfver riksrådet grefve 
Axel von Fersen (B. E. Hildebrand, Minnespenningar, 
sid. 234, n:r 2). 

14.669. Gotland, Vallstena sn, Bjerge. Brons
spänne i form af profiltecknadt fyrfotadjur med horn, ~ 3g %,,. 

(Inv. 14,665). 
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frukt i munnen (fig. 37). Platt S-formigt böjdt, ä båda si
dorna lika orneradt bronsstycke (fig. 38). Dubbelsölja af 
brons som fig. 7 å sid. 44 i Stolpe och Arne, Graffältet 
vid Vendel. 

14.670. Gotland, Sproge sn, Butvier. Fragmentarisk båge 
af brons till ringsölja med upplyftad och tillbakaböjd, djur
hufvudformad ända. Bronsten. 

14.671. Gotland, Vallstena sn, Medebys. Stenyxa af Lim
hamnstyp, stenyxa med bredoval genomskärning och bred egg. 

Fig. 37. !,i. (Inv. 14,669). 
Fig. 38. ' i. 
(Inv. 14,669). 

14.672. Gotland, Fröjels sn, Kaupe. Byzantinskt guld
mynt för kejsar Zeno, f. i samma åker, "hemåker", som inv. 
11,408 och 13,092. 

14.673. Gotland, Grötlingbo sn, Slees. Rund spänn
buckla af brons (lik Sv. F. 538), half båge till stort ring
spänne af brons med facetterad knopp, hvarå ett hakkors. 

14.674. Gotland, Fröjels sn, Bottarfve. Föremål funna 
vid täckdikning i "Räflåkern" jämte skelettdelar, enligt uppgift 
på 4 olika ställen. Rund spännbuckla af brons närmast lik 
Sv. F. 538, (ehuru större, med pålagd snodd af tenn (?) rundt 
öfversidans kant), bottnen till en rund spännbuckla, 2 djur-
hufvudformade spännbucklor (den ena lik Fv. 1910, sid. 224 
fig. 19, den andra snarast lik Sv. F. 537), ringspänne (fig. 39) 
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(bågen slutar i 2 mot hvarandra vända djurhufvuden), orne
radt och genombrutet ändstycke samt vidhängande och lösa 
delar af kedjorna till kedjesmycke (fig. 40), bronsnål med klot-
formigt hufvud och ögla (jfr Sv. F. 545), 2 rombiska genom
brutna föremål (nålhufvuden?); allt af brons, spjutspets af järn 
som Sv. F. 276 (ehuru med platt blad), 2 kreaturständer. 

14,675. Gotland, Fröjels sn, Rofvide. Djurhufvudformad 
spännbuckla af brons som Sv. F. 534. 

Fig. 39. i/i. (Inv. 14,674). 

14.676. Gotland, Sanda sn, Hemmungs. Stort ringspänne 
af brons med facetterade knoppar. 

14.677. Gotland, Väte sn. Timans. Båge af brons till 
ringspänne (med upplyftade, klotformiga ändar), half båge af 
brons till ringspänne med upplyftadt och tillbakaböjdt djur
hufvud i ändan. 

14.678. Gotland, Västergarns sn, Mafrids. Skafthålsyxa. 
14.679. Södermanland, Jönåkers hd, Björkviks sn, Glindra. 

Vacker båtformig skafthålsyxa (fig. 41), t. "omkr. 6 fot djupt" 
i grusås år 1911. 



194 Statens Historiska Museum och K. Myntkabinettet, 

14,680. Öland, Algutsrums hd, Algutsrums sn. Stora 
Hult. Tjocknackig tväreggad slagen yxa af svart skiffrig berg
art. — Torslunda sn, Runsbäck. Slipad flintdolk med bredt 
tvåsidigt skaft, 2 fragment af skafthålsyxor. — Möckleby hd, 
Gårdby sn, Torp. Hålkyxa af brons som fig. 121 å sid. 278 
i Fv. 1907 men med upphöjd vertikallinje å eggplanens öfver-

fSien^. 

Fig. 40. 2/3 (Inv. 14,674). 

V 
Fig. 41. i/s. (Idv. 14,679). 

del. — N. Möckleby sn, Bos
torp. Hjärtformig pilspets af 
flinta. — Okändt hd och sn, 
Bläsinge. Sländtrissa, 3 pär
lor (jå) af bärnsten och glas
fluss. 

14.681. Uppland, Sjuhundra hd. Husby sn och kyrkby. 
Rombisk skafthålsyxa (jfr Sv. F. 40) af grön skiffrig bergatt, 
med hög egg, låg bane, liten. 

14.682. Stockholm. Tre kakel, f. vid gräfning i hörnet af 
Östgöta- och Södermannagatorna. 

14.683. Gotland, Hablingbo kyrka. Sex utsågade stycken 
ur kyrkans år 1912 omgjutna klocka, med del af minuskelin-
skrift, pilgrimsmärken, bomärke och ett åskviggliknande tecken. 

Fig. 42. Vi. (Inv. 14,684). 
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14.684. Gotland, Ethelhems sn, Bara myr. Rund spänn
buckla af brons (fig. 42), funnen "vid hackning". 

14.685. Skåne, Villands hd, Fjelkestads sn, Råbelöf. Tunn, 
tvåsidigt tillslagen eggslipad stenyxa (f. i betjord), liten tjock
nackad flintyxa med bred och svagt hålig egg. — Österlöfs 
sn, Tomarp. Hålkyxa af järn. — Gustaf Adolfs sn, Viby. Spol-
formig vid eggen planslipad trindyxa, tjocknackig stenyxa. 

14.686. Gotland, Sanda sn, Sandäskes. Två spiralringar 
som Sv. F. 641 samt 91 + 22 mynt och 1 plans, hvilka vid 
anträffandet lågo staplade inom ringarna, allt af silfver (464,-i 
gr), f. i Bjergäker. 

14.687. Gotland, Hafdhems sn, St. Rosarfve. Byzan-
tinsk solidus från Anastasius I. 

14.688. Gotland, Eksta sn, Burge. Trissformigfästeknapp 
af brons till medeltida svärd. 

14.689. Gotland, Dalhems sn, Binge. Bågen till ett ring
spänne af brons med mot hvarandra vända djurhufvuden i 
ändarna. — Hejdeby sn, Hejdungs. Fragmentarisk bronssked 
med statyett på skaftet, gjutet messings- eller bronsföremål 
i hjulform. 

14.690. Södermanland, Österrekarne hd, Näshulta sn. 
Åstorp. Liten tjocknackig, Iväreggad yxa af grön ovittrad 
bergart. — Oppunda hd, V. Vingåkers sn. Lundbyskog. Smal 
tunnackig stenyxa, aftrubbadt tunnackig stenyxa med slag
märken, banedel af båtformig skafthålsyxa med låg hålk, utan 
knopp. — Båsenberga. Liten tjocknackig, något tväreggad 
stenyxa. — Lerbo sn. Sund. Eggdel af tunnackig stenyxa 
med slagmärken, mycket lång svängd skafthålsyxa. — Vill' 
åttinge hd. Lilla Mellösa sn, Axelsberg. Stenyxa med lång
oval genomskärning och smal nacke. — Daga hd, Gryts sn, 
Öllösa. Omslaget eggstycke af slipad stenyxa med högst 
obetydliga smalsidor. — Jönåkers hd. Björkviks sn, Nyffe. 
Aftrubbadt tunnackig stenyxa, stenyxa med ojämnt oval genom
skärning och ovanligt trubbvinkligt ställd! tväreggbildande plan, 
liten tjocknackig förut hål-, efter omslipning iväreggad stenyxa. 
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Nerike, Askers hd, Lannäs sn, Segersjö, skogsstället Åspe-
torp. Stenyxa med bredoval genomskärning. — Askers sn. 
Köpesta. Eggdel af stor tunnackig stenyxa. — Mörby. Liten 
skafthålsyxa. 

14.691. Värmland, Visnums hd. Råda kyrka. Ringklocka 
lik S. M. III, fig. 594 (80 cm. hög, 66 cm. vid) med upphöjd 
bakvänd fin och svårläslig minuskelinskrift, troligen lydande: 
ave mari grä plena dus tecu benedicta tu in mulieribus et 
benedictu fructu ventris tui ihs. 

14.692. Bohuslän, Kville hd och sn, Solbräcke. Silfver
fynd (149,3 gr.), bestående af en halsring med släta ändar 
(hvaraf åtminstone den ena haft hake, eljest snodd som Sv. F.), 
615 af 2 gröfre trinda tenar samt 2 af parvisa trådar bildade 
fina snodder, armring (snodd pä samma vis, ehuru med enkla 
snoddlikt vridna trådar mellan de gröfre tenarne samt med 
ändarne hopknutna), armring som den i Sv. F. fig. 638 ingå
ende, en af hittaren sönderbruten dylik, fragment af en ring 
bestående af en fyrsidig, vriden ten, hvilken varit fäst vid en 
af sex trådar bildad snodd på samma sätt som Sv. F. 617. 
Föremålen anträffades på 15 cms djup under schaktning i sten-
bunden mark invid en bergvägg. 

14.693. Gotland, Västerhejde sn, Fridhem. Två stenyxor. 
14.694. Södermanland, Svartlösa hd. Brännkyrka sn. 

Herrängen. Spjutspets af järn med bredt blad. 
14.695. Södermanland, Sotholms hd, Väslerhanninge sn, 

Ektorp. Två stenyxor med bredoval genomskärning och spetsig 
nacke, f. å moränsluttningen mellan Ektorp och Samuelsås i 
en åker kallad Kroken. 

14.696. Västergötland, Vadsbo hd, Mölltorps sn och by. 
Båge af gran (fig. 43) med inskärningar vid midten, för att 
infästas i gaffel, likt armborst. 

14.697. Småland, Sunnerbo hd, Kanna sn, Kyrkogården. 
Fynd anträffadt vid grafgräfning: signetring af silfver med EML 
öfver ett af 2 pilar genomborrad! hjärta i klacken, nio silfver
mynt (tre 1 ören för Kristina, fem d:o för Karl XI, en 2-skil-
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ling dansk af år 1642), hvilka vid 
anträffandet lågo staplade i ringen, 
samt fem kopparmynt, (ett Vi-öre 
1658, tre 1-öre k. m. och ett 2-öre 
k. m. för Karl XI). De yngsta 
mynten äro präglade år 1666. 

14.698. Öland, Algutsrums hd, 
Resmo sn, Mysinge. Tveeggadt knif-
blad med tånge af brons (fig. 44), 
t. "tillsammans med några ben" i 
byns allmänna grustag. 

14.699. Småland. Allbo hd. Örs 
sn, Svanebro. Fynd ur hällkista, 
delvis upptagen af jordägaren, delvis 
vid undersökning af d:r K Kjell-
mark. Tre flintdolkar (fig. 45—47), af 
hvilka den minsta något slipad samt 
aftrubbad i spetsen, litet lancettlikt 
flintblad (fig. 48), användt vid eld
slagning, skifskrapa (fig, 49), 3 min
dre retuscherade stycken (fig. 50— 
52) och en liten flisa af flinta. tunn 
dolkklinga af brons (fig. 53) med 
svagt uthamrade eggar (fästets undre 
gräns med sin halfcirkelformiga ur-
skärning tydligt märkbar), de breda 
eggarna samt en bit af den smala 
bågen till en bronspincett (fig. 54), 
sex bitar af ett gulbrändt oorne
rad! lerkärl med något utvikt myn
ningskant, stycke af skulderblad 
af häst (säkert yngre tid). Kistan, 
hvars längdriktning är rätt N—S, 
är något öfver 1 m. bred samt minst 
3,o m. lång, södra gafveln är förstörd. 

14.700. Bohuslän, Stångenäs 

w 

Fig. 43. 14,696). 
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hd, Brastad sn, Holländerröd. Tretton slagna, delvis svallade 
flintstycken. — Rixö. Half korphacka af glimmerskiffer (jfr 
Montelius, Sveriges forntid, texten, fig. 57). banehälft af trind-

Fig. 44. i/i. (Inv. 14,698), 

Fig. 45—54. Va. (Inv. 14,699), 

yxa, lång skedformig skifskrapa, några spän samt ett 20-tal 
affallsstycken af flinta. — Lyse sn, Häggvall. Såg, tresidigt 
verktyg som Möller, Ordning 1 fig. 29, -8 slagna flintstycken. 
— Lane hd, Herrestads sn. Kissleberg. Sex slagna och sval
lade flintstycken. 
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14,701. Södermanland, Österrekarne hd, Barfva sn, Säby. 
Fynd ur tvänne grafhögar, skadade vid omläggning af lands
vägen Eskilstuna—Strengnäs, där denna skär rullstensåsen in
vid Säby. Jfr inv. 14,737. — 1. Sköldbuckla af järn (fig. 55) 
med 2 bevarade, flata nitar. — 2. Yxa (fig. 56), spjutspets 
(fig. 57), knif (fig. 58) och 3 krampor af järn (fig. 59—61), 
stycke af tresidigt bryne (fig. 62), brända ben. 

Fig. 55. Va. (Inv. 14,701). Fig. 56—62. l i . (Inv. 14,701). 

14,702. Södermanland, Åkerbo hd, Torpa sn, Lådeby. Frag
ment af stor aftrubbadt tunnackig stenyxa (brottytan mot eggän
dan rundstött). — Villåttinge hd, Lilla Mellösa sn, Axelsberg. 
Slagen stenyxa med ojämnt oval genomskärning och smal egg, 
stenyxa med bredoval genomskärning och smal hålegg. — Opp
unda hd. St. Malms sn, Eriksberg. Eggdel af slagen, tunn-
nackig, stenyxa. — Jönåkers hd. Björkviks sn. Hålstorp. Lång 
stenyxa med bredoval genomskärning.—Medlinge. Eggslipad 
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stenyxa med groft slagen öfverdel af långoval genomskär
ning. — Kila sn, Vreia. Stenyxa med bredoval genomskär
ning, tjocknackig och något tväreggad stenyxa. — Lunda sn, 
"Kjällartorp gård." Banedel af spetsnackig stenyxa med bred
oval genomskärning, stenyxa med långoval genomskärning och 
slagmärken. — Tuna sn, Enstaberga. Tunnackig stenyxa med 
afslagen bane. — Bergshammars sn. Väderbrunn, torpet 7a//-
backen (enl. uppg. i Lunda sn), stenyxa af gotländsk form 
och bergart (jfr. MBL 1903—05, fig. 115), half skafthålsyxa, af
slagen tvärs öfver det ej fullt färdigborrade hålet, i hvars botten 
en kort tapp kvarsitter. 

14.703. Södermanland, Daga hd. Gryts sn, Glömnäs. 
Rak skifferknif som Bragger Den arktiske stenålder, fig. 91, 
ehuru med raka, mer konvergerande eggar, (udden och det 
mesta af skaftet saknas). — Ånhammars kvarn. Stenyxa med 
mycket spetsig nacke, slagmärken och ojämnt oval genom
skärning. — Rackelstugan (under Årby). Liten tjocknackig 
stenyxa med svag tväregg. — "Jällingesön" ( = ön i Gällrin
gen?) Enkel skafthålsyxa, f. under sjösänkning i slrandlinjen. 

14.704. Öland, Gräsgårds hd, Segerstad sn och by. Fin
gerring af guld, snodd af 2 grofva och 1 fin tråd som Sv. M. I, 
fig. 93, f. i skolträdgården. 

14.705. Blekinge, Listers hd. Mjellby sn. — 1. Mörby. 
Fynd, insamlade å en stenåldersboplats i grustaget inom byns 
allmänning. Bred banedel af slagen, slipad stenyxa med spets
oval genomskärning, tvä tjocknackiga stenyxor, (den ena tjock, 
bultad, den andra tunn slagen), stycke af brynsten, 2 knack
stenar och 3 knutor af flinta, flintstycke med porös yta (af naturen 
bildadt ungefär som framdelen af ett djur). Skärfvor af unge
färligen ett 15-tal olika ornerade lerkärl af groft, ej poröst gods. 
Orneringen ä en del består endast af glesare eller tätare gropra
der, i ett fall af en romb-rad, i flera fall af vertikala eller omväx
lande höger-och vänsterlutande streckrader, omväxlande med 
groprader, i ett fall af 4-tandad kamstämpel, i ett fall af en af dubb
la groprader bildad zigzag-linje under mynningskanten. Kärlen 
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ha samma indragning af mynningspartiet som fig. 47, Brogger, 
Den arktiske stenålder, ett par ha halfklotformiga bottnar. 
2. Siretorp. Fynd insamlade ä stenäldersboplatsen i Siretorps 
allmänning. Fyra groft slagna, ofullständigt slipade stenyxor 
med spetsoval genomskärning, en oslipad mandelformig dylik, 
nackändan af en oslipad d:o, stor tjocknackig flintyxa, slipad 
ä eggsidorna, fragment af 7 fyrsidigt slipade yxor, (däraf 2 med 
smala, tjocka nackar), fragment af fyrsidig yxa, (omslaget till 
spetsig yxnacke) 5 andra fragment af yxor med slipytor, (däraf 
ett spånformigt, retuscherad! till udd af en pilspets), en tre
kantig och en spänformig pilspets, tången till en dylik(?), 3 
spetsiga och ett rektangulärt, retuscherade flintstycken, nio 
skifskrapor och 5 andra retuscherade stycken, 10 delvis retu
scherade spån, 10 knutor, hvaraf 2 använda som knackstenar; 
allt af flinta. Af bränd lera: en kottelik och en plattad! klot-
formig lerklump, del af en cylindrisk ring (öra lill kärl?) (alla 
med enkla ornament), skärfvor af flere lerkärl med bukkant, 
(ornerade med romb-rader, rader af verlikala sireck eller punkt
grupper, horisontella snedstreck- och groprader, en med snodd, 
tre sammanhörande med pinnsnoddornament), gödsel fast, 
ej porös!. En lerkärlsskärfva har ren! megalitisk ornering 
(2 tätt kamstämplade fält, åtskilda af ett slätt band). Tand, 
och brända benflisor, däribland ett bearbetad! stycke (af har-
pun?). — 3. Siretorp. Fynd från en boplats å M. Jönssons 
skifte i byns utägor omkr. 500 m. SO. om föregående. 
Fragment af mycket stor slagen och ofullständigt slipad sten
yxa (?). Fyra smärre flintflisor af yxor (med slipytor), del af 
tjockt tvåsidigt dolkskaft, stor tväreggad pilspets, 4 skifskrapor, 
ett 90-tal spån, knutor och affallsstycken af flinta, 16 kruk
skärfvor af groft gods, hvaraf 2 ornerade. — 4. Siretorp. Fynd 
från en boplats å S. Svenssons skifte å byns utägor 1 km. SO. 
om boplatsen i sanddynerna inom byns allmänning. Två 
slagna stenyxor med spetsoval genomskärning och bred run
dad egg, tre eggfragment af stenyxor, af hvilka ett omslaget 
med spetsoval genomskärning, 2 slagna stenyxor med ojämnt 

Fornvännen 1912. 14 
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oval genomskärning, trindyxa, 2 stenyxor med bredoval genom
skärning och tväregg, en med långoval genomskärning, banedel 
med cirkelrund genomskärning (frånsedt en plan afslipning), 
tjocknackig stenyxa, eggdel af mångkantig skafthålsyxa, d:o af 
enkel skafthålsyxa, tunn tjocknackig flintyxa, slipstensfragment 
af glimmerskiffer. — 5. Siretorp. Fynd från ej närmare an
gifna lokaler. Tunnackig stenyxa, skafthålsyxa, tjocknackig bred
eggad flintyxa, flintdolk med tvåsidigt skaft. — 6. Gammals
torps sn, Ryedal. Fynd i "boplatsen Flintlycke. Flisa af fyr
sidig flintyxa, tre tillfälligt formade stenflisor (uppslipade till 
yxor), ett tiotal större tillslagna stycken och omkr. 50 affallstyc-
ken af grönsten, knacksten, flisa af knacksten, handtagskärna 
samt omkr. 125 affallsstycken (hvaribland flera mindre retu
scherade) af flinta. 

Småland, Kinnevalds hd, Almundsryds sn. 7. Norrahult. 
Fynd från stenåldersboplats vid Fridsborg. Eggflisa af slipad 
yxa samt omkr. 125 affallsstycken (däribland några retuscherade), 
allt af flinta. — 8. Fynd från boplatserna vid Mörrumsån nära 
Ryd (mellan kyrkan och Granö kvarn). Fyra flisor af slipade 
flintyxor, knif, tväreggad pilspets, 7 små spetsiga flisor (som 
retuscherats å ena kanten likt en knifrygg), ett par borrar, omkr. 
15 skrapor, 400 spån, kärnor, handtagskärnor, knackstenar och 
affallsstycken; allt af flinta. — 9. Fynd från Mörrumsåns strand 
invid Granö kvarn. Tre skrapor, kärna, 2 handtagskärnor samt 
öfver 150 affallsstycken och knutor, hvaribland några retusche
rade; allt af flinta. 

14.706. Skåne. Villands hd, Fjelkestads sn, Råbelöf Före
mål enligt uppgift funna vid sydligaste delen af boplatsen vid 
Råbelöfs badhus i strandlinjen: rombisk skafthålsyxa (Sv. F. 
40), kort hornspets utan hullingar eller eggar, uppskärpt flint
dolk, flintspån, bearbetad! skifferstycke (knif?). — Helgeån vid 
Torsebro. Båtformig yxa med breda, ut i den knopplösa ba
nen löpande eggsidor. 

14.707. Skåne, Vemmenhögs hd, Hassle-Bösarps sn. Stort 
lerkärl (fig.63) t. 2,5—3 alnar djupt i torfdyn inom Hassle-Bösarps 
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mosse "blott några meter" från platsen för (j.-å.-)fyndet inv. 
14,343. 

14.708. Bohuslän, Stångenäs hd, Brastad sn, Ödsmål. 
Eggdel af stor skafthålsyxa, stenyxa af Lihulttyp, aflång skif
skrapa, 23 affallsstycken af flinta, klotformig sten. 

14.709. Östergötland. Vifolka hd.Västerlöfsta sn, Marås. 
Bikoniskt lerkärl (fig. 64) med utvikt, facetterad rand, järnsölja 

Fig. 64. i/s. (Inv. 14,709). 

Fig. 63. Vs. (Inv. 14,707). 

(fig. 65) och brända ben, allt från en 
brandgrop, anträffad vid grustäkt. Jfr. 
Meddelanden från Östergötlands forn
minnesförening är 1912 sid. 14. 

Fig. 65 i/i. (Inv. 14,709). 
14.710. Västergötland, Marks hd, 

Istorps sn, Torse nedre gård. Tunnackig, ofullständigt slipad 
flintyxa, f. i en bäck. 

14.711. Östergötland, Dals hd, Väfversända sn, och by. 
Uppskärpt flintdolk med bred! tvåsidigt skaft. 

14.712. Uppland. Färentuna hd, Adelsö sn, Björkö. Finger
ring af guld med stämplade ornament (fig. 66), gjord af en 
flat ten, hvars till trådar utdragna ändar haklikt böjts och lin
dats rundt hvarandra. 
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14.713. Dalsland, Valbo hd. Högsäters sn, Grönlanda. 
Tre fragment af skafthålsyxor, skafthälsyxliknande täljstensred-
skap. — Solberg. Flintdolk som Sv. F. 56. — Järbo sn, 
Plogstarud. Såg och 5 bearbetade skärfvor af flinta, ett be
arbetad! lerskifferslycke. — Rännelanda sn. Häröholm. Skaft
hålsyxa. — Ödeborgs sn, Håfvesten. Liten lunn tväreggad 
flintyxa. — Tössebo hd, Fröskogs sn, Hensbyn (enl. uppgift i 
Tisselskogs sn). Omborrad skafthålsyxa. 

14.714. Hälsingland, Alfta sn, Viksjöfors. Lång stenyxa 
med oval genomskärning och obetydlig tväregg. — Enångers 
sn, V. Myra. Eggdel af skafthålsyxa — Okända fyndorter 
trol. inom norra delen af Hälsinglands kustområde. Tunn sten

yxa med insänkt tväregg, tvä spjutspetsar 
och en pilspets af skiffer, alla med hullingar. 

14.715. Hälsingland, Bollnäs sn? Ren? 
Stenyxa, köpt i Ren utan att fyndort efter-

Fig.(i6. Vi. (Inv. 14,712). hördes. Gåfva af E. M. Vennström. 
14.716. Hälsingland, Alfta sn. Skiffer-

knif som Mbl. 1874 fig. 69 å sid. 159 (större delen af bladet 
saknas), f. vid kanalgräfning mellan sjöarna Flåten och Amungen. 
Gåfva af groshandlaren A. G. Schwartz. 

14.717. Hälsingland, Gnarps sn. Två förarbeten till spjut
spetsar af röd lerskiffer, f. nära kyrkan. Gåfva af kyrkoherde 
O. A. Humble. 

14.718. Hälsingland, Enångers sn. Fynd vid undersök
ningar af stenåldersboplats på Hedningahällan. Lerkärlsbitar 
med ornering, fragment af brynen och slipstenar, brända djur
ben. Undersökningen utförd af amanuensen G. Hallström. 

14.719. Medelpad, Njurunda sn, Gomaj. Fynd vid un
dersökning af grafhög (13 m:s diam.). Bronssölja, fragm. af 
benkam med ornerade skällor, af tresidig benpilspets, af järn
föremål, brända ben, däribland rofdjursklor. Undersökningen 
utförd af amanuensen G. Hallström. 

14.720. Småland, Sunncrbo hd, Annerstads sn. Romborna. 
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Plattadt klotformig stenklubba med åt midten förträngd! hål, 
f. 3 m. djup! i mosse. Gåfva af grosshandlaren J. Lindahl. 

14.721. Östergötland, Bankekinds hd, Grebo sn och präst
gård. Fynd vid undersökning af 3 grafhögar med rosen (diam. 
4,5—5,r> m.), belägna invid kyrkan. — 1. Fragment af 2 ler
kärl, stora kolstycken. — 2. Lerkärlsfragment, brända ben, kol. 
— 3. Två järnstycken, brända ben, kol. Undersökningen ut
förd af dr B. Sehnittger. 

14.722. Östergötland, Hammarkinds hd, Skönberga sn, 
Ljunga. Fynd från grafhög (diam. 2 m.) inom samma grupp 
som inv. 12,428, 13,639, 14,117 och 14,431. Lerkärlsfragment, 
brända ben. Jfr Meddel. från Österg. 
fornm.-fören. 1912. Undersökningen ut
förd af dr B. Sehnittger. 

14.723. Uppland, Ärlinghundra hd, 
S:t Pers sn. Eriksund. Fynd vid under
sökningar å ett graffält vid Björkbacken 
(jfr inv. 14,555) i allm. ur högar af 4—5 
m:s diam. — 1. Skärfvor af lerkärl, 29 

., ,. . . . . . ._ . . . . . Fig. 67. ' i . (Inv. 14,723). 

nitar eller nitfragment af järn, eldskadad & 

bronsskålla, brända ben och kol. — 2. Hålk till pilspets af järn, 
brända ben. — 3. Trettiofyra nitar eller nitfragment samt en 
ten af järn, brända ben. — 4. Dubbelnit, 10 enkla nitar eller 
nitfragment, stycken af ornerad benkam. (vik. tid). — 5. Häng-
smycke af brons (fig. 67), 38 nitar eller nitfragment af järn, 
38 pärlor af glas eller glasfluss, fragment af ornerad benkam, 
af lerkärl, brända ben. —6. Stycken af ornerad benkam, bränd 
flintbit, stycken af lerkärl, brända ben. — 7 (hög. af 2 m:s 
diam.). Stycke af lerkärl, kol. — 8. Brandlager fanns under 
roset, men inga fornsaker däri. — 9. Sex nitar eller nitfrag
ment af järn, mosaikpärla af glas, stycken af lerkärl, brända 
ben. — 10. (hög af 2,5—3 m:s diam.). Trettiotvå nitar eller 
nitfragment af järn, 2 glaspärlor med guldfolium, stycken af 
lerkärl, obränd hästtand, brända ben, kol. — 11. Bronsfrag-
ment (beslag lill knifskaft?), sanstensbryne, 3 järnnitar, brända 
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ben, kol. — 12. Syl, 2 bleck och 16 nitar eller nitfragment af 
järn, stycken af lerkärl, obränd hästtand, brända ben och kol. 
— 13. (tresidig stensättning med insvängda sidor, afståndet 
mellan de två bevarade spetsarna 11 m.). Tjuguen nitar eller nit
fragment, bronsbelagd rund knapp af järn, stycken af lerkärl, 
brända ben och kol. — 14. Likarmadt bronsspänne (jfr. Mbl. 
1903—05, sid. 210, fig. 299), 3 järnfragment, 8 stycken af ben
kam, glasflusspärla, stycken af lerkärl, brända ben och kol. 

fSH&^^ i - i j&a , 

Fig. 69. 1/k (Inv. 14,724). 

Fig. 68. Vi. (Inv. 14,724). 

— 15. Järnnit, kamfragment, brända 
ben. — 16. Fem nitar eller nitfrag
ment af järn, 7 glaspärlor, liten rund 
sten, brända ben och kol. — 17. 
Brända ben. — 18. Intet. — 19. Styc
ken af lerkärl, brända ben- — 20. 
Brända ben, kol. — 21. Glaspärla, 
brända ben och kol. — 22. Kol. 
dr B. Sehnittger m. fl. 

14,724. Östergötland, Valkebohd. Vikingstads sn, Nybble. 
Fynd vid undersökningar å brandgropsgraffält. — 1. Brons
spänne (fig. 68). hartstätning till spånask, brända ben. — 2—5. 
Brända ben. — 6. Bältering (fig. 69), fragment af dylik, nit 
och ten af järn, större lerkärl, orneradt bikärl af lergods (fig. 
70), brända ben. — 8. Stycken af lerkärl, brända ben. Jfr. 

Fig. 70. V- (Inv. 14,724). 

Undersökningen utförd af 
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Meddel. från Österg. fornm.-fören. 1912. Undersökningen ut
förd af friherre W. de Geer och dr B. Sehnittger. 

14.725. Småland, Sunnerbo hd, Torpa sn. Uppskärpt 
flintdolk med skaft af rombisk genomskärning, f. inmurad i 
spiselmuren till den gamla prästgårdsbyggnaden, när denna 
för någon tid sedan nedrefs. — Västbo hd, Forsheda sn, Ske-
dingsnäs. Stigbygel af järn, med glödpatina, f. jämte brända 
ben och kol i ett stenröse, som borttogs ur åker. Gåfva af 
konduktör F. J. E. Eneström. 

14.726. Uppland? S:t Göran till häst, träskulptur med 
rester af kredering och färg. Riddaren är 88 cm. hög, hästen 
96 cm. läng, 85 cm. hög. Bilden har begagnats som leksak 
på Ekhamn i Vassunda sn, Erlinghundra hd. Gåfva af Nor
diska Museet. 

14.727. Leverans från Kungl. Myntverket: 4 mynt och 
26 medaljer, präglade år 1911. 

14.728. Minnespenning i brons, präglad med anledning 
af Kristiania universitets 100-års jubileum. Gåfva af Kristi
ania universitets Myntkabinett. 

14.729. Guldmynt frän staden Lima i Peru. Gåfva af 
generalkonsul C. G. Belinfante-Östberg. 

14.730. Två sedelmynt från Karl XII: 10 daler silfvermynt 
1717, 5 daler silfvermynt 1717. Gåfva af krigsarkivarie D. 
T. J. Petrelli. 

14.731. Fyrkantigt silfvermynt, prägladt för Ahom, kung 
af Assam, från år 1729. Gåfva af government of Fastern Ben
gal and Assam. 

14.732. Fem ryska sedelmynt från åren 1791—1810. 
Gåfva af herr O. Froedman, S:t Petersburg. 

14.733. Sexton nordamerikanska sedelmynt, utgifna under 
frihetskriget 1775—1783, däraf 15 continentalsedlar å 1—8 
dollars samt en Massachusetts 1 dollar 1780. Bronsmynt, Vi 
penny token 1814, från Irland. Gåfva af herr R. Hogner, 
Boston U. S. A. 

14.734. Södermanland. Eskilstuna. Fynd tillvaraiagna 
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vid Klostergatans framdragande öfver kloster- och slottsplatsen. 
Kranier från medeltida grafvar, en järnpilspets som Sv. F. 501; 
till sidor och botten i grafkista begagnade ornerade och del
vis runristade hällar eller hällfragment af kalksten, ursprung-

Fig. 71—90. 1/2. (Inv. 14,736). 

ligen afsedda för ett fristående grafmonument, smärre fragment 
af runstenar, munktegel, golfplattor af kalksten. 

14,735. Östergötland, Aska hd, Allhelgona sn, Biskops-
berga. Skelettdelar ur fyra grafvar med obrända Hk, anträf
fade vid grustäkt. Vid det fjärde skelettet, som vid Undersöknin-
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gen ännu låg delvis i orubbadt läge, observerades några kol
stycken, eneggad järnknif med en tunn silfverträd omlindad 
några hvarf vid bladbasen, benkam som Sv. F. 526. I närhe
ten af grafvarna funnos en större och två mindre resta stenar. 
Undersökningen utförd af konservator E. Sörling. 

14,736. Östergötland, Bobergs hd. Skeppsås sn, Alnäs 
Västergård. Fynd (fig. 71—90) ur en hällkista med hål i väg
gen mellan kammaren och den i dess längdriktning fortsättande 
gången. Stenyxa med skafthål, 2 bladformiga pilspetsar med 

Fig. 91. Vi. (Inv. 14,737). Fig. 92. i 2. (Inv. 14,737). 

urnupen bas, skrapa, fragment af arbetadt föremål (trol. dolk) 
och 2 flisor af flinta, metkrok, nål med genomborrad! hufvud, 
4 flata prylar och ett tillspetsad! redskap af ben, mejsel med 
Irind tånge samt tveeggad! knifblad af brons. I fyllningen ulan-
för kistan anträffades en knif (ä. j.-å.), 2 spikar och en ögla 
af järn. Undersökningen utförd af konservator E. Sörling 
och beskrifven i Meddelanden fr. Östergötlands fornminnes
förening år 1912. 

14,737. Södermanland, Österrekarne hd, Barfva sn, Säby. 
Fynd vid undersökning af jordblandade rosen inom graffältet 
i skärningen mellan allm.landsvägen Eskilstuna —Strengnäs och 
rullstensåsen invid Säby (jfr inv. 14,701). Rösena voro små och 
låga af 2—4,5 m:s diam. — 1. Järnknif, stort groft lerkärl, få 
brända ben. — 2 a (i centrum af ett röse om 2,5 m:s diam.). 
Bjällra af brons (fig. 91), järnknif, litet helt lerkärl. — 2 b (i 
södra kanten af samma röse). Lerkärl. — 2 c (i östra kanten 
af samma röse). Liten bygel till ringspänne af fyrkantig brons-



210 Statens Historiska Museum och K- Myntkabinettet. 

ten med upprullade ändar, gul dubbelpärla af glasfluss, ler
kärl. — 3. Stycken af 2 lerkärl. — 4. Stycken af lerkärl med 
starkt indragen mynningsrand (fig. 92), brända ben. — 5. Järn
knif, ett större samt stycken af ett mindre lerkärl. — 6. Stycken 
af enskalig, oval spännbuckla af brons, knif, bjällra och ten af 
järn, brända ben. — 7. Brodd, 2 spikar och 12 nitfragment af 
järn, 3 bitar af ett bryne, 3 flintbitar, brända ben. — 8. Två 
hörnbeslag, nit och spik af järn, bryne med hål i ena ändan. 
9. — Remsölja af brons, ung. som Birka I, textfig. 55, men 
med enklare, stämpelorneradt rembeslag, söndrigt remändbe
slag af brons, eldstål, 9 nitar el. spikar af järn, stycken af orne
rad benkam, lerkärl och brända ben. — 10. Hängsmycke med 
djur- och bandornamentik, nålhus som i inv. 14,654 (ehuru 
utan kedja), tresidigt ändbeslag till knifslida; allt af brons, spetsen 
af en nål samt 10 spikar och nitar af järn, 2 pärlor, brända 
ben. — 11. Ej undersökt. — 12. Bjällra, sex parvis ledbart 
hopfästa rembeslag, fyra andra rembeslag, remsölja med beslag, 
spik och nit m. m. af järn. — 13. Brända ben. Undersökningen 
utförd af aman. S. Lindqvist (1—2) och konserv. E. Sörling. 

14,738. Värmland, Karlstads hd, Hammarö sn. Fynd 
vid undersökning af trenne graffält pä Hammarön. — A. Ham
mar. Från en grupp jordblandade rosen af i allmänhet 4—8 
m:s diam. äfvensom från några grafvar under flat mark (brand
gropar?); på platsen finnes äfven en domarering. — 1. Ler-
kärlskärfva, slagg, brända ben, kol. — 2. Två järnnitar, röd 
glasflusspärla, 2 fragment af platt bryne, 2 skärfvor af lerkärl, 
2 brända lerklumpar, brända ben, kol. — 3. Brända ben. — 4. 
Brodd, nit och spik af järn, fyrkantigt bryne, flat trissa af bränd 
lera (diam. 11 —12,5 cm.) med häl i midten, flisa af lerkärl, 
brända ben, kol. — 5. Krok som den i Graffältet vid Ven
del, pl XXI, fig. 2 afbildade, bygel med 2 nitar, knif, ring, en 
låg och 5 höga nitar, spik, 2 bleckformiga beslag m. m. af 
järn, flisor af skifferbryne, stycke af ornerad skålla till ben
kam, fragment af trissa som i graf 4, brända ben. — 6. Tvä 
skärfvor af lerkärl, 2 andra lerstycken, slaggstycke, kol och 
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brända ben. — 7. Järnknif, 4 försmälta glaspärlor, stycken af 
trissa som i graf 4, litet bryne med hål. — 8 (hög af 25 m:s 
diam. med midtröse). Miniatyrsvärd som i Sv. F. 585 af tunnt 
bleck, half smal pincett, litet rännformigt kantbeslag och ring 
af brons, bronstråd med påträdda hopsmälta glaspärlor; gryta 
hopnitad af en cylindrisk sido- och en svagt konvex bottenplåt 
(med halfrund, ovriden hank), stor flat ring med beslag, mindre 
ring, rännformigt kantbeslag och bandformigt beslag af bleck, 
brodd, 6 nitar och ett 10-tal spikar och tenar af järn, frag
ment af fyrkantigt bryne, stycken af benkam, flint- och slagg
stycken, fragment af lertrissa som i graf 4, åtminstone 3 ler
kärl, brända ben och kol. — 9. Liten ring af brons (?), stycke 
af benskålla till kam, brynefragment, brända ben, kol. — 10 
(obetydlig förhöjning inom en af klumpstenar lagd oval ram 
4x2,5 m.), i hvars östra ända en hällformig sten varit rest). 
Knif, udd af smal fyrkantig spjutspets (båda med glödpa
tina), remsölja, 4 nitar och några bandformiga beslag m. m. 
af järn, flintbit, brända ben och kol, skärfvor af lerkärl. — 11. 
Brända ben och kol. — 12 (nära jordytan under 3 m. lång, 
oval sänka). Brända ben och kol. — 13. Bränd benflisa. — 14 
och 15 (nedgräfdt i en mindre, naturlig höjning af moränmarken). 
Brända ben. — 16. Bränd benflisa. — 17. Tre brända benflisor. 
— 18. Brända ben. — 19. Några brända och ett obrändt ben
stycke. — 20. (under mindre, aflång sänka). Bränd benbit. 
— På andra ställen anträffades ett stycke myrmalm(?), en flint
bit och litet järnslagg. — B. Gunnarskär. Från en grupp brand
gropar m. m. (å en rullstenskulle, där äfven 4 resta stenar stå). 
— 1. Spik och nit (?) af järn, sl?gg, brända ben och kol. — 2 
(löst under torfven). Bränd benflisa. — 3 (inom en yta af 
ung. 2 kvm.). Stycken af benkam, brända ben, kol. — 4 
("inom en liten fläck" mellan de fyra resta stenarna). Brända 
ben. — 5. Sju brända benflisor. — 6 (under låg, aflång kulte 
2,.-, x 1,5 m.). Skärfva af lerkärl, 2 flintbitar, slaggstycken, brända 
ben. — C. Torp. Vid undersökning af 5 högar (af 5—7 m:s 
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diam.) ä "Spjällkullen" träffades i en (som dock var skadad 
genom källaranläggning) några brända ben och kolstycken, 
inom de andra intet. Vid ena ändan af en fordom rest, pris-
matisk sten därsammastädes anträffades inom en vidd af 2,5 
m. och intill ett djup af 0,5 m. här och där brända ben och 
kol. Undersökningarna utförda af dr K- Kjell mark. 

14,739. Jämtland. Fynd 
anträffade vid undersökningar 
af fasta fornlämningar. Åre 
sn, Vik. Frän jordblandadt 
röse (diam. 4,5 m.) ytterst å 
Långnäset. Två uddar af pil
spetsar, öfver 30 nitnaglar och 
2 spikar af järn, brändt ler
stycke, brända ben, obrändt 

Fig. 93. 1,2. (Inv. 14,740). Fig. 94. (Inv. 14,742). 

djurben, kol. — Landverk. Från en plats nära Ånnsjön under 
flat mark. Brända ben och kol. Undersökningarna utförda 
af amanuensen G. Hallström och beskrifna i Jämtlands läns 
fornminnesfören.s tidskr. är 1912. 

14.740. Östergötland, Valkebo hd, Vikingstads sn, Nybble. 
Lerkärl (fig. 93), funnet vid grustäkt i samma grustag, hvari-
frän brandgropsfynden inv. 14,724 härröra. Gåfva af gods
ägare J. Lundin. 

14.741. Småland, S. Vedbo hd, Edshults kyrka. Sexton 
bräder med rester af målning från Edshults gamla, af Mandel
gren i Monuments scandinaves beskrifna träkyrka. Gåfva af 
Edshults församling. 
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14.742. Västmanland? Västerås domkyrka? Ryggsköld 
till korkåpa (fig. 94), med madonnan stående med barnet på 
armen broderad i guld och silke. Duk (fig. 95), bildad af 
hopsydda fragment med broderade helgonbilder frän messhakar. 
Gåfva af dekorat.-mål. Edv. Berg. 

14.743. Skåne, Villands hd.Österlöfs sn, Tommarp. Före
mål anträffade å en numera landfast holme, Ekholmen, vid Rå-

Fig. 95. (Inv. 14,742). 

belöfsjöns nordvästra strand. Stenyxa med otydligt fyrsidig 
genomskärning, spetsig nacke och bred hålegg, banehälft af 
båtformig yxa med hög hålk, udd af dolkblad, spånskrapa, samt 
5 andra flintstycken, hvaraf 2 likna grofva pilspetsar. Gåfva 
af regementsläkare l. Ammitzböll. 

14.744. Gotland, Hafdhems sn, Kvinnegårda. Baneända 
af trindyxa, fragment af skafthålsyxa, eggdel af liten smal sten
yxa med ryggade smalsidor och tvär egg, sländtrissa af kalk
sten, fragment af fem mångkantiga sandstensbrynen samt af 
ett gneisbryne (?), allt f. på åkrar S. om gården. Gåfva af 
landtbrukare Lars Mattson. 

14.745. Gotland, Hemse sn, Axarfve. Tre tillslagna skärf
vor af undersilurisk gotlandsflinta, f. nära ofvan litlorina gräns-
vallen. V. om gärden. Krukskärfva af fältspatblandadt lergods 
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samt slaget sandstenstycke, anträffade V. om gården, Ö. om och 
nedom littorina-gränsvallen. Gåfva af statsgeolog H. Munthe. 

14.746. Fem exemplar i silfver, brons eller pewterafde 
för Olympiska spelen i Stockholm år 1912 präglade pris- och 
minnesmedaljerna. Gåfva af Organisationskommittén för Olymp, 
spelen 1912. 

14.747. Öland, Köpings sn, Hörninge n.r 1. Trind 10,5 
cm. lång guldten (vigt 6,5 gr.), f. i åker. 

14.748. Värmland, Ö/me hd och sn, Arnästorp. Skaft
hålsyxa med ryggad öfversida, hålet nära nacken. 

14.749. Gotland, Rute sn, Ala. Bildsten. — Lärbro sn, 
Pafvalds. Bildsten. 

14.750. Småland, Växiö. Omkring 700 silfvermynt (vigt 
513,OT gr.), anträffade (hopärgade till en klump) i jord, som bort
fördes från nordvästra kvarteret af salutorget. Af mynten, som 
tillhöra slutet af 1300- och början af 1400-talet, äro de flesta 
danska och präglade för Erik af Pommern: en dansk 4 pen
ning, 587 sterlingar (Lund, Nästved, Åbo), 91 visbygotar samt 
16 mecklenburgska wittenpfenninge förutom 18 bitar af dylika 
mynt. 

14.751. Skåne, Villands hd. Österslöfs sn. Balsvik. Borr 
och knacksten af flinta, f. vid dansbanan. — Fjelkestads sn, 
Råbelöf. Sten (möjligen vittrad baneända af trind yxa), fem 
fragment af hornharpuner, f. vid Räbelöfs badhus. — Nosaby 
sn, Balsby, Nosemöllabacken. Skifva med Ivå från olika sidor 
slagna skrapeggar samt slaget stycke af flinta, bränd lerklump 
(kleningsbit?) — Nosabybäckens mynning. Två flintskrapor. 

14.752. Småland, N. Möre hd, Dörby sn, Barkestorp. 
Skafthålsyxa lik fig. 17 å sid. 228 i Fv. 1911 (men färdigbor-
rad)- — S. Möre hd, Hossmo sn. Två sländtrissor. — Hagby 
sn. Stor flintdolk med smalt, fyrsidigt skaft (udden afslagen), 
starkt uppskärpt flintdolk med bredt, tvåsidigt skaft. — Vall
by. Medeltida bultläsnyckel, synål af brons. 

Öland, Algutsrums hd. Qlömminge sn, Ryd. Mosaikpärla af 
glas. — Torslunda sn, Björnhofda. Konisk stenyxa. — Lenstad. 
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Omslaget fragment af tväreggad flintyxa. — Skogsby. Smalt 
lancettlikt dolkblad med afrundad skaftända. — Möckleby hd, 
Gårdby sn. Miniatyryxformadt knapphålsjärn. 
— Hulterstad sn, Gässlunda. Flintdolk med fyrsidigt skaft, 
dolkblad af flinta med kort afrundad tånge. 

14.753. Västergötland, Kuttings hd, Långareds sn. Fynd 
"från boplatserna mellan Anten och Mjörn": sex bearbetade 
flintstycken (däribland ett begagnad! som eldslagningssten), en 
aflång rundtorn eggad skrapa (?) af hälleflinta. — Flundre hd, 
Fuxerna sn. Lilla Edet. Fynd frän järnvägens grustag S. om 
Lilla Edet: tre tresidiga spetsiga redskap, en tydlig och fem 
mera groft formade skifyxor, ett spån, skrapretuscherad skifva 
med borrspets, 1 eller 2 andra borrar samt 9 mer eller mindre 
bearbetade skärfvor af flinta. — Ase hd, Vännersnäs sn, Man
torp. Elfva stenyxor af Lihulttyp, möjligen banedelen af en 
dylik, f. "vid sjökanten". — Väne hd, Ryrs sn, Oetered. Sten
yxa med långoval genomskärning. — Hästebäcken. Banedel 
af trindyxa, flisa af slipad tjocknackig flintyxa (omslagen till 
mindre yxa). — Högen. Egg- resp. banedel af 2 trindyxor, 
oborrad biplan skafthålsyxa, eggdel af tväreggad tjocknackig 
flintyxa. — Örebacka. Lihultyxa, eggdel af dylik. 

Bohuslän, Tunge hd. Svarteborgs sn, Bärby. Ena hälften 
af en tunn och flat, i hålet afslagen glimmerskifferhacka. 

14.754. Östergötland, Vifolka hd, Ö. Tollstad sn, Torpa, 
torpet Enelund. Tången och ett tumslångt parti af bladet till 
en skifferspjutspets som Sv. F. 52. Hullingarna äro förän
drade och ett hål borradt genom tången. Har användts som 
bryne. 

14.755. Gotland, Stenkum/a sn, Snäckarfve. Två mynt 
af silfver och ett beslag af brons. Enligt uppgift tillhörande 
en härstädes funnen större silfverskatt, se inv. 14,780. 

14.756. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Skarbo. 
Tresidig pilspets med 2 eggar naggade, knif med konkav egg, 
2 spån och en skifva af flinta. 

Bohuslän, Stångenäs hd. Brastad sn, Hjälmedal. Bredt 
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lancettlik obegagnad spjutspets eller dolk af grå flinta. — 1m-
mestad. Tre grå obegagnade flintsågar saml en mindre, sliten 
brun flintsåg, enligt uppgift f. tillsammans invid en stor sten 
(sannolikt har insändaren förväxlat den bruna sågen och dol-
ken, som uppges komma från Hjälmedal). — Medbo. Ovitt
rad skafthålsyxa. — Ryk. Två skrapor och ett affallsstycke 
af flinta. — "Rö". Cylindrisk flintkärna, plankonvex sländ
trissa. — Östebo. Tjugofem delvis svallade affallsstycken af 
flinta, samlade i jordytan pä ett ställe. — Lane hd, Ryrs sn, 
Sörbo. Tre affallsstycken och ett spån af flinta. — Skråröd. 
Ett spån och 2 delvis retuscherade flintstycken. — Lane Ryr. 
Liten högryggad skifskrapa af flinta med rund egg, f. 2 alnar 
djupt i torfmosse. 

14.757. Småland, Vista hd, Grennasn. Skafthålsyxa som 
Muller, Ordning I, fig. 98. — Kinnevalds hd, Urshults sn, 
Sånnahult. Slipsten af kvartsit likt Sv. F. 5. — Konga hd, 
Linneryds sn, torpet Näbben vid Linnerydssjön. Spetsnackig 
tvåsidigt tillslagen, obetydligt slipad stenyxa, f. i strandlinjen 
af nämnda sjö. — Tingsås sn, Tingsmåla ån. Skafthålsyxa, 
tväreggad trindyxa, som malsten använd äggformig rullsten, 
2 flintdolkar med bredt tvåsidiga skaft, 2 flintspån; allt f. vid 
rensningsarbeten år 1912. — Ulferyd. Tunn, något tväreggad, 
tjocknackig flintyxa, enligt uppgift f. i grustag jämte lerkärl, 
som vid öfre och nedre kanten var orneradt med en liggande 
zig-zag linje. — Sandsjö sn, Henemåla. Trindyxa. 

14.758. Fyra silfvermynt: Sigismunds Vi öre 1594 (svenskt), 
Elbings 3 groschen 1633, Kristinas l/i rd. 1639, Göteborgs 
1 öre 1635. 

14.759. Uppland, Hagunda hd, Ramsta sn, Bragby. Väl 
bevaradt 60,5 cm. lång! bronssvärd (fig 96). Klingan har tunn! 
uthamrade eggar, är svagt ryggad längs midtlinjen samt orne
rad med tvänne af hvardera fem något osäkert inristade lin
jer bildade vinklar med insvängda sidor. Ytterlinjerna inom 
hvardera linjegruppen äro öfverskurna af små täta tvärstreck, 
så att de ge intryck af att vara punkterade. Fästet, som är 
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gjutet massivt i ett särskildt stycke, saknar linjeornering och 
har å den klingans bas omfattande bågen på 
hvardera sidan fem nithufvud imiterande aflrub-
badt koniska upphöjningar, af hvilka de ytter
sta äro genomborrade för de två nitar, som 
förbinda fästet med klingan. Svärdet anträf
fades sommaren 1912 7 tum djupt i Möne-
mossen omkr. 2 km. S. om Bragby. 

14.760. Södermanland, Västerrekarne hd, 
Öja sn, Stora Sundby. Stenyxa med rund
oval genomskärning, banedel af dylik, jämn
bred stenyxa med långoval genomskärning, 
tjocknackig håleggad stenyxa. — Österrekarne 
hd, Näshulta sn, Gåläng. Tjocknackig sten
yxa med otydliga smalsidor. — Oppunda hd, 
Julita sn, Bärsta. Banedel af lång tunnackig 
stenyxa. — Strand. Liten skafthålsyxa. — Vill-
åttinge hd, Lilla Mällösa sn, Hällefors. Liten 
tjocknackig tväreggad flintyxa. — Jönåkers hd, 
Kila sn, Hummelkärr. Tre stenyxor med lång
oval genomskärning och smal tillspetsad nacke. 
— Lunda sn, Rinkeby. Lång tjocknackig 
stenyxa med afslagen egg, eggända af tunn 
stenyxa med spetsoval genomskärning. — Stig-
tomta sn, Bärsta. Åsformigt, ensidigt orneradt 
metallföremål med nit, frän nyare tid. — Åsby. 
Tunn skifferspets med bred tånge, utan hul
lingar (fig. 97). 

14.761. Södermanland, Eskilstuna. Kristus
bild af förgylld brons (från förloradt kors) (fig. 
98). anträffad år 1912 vid Klostergatans fram
dragande öfver Johanniternas begrafningsplats 
med grundmurarna efter Vasakonungarnas slott. 

14.762. Revals 1 öre s. m. af år 1649. 
14.763. Gotland, Vänge sn, Skogs. Liten ornerad, ofull-

Fornvännen 1912. 15 

Fig. 96. Ve. 
(Inv. 14,759). 



218 Statens Historiska Museum och K. Myntkabinettet. 

ständig bronsnyckel lik Sv. F. 498. — Hälla sn, Broa. Två 
klotformiga pärlor af bärnsten, resp. brons, den senare or
nerad. 

Visby. Stylus af ben med järnspets, stylus eller pryl af 
ben, båda f. vid kloakgräfning nära begrafningsplatsen utan
för staden. 

14,764. Nerike. Sköllerstad hd, Norrbyås sn, Tofvetorp. 
Tunnackig stenyxa, afslagen i nacken och med ena sidan om-

Fig. 97. Va. Inv. 14,760. Fig. 98. Inv. 14,761. 

huggen från en kant, f. å gårdsplanen nära Ö. om Stortorps 
station. — Grimstens hd, Viby sn, Naggestorp. Flintdolk med 
triangulärt blad och smalt tvåsidigt fäste. — Okänd gård. 
Tunnackig flintyxa, tunnackig stenyxa. 

14.765. Schweiziskt guldmynt, 10 francs af år 1911. Gåfva 
af dr S. Ambrosiani. 

14.766. Nerike, Grimstens hd, Hackwa sn, Bärsta. Skaft
hålsyxa f. i kanten af Hvilstaängen. Gåfva af godsägare C 
Wetter. 

14.767. Östergötland, Bråbo hd. Östra Eneby sn. Fynd 
vid utgräfningar inom ruinerna efter mcdeltidsfästet Ringsta-
holm i Motala ström. Undersökningen utförd af antikvarien 
O. Janse. 

14.768. Uppland, Örbyhus hd, Vendels sn, Husby. Fynd 
vid undersökningen af en mindre rest af en ursprungligen 16 
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m. vid hög inom graffältet Ö. om gården: Skelettafen mindre 
häst, krukskärfvor, några benskärfvor, delvis brända. Under
sökningen utförd af kand. E. Olsson. 

14.769. Nerike, Grimstens hd, Hardemo sn, V. Öja. Fynd 
ur hällkista: trenne skelett (beskrifna af C. M. Furst i Fv. 
1913), flisa af en orstenshäll, hvari ett par skålformiga för
djupningar inknackats; skålarna funnos på insidan på en af 
vägghällarna närmast hällkistans öppna nordgafvel. Undersök
ningen utförd af herr H. Hedberg och amanuensen S. Lindqvist. 

14.770. Afgjutning af medellida sigillstamp af brons, f. 
vid Biskopskulla prästgärd i Laganda hd, Upland. med föl
jande inskrift i majuskler: 0 ' © 3 0 0 0 1 6 8 0 » 11 a m a O f i l B . 
Gåfva af K Vitterhets Akademien. 

14.771. Södermanland, Oppunda hd, V. Vingåkers sn, 
Brene. Omgjord skafthålsyxa. — Svanvik. Fyrsidig skaft
hålsyxa (f. år 1912 "i sjön Kolsnaren"), spetsnackig trindyxa, 
tunnackig stenyxa, flintdolk med fyrsidigt, mot ändan något 
utsvängdt skaft. — Säfsfaholm, torpet Sandstugan. Tunn å 
öfre delen ojämnt formad, i den breda eggen väl slipad sten
yxa. — Flöda sn, Ble. Spetsnackig stenyxa med spetsoval 
genomskärning. — St. Malms sn, Näfvertorp. Aftrubbad tun
nackig stenyxa med slagmärken. — Rönö hd. Ludgo sn. Trol
lesund, Holmen. Trindyxa. — Villåttinge hd, Flens sn, Horn-
sund. Aftrubbad tunnackig stenyxa. 

14.772. Södermanland, Oppunda hd, V. Vingåkers sn, 
Säfstaholm, torpet Sandstugqn. Stenyxa med långoval genom
skärning. — Rönö hd, Lide sn, Örsta. Tväreggad, något svängd 
trindyxa (24,K cm. lång). — Ludgo sn, Sofielund, Pettersborg. 
Ofullständigt slipad stenyxa med plankonvex genomskärning 
och otydlig tväregg, liten tjocknackig flintyxa med bred tvär
egg (fig. 99). — Trollesund, Holmen. Stenyxa med bredoval 
genomskärning och djupa slagmärken, skafthålsyxa med ofull
bordad! rörborradt hål. — Trollesund, Ångtorp. Konisk slen
yxa, ojämnt slagen tväryxa, eggdel af fyrsidig stenyxa. — Lä-
stringe sn, Gärdesta. Liten tjocknackig, något tväreggad sten-
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yxa. — Sätersta sn. Kärren. Smalnackig, fyrsidig slenyxa. 
— Torsåker, Kvegerö. Tunnt tillslagen stenyxa, slipad endast 
i den breda tväreggen, eggdel af slagen stenyxa med lång
smal genomskärning, slipad endast i den räta eggen. 

14,773. Gotland, Väte sn. Tune. Två hälfter af arabiska 
silfvermynt, 18 bronsfragment, delvis tillhörande halsringar lika 

. 

Fig. 99. V2- (>nv. 14,772). 

•k 

m 

de i fynden inv. 8,793 (beskrifvet i Mbl. 
1890, sid. 128) och 14,889 ingående; brons
föremålen funna i trädgården. 

14.774. Gotland, Tofta sn, Nasume. 
Remsölja af brons, tvåsidigt tillslagen, liten 
ofullständigt slipad yxa, banehälft af mång
kantig skafthålsyxa. 

14.775. Gotland, Dalhems sn, Binge. 
Romerskt bronsmynt, prägladt för Antoninus Pius. 

14.776. Gotland, Lärbro sn, Liffride. Spjutspets af brons, 
lik Sv. F. 176, tidigt djurhufvudformadt bronsspänne (jfr Sv. 
F. 438). 

14.777. Got/and. Boftarfve. Rund spännbuckla af brons 

Fig. 100. V*. 
(Inv. 14,778). 
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Hk Sv. F. 538 (bottnen saknas), bit af bronstacka, skospänne-
ram och genomborradt kilformigt bronsbleck. 

14,778. Gotland, Tingstäde sn, Myrvälder. Spetsnackig 
yxa af porfyrisk bergart, med vinkelformade smalsidor (fig. 100) 
(31,7 cm. lånar). 

Fig. 101. Va. (Inv. 14,780). 

14.779. Gotland, Levide sn. Tungelbos. Ringspänne af 
brons med platt båge, hvarä facetterade ändknoppar. 

14.780. Gotland, Stenkumla sn, Snäckarfve. Delar af 
ett bronskärl (fig. 101) med järnhank samt omkring 1,800 
silfvermynt (vigt 2,248 gr.) hufvudsakligen Gollandsmynt med 
lammet och korsfanan, därjämte elt 10-tal lifländska m. fl. 
medeltidsmynt, allt f. i åker omkring 5 tum under jordytan, 
samlade på ett område af omkring 1 kvm. å ett ställe, hvar-
öfver en nyligen borttagen stenvast gått fram. 

t4,78t.Södermanland, Oppunda hd, Flöda sn, Blankbacken. 
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Trindyxa.—Julita s:n, Strand. Midtfragment af stenyxa med sub-
rektangulär genomskärning. — St. Malm. Eriksberg. Tjock 
ojämnt slagen tväreggad stenyxa, tunnackig stenyxa, stenyxa 
med långoval genomskärning. — V. Vingåker sn, Säfstaholm. 
Stenyxa med rundoval genomskärning. — Vik. Trindyxa, tunn 
och bred skifferpilspets (fig. 102), ryggad endast å ena sidan. 
— O. Vingåkers sn, Bäckershof. Stenyxa med bredoval genom
skärning. — Österåkers hd, Västorp. Stenyxa med oval ge

nomskärning, tunnackig stenyxa med slagmärken. 
Jönåkers hd. Kila sn, Rogsta. Liten tjocknackig 
stenyxa, liten smalnackig, tväreggad stenyxa, egg
del af stenyxa med rundoval genomskärning. — Stig-
tomta sn, Valinge, "Olstorp". Spetsnackig stenyxa 
med rundoval genomskärning. 

14,782. Gotland, Helvi sn, Nystuga. Fem 
öppna armringar (däraf tvä lika Sv. F. 599, en lik 

_. ~ ,. fig 92 å sid. 258 i Fv. 1911, de tvä återstående or-
Fig. 102. !/2. b 

(Inv. 14,781). nerade som den sistnämnda, men åttkantig, resp. 
flat) half fingerring, två spiralringar (lika Sv. F. 641), 

en dylik af bandformig ten, 54 + 72 arabiska mynt, 3+1 plan
sar, (allt af silfver, vigt 895,7 gr.); 2 delar af groft lerkärl. Silf-
ret anträffades på ett och samma ställe i åker, antagligen för
varad! i lerkärlet, pä omkring en fots djup. 

14.783. Gotland, Martebo sn. Björkeskogs. Armring af 
silfver, lik fig. 26 ä sid. 240 i Fv. 1911. 

14.784. Gotland, Eke sn, Bölske. Ringspänne af brons 
likt Sv. F, 592, men med glesa tväråsar å bågen. 

14.785. Silfvermedalj, präglad i Finland år 1912 öfver 
August Strindberg. 

14.786. En pomersk '/i riksdaler och 3 dubbelskillingar, 
präglade för Karl XI; två riksdalrar (profmynt) för Karl XIV 
Johan. 

14.787. Småland, N. Vedbo hd, Brederstad sn. Kort 
bronssvärd med smal tånge och knapp, likt Sv. F. 108, f. 
nära Eneby station. 
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14.788. Skåne, Oxie hd, S. Sallerups sn och by. Fynd 
från skilda förhistoriska kulturlager, lillvaratagna af landtbru-
karen J. P. Andersson. 

14.789. Södermanland, Österrekarne hd, Näs/tulla sn. 
Tortäppa. Aftrubbadt tunnackig stenyxa. — Åstorp. Liten af
trubbadt tunnackig stenyxa, tjocknackig stenyxa, kort bredeg
gad skifferyxa; alla f. "i skogsmark å Hjälmarens strand". 
— Oppunda hd, Österåkers sn. Sjöäng. Starkt vittrad, jämn
bred (tunnackig) stenyxa. 
- - Hu/la. Aftrubbad tun
nackig stenyxa, en dylik med 

(nu) otydliga smalsidor. 
— V. Vingåker sn. Vinter
gata. Tunnackig stenyxa, 
Ijocknackig stenyxa. — Mar-
sjö. Tunnackig stenyxa, 
tjocknackig stenyxa med hål
egg. — Villåttinge hd, Dun-
kers sn, Ketsletorp. Osli
pad i eggen mycket trub
big tunnackig stenyxa, af
trubbadt tunnackig stenyxa. 

14.790. Uppland. Bro 
hd. Lossa sn, Ådö, torpet Andreda/. Fingerring af guld med å 
framsidan Kristi korsfästelse samt pinoredskapen i relief. 

14.791. Linnés lappska trolltrumma (fig. 103), beskrif-
ven i Fataburen 1910 sid. 15. Byte med Trocadéro museet i 
Paris. 

14.792. Ångermanland, Fjällsjö sn, Vängel. Fynd vid 
undersökning, utförd å samma boplats, hvarifrån föremålen 
inv. 14,049 och 14,503 härröra. Två spjutspetsar, den ena 
gröfre huggen, af gräblå kvartsil, den andra finare huggen, af 
kvarts. Tväreggad yxa (?) af skiffer, med rombisk genom
skärning; två kvartsitflisor. Undersökningen verkställd af kand. 
E. Olsson. 

Fig. 103. (Inv. 14,791). 
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14,793. Småland, Allbo hd, Stenbrohults sn, Taxas. Fynd 
ur 6 m. lång hällkista: flintdolk med fyrsidig! fäste, anträffad 
vid odling, ett fåtal brända ben, anträffade vid efterundersök-
ning. Tre svallade flintstycken, hvaraf ålminstone ett bear
betad!, f. i stranden å ön Sikrefveln i Möckeln. Undersök
ningen utförd af dr N. Åberg. — Såganäs Östergärd. Egg
fragment af snarast tunnackig flintyxa samt flintspån, f. enligt 
uppgift tillsammens i grustag. Gåfva af dr N. Åberg. 

Fig. 104. Vi. (Inv. 14,797). 

Skåne, Bara hd, Alnarp. Skafthålsyxa af samma hufvud-
form som fig. 124 ä sid. 274 i Fv. 1911, men med mindre, 
mera afrundad eggskifva, f. 800 m. från stranden af Öresund. 

14.794. Stockholm. Fynd vid gräfning å tomten till gamla 
riksdagshuset. Prof på murstenar och golfplattor af tegel, 
formtegel m. m., fötter till "jydepotter", glaceradt lergods. 

14.795. Gotland, Kräklingbo sn. Järnyxa af medeltida form, 
f. bland skräp å kyrkogården efter reparation i kyrkan. Gåfva 
af artisten V. Pettersson. 
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14.796. Ångermanland, Sånga sn, I3ara. Spetsoval eld
slagningssten af kvartsit. Gåfva af Herr E. Modin. 

14.797. Mindre Asien. Fibula af brons (fig. 104), för
gylld. Gåfva af dr Fr. Martin. 

14.798. Uppland, Olands hd, Hållnäs sn. Hjälmungen. 
Järnsvärd från vikingatiden. Deposition af jägmästare C. R. 
H tillström. 

14.799. Småland, Kinnevalds hd, Almundsryds sn. Öf
ver 150 affallsstycken och spånbitar af flinta, anträffade vid 
Mörrumsåns strand emellan Inlockahult och Granö kvarn; 50 
affallsstycken och spån af flinta, 1 handtagskärna af flinta, f. 
på 2—3 dcms djup under grässvålen å Kvarnholmen i Mör-
rumsån nära kyrkan. — Urshult sn, Rönnekulla. Fynd vid 
undersökning af jordfria rosen i skogen nära Lilla Hult. — 1. 
(skadadt röse af 20 m:s diam.). Brända ben. — 2. (diam. 5.5 
m.). Förrostadt järnbeslag. — I tvänne andra rosen gjordes 
inga fynd. 

Skåne, Vemmenhögs hd, Skumps sn, Hylteberga. Fynd 
inom ett parti af Hylteberga mosse, hvarest äfven en hel och 
fragment af en andra benspets med flinteggar anträffats. Käk 
af större däggdjur, midre däggdjursben, flintspån. Undersök
ningarna utförda af dr K- Kjellmark. 

14.800. Östergötland, Lysings hd. Västra Tollstad sn, 
Broby. Fynd från sommaren 1912 utförda undersökningar å 
stenålderspålbyggnaden vid Alvastra (jfr Fv. 1910, sid. 29 f.) 
af antikvarien O. Frödin. 

14.801. Östergötland, Lysings hd. Västra Tollstads sn, 
Alvastra. Fynd från sommaren 1912 företagna undersöknin
gar af skelettgrafvar å Smörkullen. Undersökningen utförd af 
amanuensen S. Lindqvist. 

14.802. Östergötland, Lysings hd, Västra Tollstads sn. 
Broby. Fynd vid undersökning af en förhistorisk väg, san
nolikt från vikingatiden. Spjutspets och obestämbara stycken 
af järn, djurben. Undersökning af dr L. von Post och aman. 
S. Lindqvist. 
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14.803. Östergötland, Lysings hd, Västra Tollstads sn. 
Broby. Fynd vid undersökning af en källa i Dags mosse nära 
stenålderspålbyggnaden. Hornyxa. Undersökning af dr L. von 
Post. 

14.804. Värmland, Näs hd. By sn, Säffle. Fynd från 
järnåldersgrafhögar. Undersökta af herr Thure Langer. 

14.805. Bohuslän, Tjörn. 
Metkrok af ben (fig. 105). 

14.806. Gotland, Hälla sn, 
Unsarfve. Fynd från graf inom 
samma fält som de under inv. 
10,324 upptagna föremålen. Spjut
spets af järn, hvars spets är af
bruten och instucken i hålken, 
hufvudändan till ett ryggknapp-
spänne af brons, 13 pärlor af glas
fluss, 1 af hvit korall. 

14.807. Västergötland, Vilske 
hd, Klefva sn, Kungsmärket. 

Tjocknackig, håleggad flintyxa, f. å en udde vid 
Rösjöns SÖ strand. 

14,808. Västergötland, Väne hd. Södra Ryrs 
sn, Sjöhagen. Smalmejsel af flinta, tillverkad af ett dolkskaft, 
hvarvid bl. a. smalsidor åstadkommits medelst slipning. 

14,809. Gotland, Lärbro sn, Taks fens. Medeltida lejon
bild af brons. — Västkinde sn, Västkinds. Liten skaftkanls-
yxa af brons (fig. 106). — Bara sn, Hallgårds. — Tjocknackig 
håleggad flintyxa. — Stenkumla och Tofta sockengräns. Hals
ring af brons (fig. 107), t. under kanalgräfning vid en bro i 
en hage. — Stånga sn. Ungbåtels. Hålkyxa af brons med 
tvärränder vid öglan som å Sv. F. 151, men med rak egg, 
f. "under en kalkstenshäll och ett slags grafkulle, hvarifrån det 
mesta var bortkördt". — Lau sn, Snausarfve. 27 cm. lång hålk
yxa af järn (fig. 108). — Smiss. Tunn flintyxa med bred, 
rak egg, något slipad på smalsidorna eller kanterna. 

Fig. 106. t2. 
(Inv. 14,809). 

Fig. 105. 1/2. 
(Inv. 14,805). 
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Visby. Stort rikt orneradt ringspänne af brons, med hak
kors ä de upplyftade ändknopparna (jfr Sv. F. 592), f. nära 
försörjningsinrättningen söder om staden. 

14.810. Småland, Kinnevalds hd. Urshults sn, Arams. 
Flintspån. 

Blekinge, Medelstads hd, Eringsboda, Klockamåla. Egg
del af skafthålsyxa. 

14.811. Skåne, Håstads sn, Håstadsmölla. Trehundra 

— B 

Fig. 107. i/2. (Inv. 14,809). 

<-'2\ 

Fig. 108. 1/4. 
(Inv. 14,809). 

silfvermynt (vägande l,OM kg.), f. inneslutna i ett 
lerkärl vid en grundmur. Mynten äro alla präg
lade för Karl XI och Karl XII, de yngsta år 1708. 

14.812. Dalsland, Sundals hd, Gestads sn, 
Timmervik. Banedel af skafthålsyxa, fragment af 
en spjutspets, (som sannolikt omarbetats till mejsel, 
enär kanterna äro afslipade), ändstycke af mång
kantig slipsten — Berg. Skafthålsyxa, tjocknackig 
flintyxa med tvär, tidigare något hålig egg. — Mar
kustorp. Fragment af lång slipsten. 

Bohus/än, Lane hd, Ryrs sn. Stor spånskrapa, två mindre 
spån af flinta. 

14.813. Norrbotten, Öfverluleå sn, Skatamark, Häggan. 
Skafthålsyxa, lång, låg och bred, med hålet nära banen, f. i 
uppodlad skogsmark. 

14.814. Gotland, Visby. Rundt dosformigt spänne af 
brons, närmast liknande fig. 60—61 i Mbl. 1879, f. 300 m. 
utanför ringmurens norra eller östra sida. 

14.815. Gotland, Lokrume sn, Annexen. Femton pärlor 
af glasfluss. 
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Fig. 109. Vi. (Inv. 14,820). 

14.816. Gotland, Eskelhems sn, Kvarne. Flat bronsgöt, 
innehållande 93 % koppar, 5,1 % bly. 

14.817. Ångermanland, Nordingrå sn, Öfverveda, Fynd 
från stenåldersboplatsen i Öfveränget (jfr inv. 14,236). Del 
af bladet af tveeggad skifferknif, 6 andra bearbetade skiffer
stycken (åtminstone delvis utgörande fragment af knifvar e. 
dyl.), mejsel, aflångt förarbete till verktyg samt flat trissa af 
skiffer, slipstensfragment och eggända till (tjocknackig) yxa af 
annan bergart. 

14.818. Rigasolidus för Gustaf II Adolf af är 1618. 
14.819. Bohuslän, Tanums hd, Lurs sn, Tågeröd. Flintyxa. 

14.820. Romersk dukat 
af är 1654, för Karl X Gustaf, 
(fig. 109), pomersk B/s riks
daler af är 1705 för Karl XII. 

14.821. Bohuslän. En sam
ling fornsaker, mästadels från 
stenäldersboplatser, anträffade 

å Orust och Tjörn, hopbragt af fil. kand. G. W. Ekman vid 
antikvarisk-topografiska undersökningar därstädes. 

14.822. Västergötland. Marks hd, Kinnarumma sn. Läm
ningar af en stafkyrka, anträffade i den nu nedrifna och till 
Borås flyttade kyrkan. 

14.823. Halland, Viske hd, Veddinge sn. Danskt silfver
mynt, prägladt i Lund för Valdemar II, f. på kyrkogården. 

14.824. Södermanland, Österrekarne hd. Husby sn, Alun
da. Banedel af skafthålsyxa. — Åkers hd, Länna sn. Merlän-
na. Snarast tjocknackig stenyxa. — Daga hd, Björnlunda sn, 
Axala. Baneända af stor, tunnackig flintyxa. — Gåsinge sn, 
Opphyttan. Groft slagen, ofullständigt slipad stenyxa med tvär
egg och rundad genomskärning, tresidig spetsig banedel af 
stenyxa, banedel af trindyxa. — Rönö hd, Lid sn, Stora Sund-
by. Tvåsidigt tillslagen, å öfverdelen ofullständigt slipad, bred
eggad flintyxa. — Spelviks sn, Kallmyra. Skafthålsyxa. — Run-
tuna sn, Norrby. Ojämt formad, spetsig banehälft af sten-
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yxa (slipad, med grofva slagmärken), stenyxa af Lihulttyp (sli
pad nästan helt öfver). 

14.825. Dalsland. Valbo hd. Ödeborgs sn, Kasslerådane. 
Bredt, på midten slipadt dolkblad af flinta (tydligt afsatt, sma
lare fästetunga), probersten (?). — Berg. Tre nötta flintsågar, 
f. på en plats vid nyodling. 

14.826. Västergötland, Vadsbo hd, Amnehärads sn, Him
melsberg. Uppskärpt flintdolk med tvåsidigt fäste (bredast vid 
basen), två aftrubbadt tunnackiga stenyxor, tunn håleggad sten
yxa utan tydligt afgränsade smalsidor. 

14.827. Gotland. Stånga sn. Maldes. Spridda fynd ur 
åker: Bronsföremål med rund skålformig (af 5 hål genombor
rad skifva och facetterad, med ett hål försedd) knopp (jfr. 
fig. 331 å sid. 233 i Mbl. 1903—05), fragment af kedja och 
bandformigt föremål af brons, stor pärla af bärnsten, flera smärre, 
delvis eldskadade pärlor af glasfluss, järnknif, lerkärlsstycken. 

14.828. Södermanland, Hölebo hd, Hölö sn, Åkerby. 
Tjugusex bandformiga järntenar (fig. 110) och en genombor
rad, klotformig trissa af bränd lera, f. vid nyodling i en hage. 

14.829. Västergötland, Åse hd, Tängs sn. Uppskärpt 
lancettlik spjutspets af flinta. 

14.830. Riksdaler af år 1548, 16-öre af är 1543. 
14.831. Gotland, Vallstena sn, Medebys. Liten tväreg

gad stenyxa (förmodligen omgjord af en större med längoval 
genomskärning), större tväreggad yxa med långoval genom
skärning; fingerring af brons (hopvriden af 2 gröfre och 2 fi
nare trådar), beslag af bronsbleck (böjdt kring en rak kant 
eller remända), med af små drifna bucklor bildad ornering. 

14.832. Västergötland, Vedens hd, Vänga sn. Stommen. 
Kraftigt profilerad! bronsspänne utan nål närmast lik fig. 80 i 
Almgren, Nordeuropäischen Fibelformen, t. jämte ett liknande 
inom ett graffält å södra sidan landsvägen Fristad—Vänga. 
— Ås hd, Rångedala sn, Flnnekumla. Stor bred skifskrapa, 
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kärnliknande stycke och fyra spån af flinta, f. i åker vid Hol-
gården på en plats, där en hällkista lär ha stått. 

Amerika. Sex pilspetsar af kvarts eller skiffer och flint-
liknande bergarter, af amerikanska former, men enligt upp
gift funna vid Skåpslätt i Bredareds sn, Vedums hd, Väster
götland. 





INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1912 

ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

Einige p räh i s to r i sche Brotfunde. 

Von BROR SCHNITTOER. 

(Seite I.) 

Man kennt von Schweden mehrere Funde von Weizen 
und Korn (Hordeum hexastichum) aus der Steinzeit. Roggen 
tritt in einem gotländischen "Hiinengrabe" (präh.Wohnhaus)von 
cirka 500 n. Chr. auf, Hafer hat man in spätrömischer Zeit kon-
statiert. Auch Brotfunde hat man in den letzten Jahren gemacht. 
Ein verkohlter Kuchen aus grob gemahlenem Kornmehl (Hor
deum) wurde 1908 bei den Ausgrabungen einer vorgesch. Burg 
aus der ersten Hälfte des 5:ten Jahrh. n. Chr. auf dem 
Boberget in Östergötland gefunden (Fig. 1). Im Sommer 1911 
fand man in einem kleinen Grabhiigel bei Ljunga im Kirch
spiele Skönberga, Östergötland (Fig. 2), nebst verschiedenen 
Altertumern und verbrannten Knochen, ein kleines Bröt in der 
Form eines runden Zwiebackes (Fig. 3). Das Grab riihrte von 
der Wikingerzeit öder der kurz vorhergehenden Zeit her. Das 
Bröt war aus grob gemahlenen Ackererbsen (Pisum sativum) 
und Föhrenrinde gebacken worden. Der Fund ist von gros-
sem Interesse, weil er den ältesten Beleg fiir Erbsenzucht in 
unserem Lande gibt, und zugleich zeigt, dass es eine uralte 
Sitte war Rinde in Bröt zu mengen. 

Dieser Brotfund ist nicht der einzige aus der Heidenzeit. 
20 Stuck fand Stolpe in Wikingergräbern auf Björkö im Mälar-
see, aber diese sind noch nicht botanisch untersucht worden. 

Fornvännen 1912. 15 a. 
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Die Runeninschriften an einer kupfernen Dose im 

August 1911 in Sigtuna gefunden. 
Von OTTO VON FRIESEN. (Seite 6). 

In einem Garten in der Stadt Sigtuna in Uppland wurde 
im Jahre 1911 die auf Fig. 1. abgebildete Bronze-oder Kup-
ferdose gefunden. Diese enthielt dunkelbraune Stiicke eines 
unbekannten Stoffes und wog ungefähr 2 kg. Leider wurde 
der Inhalt vom Finder weggeworfen. 

Der Diameter der Dose beträgt 10 cm, die Höhe 7,8 cm. 
Ringsum an der Dose und am Deckel ist eine Runeninschrift 
sichtbar, mit einer feinen Messerspitze eingeritzt. Teilweise 
sind die Runen durch Grtinspan zerstört worden. 

Die Inschrift wird auf Fig. 2—4 wiedergegeben. Sie lautet 
in Transskription: 

Auf dem Deckel: tiarfr fikaf x simskum x mani x 
skalar x pis(aR) x i (hier haben 10 Runen Platz) atj x inuir-
muntr x fapi x runar x pfsar. 

Auf der Dose: fuhl x ualua x slait x fabian x fankauk x 
anasau I a. 

Altwestnordisch wurden die Inschriften lauten: 
1. Diarfr fekk af semskum manni skålar pessar i ? andi. 

En Vermundr fåöi runar pess(ar). 
2. Fugl velua sleit foluan: fann gauk ä nås au(ka). 

In deutscher Ubersetzung diirfte die Inschrift so lauten: 
Djärf erwarb von einem Manne aus Samland (vielleicht 

Semgallen) diese Wage in land. Und Wärmund ritzte 
diese Runen. — Ein. Vogel zerriss den bleichen Räuber; man 
sah an dem Aasvogel, wie er schwoll. 

Die Dose ist sicher eine Gewichtsdose zur Aufbewahrung 
einer zusammenlegbaren Wage nebst Gewichten. Wahrscheinlich 
waren es Reste der letzteren, die in der Dose gefunden wurden. 

Die Inschrift auf der Dose ist in Versen abgefasst, näm
lich in "Dröttkvaétt" — hier wurde das erste Mal dieses Versmaass 
in Schweden gefunden, von einem schwedischen Manne Wär-
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mund eingeritzt. Ein Däne diirfte Wärmund nicht sein, denn 
die Runen sind ein Gemisch von schwedisch-norwegischen 
(s. g. Rök-) und dänischen (s. g. gewöhnlichen), die fiir Schwe
den und Norwegen nach 1000 charakteristisch sind. Schwedisch 
ist dagegen die Schreibart "fuhl". Auch andere Umstände zeigen, 
dass der Runenritzer weder Däne noch Norweger sein känn. 
Die Inschrift stammt aus der Zeit 1025—1050. 

Die Doseninschrift enthält eine Beschwörung, ist somit eine 
magische Formel. Das geht schon aus dem Umstandc hervor 
dass die Runen mit den Worttrennungszeichen zusammen 40 
ausmachen. Dieselbe Anzahl Runen kommt auch in der magi-
schen Inschrift des Rippenstlickes von Trondhjem vor, und an 
der Bandgewebeplatte von Lund findet man 24 Runen mit sprach-
lichem Inhalte — dieselbe Anzahl wie in der ersten Verszeile 
unserer Inschrift. Die Zahlen 24 und 16, zusammen 40, sind 
die Zahlen der Runtnzeichen in der älteren und der jiingeren 
Runenreihe. Sie haben eine magische Bedeutung. 

Der Vers ist ein Zaubermittel gegen Räuber und Diebe. 
Man kennt dergleichen in grosser Zahl aus den 3 nordischen 
Ländern und Deutschland. Die Beschwörung hat eine epische 
Form wie die bekannte Merseburger-Formel (c:a 800). 

Einige Untersuchungen auf dem Gräberfelde con 
Linga in Södermanland. 
Von BROR SCHNITT0ER. (Seite 19). 

1910—1911 wurden einige Grabhtigel in der Nähe von 
Linga im Kirchspiel Öfverjärna in Södermanland untersucht. 
Es gab hier frtiher eine ausgedehntes Gräbcrfeld mit 200—300 
Gräbern und anderen Denkmälen, von denen jetzt nicht mehr 
die Hälfte ubrig ist. 

19 Htigel wurden untersucht. 
Hiigel n:o 1 bestand aus Kies mit einem inneren Stein-



236 Inhaltsangabe 1912. 

hiigel und unten einer Brandschicht (Fig. 1 und 2). In der 
letzteren lagen verbrannte Knochen und ein zerschlagenes 
Tongefäss, worin sie von dem Scheiterhaufen gebracht worden 
waren, weiter ein Schwert (Fig. 3), eine Speerspitze (57 cm. 
läng, Fig. 4) 22 Nieten aus Eisen, ein Bronzebeschlag, (Fig. 5) 
und ein schieferner Wetzstein (Fig. 6). 

Fig. 7 zeigt den Plan vom Hiigel n:o 2. Nur verbrannte 
Knochen wurden in demselben gefunden. 

Im Hiigel n:o 3 (Fig. 8 und 9) befand sich ein kleiner 
Steinhilgel von 2,5—3 m. Diam.; unten lag hier eine Brand
schicht mit Knochenurne und darin stehender Speerspitze; an 
der Seite lag ein Schwert (Fig. 10). Der Verstorbene war sicher 
in einem Boote verbrannt worden wie derjenige im Hiigel 1. 
Das Schwert ist Fig. 11—12 abgebildet, die Speerspitze Fig. 13. 
Das damascierte Muster der Klinge sieht man auf Fig. 14. Neben 
diesen Waffen gab es noch ein Bronzebeslag (Fig. 15), ein 
Wetzstein aus Schiefer (Fig. 16) und Bruchstiicke eines Tonge-
fässes. 

Der Hiigel n:o 5 barg ein Tongefäss (Fig. 17) mit verbrannten 
Knochen und ein eigentumliches Eisenmesser (Fig. 18). 

Im Htigel n:o 6 gab es ein Gefäss mit verbrannten Knochen 
und ein Beigefäss (Fig. 19), weiter 39 Nieten, 3 eiserne Eisnägel, 
Fragmente einer ovalen Bronzespange und Perlen. Grab- und 
Beigefässe gab es auch im Hiigel n:o 8 (Fig. 20). 

Zwei Hängeschmuckstiicke (Fig. 21) stammen von dem 
Grabe 11, wo sie mit anderen Gegenständen zusammen lagen. 

In einem Grabe von derselben Konstruktion wie die zuerst 
erwähnten befanden sich ausser verbrannten Knochen und einem 
Tongefässe die Pfeilspitze (Fig. 22) und eine eigentilmliche 
Zange (Fig. 23) sammt Fragmente eines Wetzsteines. 

Auch in den anderen Hiigeln befanden sich Beigaben, im 
Hiigel 7 mit Skelettresten, während sonst tiberall Leichenver-
brennung herschte. 

Am interessantesten sind die Gräber 1 und 3. Das Schwert 
aus dem letzteren Htigel ist sehr kostbar, und Verf. kennt ein 
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ähnliches nur von Kilmainham auf Irland, 6 l/i Meilen nw. von 
Dublin (Fig. 24). Das Grab wird durch das wahrscheinlich 
von Gotland herruhrende Beschlagstiick Fig. 15 als vom Ende 
des 9:ten Jahrhunderts datiert. Die Gegenstände des Grabes 
N:o 1 gehören in die erste Hälfte des 10:e Jahrhundert. 

Höhlenmalereien, Fe lsenr i tzungen und 

Kinderze ichnungen . 

Von GUSTAF BOL1NDER. (Seite 36). 

Verfasser hebt die Bedeutung der ethnografischen For-
schung fiir die Deutung der prähistorischen Erscheinungen 
hervor. Er macht Vergleiche zwischen der paläolitischen Kunst 
und den Kunstprodukten der Naturvölker und der Kinder. 

Menschen gab es schon sehr länge Zeit, bevor die Kunst 
auftrat. Die paläolitische Kunst durchlief auch eine Entwicke-
lung, wie z. B. die Fig. 1—4 zeigen. 

Die Kunst der paläolithischen Jägervölker steht auf einer 
höheren Stufe als die der späteren ackerbautreibenden Neoli-
thiker. Verf. referiert die Erklärungen, die hierftir gegeben wor
den sind, bes. die von Prof Verworn, dem zufolge die Zeichnung 
immer weniger naturähnlich wird, je mehr kompliciert und 
entwickelt das Vorstellungsleben ist. 

Die Felsenritzungen in Sildamerika dienen nach Koch-
Griinberg keinen Mitteilungszwecken und sind während tnehre-
rer Generationen verfertigt. So diirfte auch der Fall mit den 
curopäischen sein. So wie die Kinder und die ackerbautrei
benden Naturvölker haben auch die Leute in der Bronzezeit 
das gezeichnet was sie von einer Sache wussten, nicht was 
sie davon gesehen hatten. Die Felsenritzungen sind erzählend 
und, wie Verworn es ausdriickt, ideoplastisch. 
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Russisch-byzantinische Malereien in einer 
Kirche auf Gotland. 
Von T. J. ARNE. (Seite 57). 

Schriftliche Quellen erzählen, dass es im Mittelalter auf 
der Insel Gotland ein paar russische Kirchen (nowgorodische) 
gegeben hat. Die eine lag in der Stadt Wisby, die Lage der 
anderen ist unbekannt. Im Siidosten Gotlands gibt es jedoch 
eine Kirche im Kirchspiele Gärda aus dem Ende des 12:ten 
Jahrh. wo unter dem Turmbogen, zwischen dem Turme und dem 
Langschiffe eine Malerei russisch-byzantinischen Ursprunges 
sichtbar ist. Diese stellt zwei heilige zu beiden Seiten eines 
gleicharmigen Radkreuzes dar (Fig. 1—2). Die Blattornamente an 
den Rundbogen, oberhalb der Köpte der Heiligen, die Tracht der
selben, der orangegelbe Nimbus, die Stellung der Hände und 
Fiisse, die Akanthusranken an den Seiten, die Palmetten zwi
schen den Kreuzarmen, all das findet man auf russischen Ma
lereien der Sofienkirche in Kiew, der alten Spaso-Mirosjski 
Klosterkirche in Pskow, der Spaso-Nereditsakirche bei Nowgorod 
und der Georgskirche von Alt-Ladoga, wieder (Fig. 3—7). Diese 
Malereien stammen aus dem ll:ten und 12:ten Jahrhunderte 
und sind nach byzantinischen Vorbildern gemacht, die ältesten 
wahrscheinlich von grichischen Meistern. Vom Ende des 12:ten 
Jahrh. stammen zweifellos auch die Malereien in der Garda-
kirche her und sind sicher von einem russischen Meister aus
gefiihrt, wahrscheinlich von Nowgorod. Dieser diirfte nowgo-
rodischen Kaufleuten nach Gotland gefolgt sein um die ihnen 
iiberlassene Kirche im heimatlichen Geschmacke zu dekorieren. 

Die Getoichtsdose oon Sigtuna. 
Von T. J. ARNE. {Seite 64). 

Auf Grund des Fundes einer Bronzedose mit Runenin-
schrift gefunden in Sigtuna, und von O. v. Friesen in Fornvännen 
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1912, Heft. 1, beschrieben, berichtet der Verfasser von Funden 
mehrerer ähnlicher Bronzedosen in den Ostseeländern. Diese 
Dosen dienten zur AufbewahrungzusammenlegbarerWageschalen 
und Gewichte, und deren Verbreitung deutet darauf hin, dass 
sie ösllichen Ursprunges sind, und nach östlichen Vorbildern 
verfertigt wurden. Das bezeugen auch die darin gefundenen 
Gewichte, welche einem persischen Gewichtssysteme angehö
ren mit der Iraklibra (408 Gramm) als Einheit, in 96 Drachmen 
ä 4,25 Gramm, geteilt. 

Die Runeninschrift auf dieser Dose erzählt, dass sie ein 
Geschenk eines Mannes aus Semland (in Ostpreussen) ist. Zahl
reiche Funde aus Kaup in Wiskiauten (Kreis Fischhausen) be-
kräftigen die zahlreichen Verbindungen zwischen Skandinavien 
und Ostpreussen während der Wikingerzeit. Später ist eine 
ganz ahnliche Dose von Passeln in Kurland (Semgallen) be
kannt geworden. 

Klopfsteine und ihre Benutzung. 
Von E. M. HERMELIN. (Seite 67). 

Der Verf. hat durch Experimente entdeckt, dass die an 
mehreren Orten u. a. auch in der Provinz Södermanland gefun
denen Klopfsteine, zum Schmieden von Eisenwerkzeugen ver-
wendet werden können. Die abgerundeten Klopfsteine (Fig. 1) 
die meistens aus Granit öder Gneis, seiten aus Sandstein sind, 
und im Durchschnitte 7—9 cm. im Diameter messen, findet 
man oft auf Feldern und in Gräbern aus der älteren Eisen
zeit. Fig. 2 zeigt ein Eisenmesser, mit Steinkugeln geschmiedet, 
Fig. 3 ein anderes, mit Htilfe eines gewöhnlichen Eisenham-
mers geschmiedet. Als man Eisen zu verwenden begann, war 
es ganz nattirlich dieses mit Steinwerkzeugen zu bearbeiten. 
Das geht auch ganz gut, erfordert nur längere Arbeitszeit. 
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Uber Schtoedens älteste Kirchenglocken. 
Von MATS AMARK. (Seite 71). 

Qlocken werden, was Schweden betrifft, zum ersten Mal 
in einem vom Erzbischof von Mainz, Rabanus Maurus, an den 
von Ansgarius zum Schwedischen Bischof geweihten Missionär 
Gauzbert gesandten Briefe besprochen. 

In diesen Brieffragmenten trifft man nämlich unter ande
ren folgende Worte an: "Mitto vobis unam gloggam et unum 
tintinnabulum". 

Die älteste datierte schwedische Glocke hat in der Barkarö 
Kirche im Stifte von Westerås existiert. Sie ging bei einer 
Feuersbrunst im Jahre 1771 zugrunde. Die Glocke war nach 
archivalischen Aufzeichnungen mit der Inschrift "Anno milesimo 
nonagesimo primo, hilp Maria" versehen, also 1091 datiert, 
und diirfte dadurch die älteste datierte Kirchenglocke Europas 
sein. Auch andere Aufzeichnungen bekräftigen die richtige 
Deutung der Inschrift und schildern das Äussere der Glocke. 

Untersuchung oon Bronzezeithugeln in Köpinge 
nahe con Ramlösa Hälsobrunn in Skåne. 

Von OTTO RYDBECK. (Seite 81). 

Das Material zu der Abhandlung besteht aus Aufzeich
nungen, die Prof. Sven Söderberg bei seinen Untersuchungen 
in Köpinge gemacht hat, ferner aus den in der Lunder Univer-
sität verwahrten Gräberfunden und den Kontrollunlersuchungen 
des Verfassers. 

Die Grabhiigel sind vierzehn an der Zahl und befinden 
sich im Dorfe Köpinge im Kirchspiele Raus. Drei liegen ab-
seits von den iibrigen 11. Von den letzteren sind 8 untersucht 
worden. Die Funde riihrten von der 2:ten zur 6:ten Bronzezeit-
periode her. Die Lage der Gräber geht aus Fig. 1 hervor. 
Diese befinden sich auf einer Anhöhe mit Aussicht iiber das 
Meer und die Ebenen zu beiden Seiten des Öresund. 
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Auf diesen Anhöhen miissen die Gemeinden und Opfer-
plätze des Bronzezeitvolkes gelegen haben. Lezterer Umstand 
wird durch das Vorkommen eines "Opfersteines" mit runden 
und rinnenförmigen Vertiefungen bezeugt (Fig. 2 und 3). In 
zwei von den Hiigeln fand man auch Teile von Handmiihlen; 
der Verf. nimmt an, dass diese Funde auch mit dem Kultus 
in Zusammenhang stånden. 

Die Köpingehtigel bestanden sämmtlich aus einem Stein-
hiigel in der Mitte und einem diesen umgebenden Hiigel 
aus Sand. Der Zentralhiigel hat wahrscheinlich in allén, ausser 
in einem — der aus der 4:ten Bronzezeitperiode stammte — 
ein Grab aus der älteren Bronzezeit umschlossen, in NW— 
SO öder O—W gelegen. Bisweilen kam in demselben Htigel 
noch ein Grab aus dieser öder möglicherweise etwas fruherer 
Zeit vor, während die tibrigen Gräber aus meistens obenauf 
liegenden Brandgräbern bestand. Fusskette kam in 3 von den 
Hiigeln vor, nämlich in II, IV und VI. Der Diameter der Hiigel 
variierte zwischen 20 und 30 Schritten, die Höhe zwischen 1,75 
m. und 4,5 m., der Durchschnitt war 3 m. Ursprunglich waren 
die Hiigel sicher kleiner, erst nach und nach in der jiingeren 
Bronzezeit wurden sie nachgefiillt. 

In mehreren Hiigeln fand man grössere Bautasteine, die 
meisten sind jetzt umgefallen. 

In acht untersuchten Gräbern gab es, nach Söderbergs 
Aufzeichnungen zu schliessen, 11 Gräber aus der älteren Bron
zezeit. Zwei von diesen gehörten der 2:ten, eines der 2:ten 
öder dem Anfange der drillen und eines der 3:ten Periode an. 
Die tibrigen Skelettgräber können nicht näher datiert werden, 
da sie vollständig zerfallen öder zerstört worden sind. Diesen 
11 Gräbern aus der älteren Bronzezeit stehen 53 aus der jUn
geren Bronzezeit gegeniiber. Sie können ungefähr so gruppiert 
werden: 10 gehören der 4:ten Periode an, und ungefähr ebenso 
viele der 5:ten, während die anderen sowohl auf die 4:te als 
auf die 5:te und 6:te Periode verteilt werden miissen, aber so, 
dass einzelne Gräber in die 4:te Periode fallen, während die 
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aller meisten dem letzten Abschnitte der Bronzezeit angehören 
— von diesen känn eines öder das andere vom Anfang der 
Eisenzeit herstammen. 

Fast alle Bronzezeitgrabformen sind in den Köpingehugeln 
repräsentiert. Es wurden beobachtet. 

1. Mannslange Steinkiste mit unverbrannter Leiche im Zen-
tralhtigel. 

2. Mannslange Eichenkiste mit unverbrannter Leiche in Stein-
bett öder in Zentralsteinhtigel. 

3. Nicht mannslange Holzkiste in Steinhiigel mit verbrann
ten Knochen. 

4. Nicht mannslange Steinkiste mit verbrannten Knochen. 
5. Nicht mannslange Steinkiste eine etwas kleinere Holz

kiste umschliessend. 
6. Kleinere Steinkiste (Vi—aU m. läng) ohne Graburne, mit 

öder ohne Steinhiigel. 
7. Grab mit umgebenden grösseren Seitensteinen und von 

kleineren Steinen bedeckt. 
8. Kleine Steinkiste mit einer Graburne im Steinhiigel. 
9. Kleine Steinkiste, eine grössere öder kleinere Schachtel 

aus Rinde öder Holz enthaltend. 
10. Tonurne mit umgebenden öder deckenden Steinen. 
11. Tonurne ohne umgebende Steine, gewöhnlich ohne Grab-

beigeben. 
12. Verbrannte Knochen ohne Urne, ohne öder ab und zu mit 

minimalem Bett aus Stein, mit öder ohne unbedeutende 
Grabbeigaben. 

Diese verschiedenen Grabtypen entwickeln sich ungefähr 
in derselben Zeitfolge wie sie hier aufgezeichnet sind. Die 
Form der Tongefässe geht aus den Figuren 4—34 hervor. 
Sie dtirften oft fiir diesen Zweck verfertigt worden sein. Eine 
Anzahl von Gefässen sind mit Deckel versehen. Diese nie-
drigen, weiten Schalen miissen als Aschenurnen unpraktisch 
gewesen sein, und dtirften ursprilnglich als Haushaltsgefässe 
gedient haben. Sie haben ausländischen Typus und sind 
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gewöhnlich aus besserem und diinnerem Ton als die meisten 
tibrigen verfertigt und haben eine geglättete Oberfläche. 

In einer kleinen Steinkiste mit verbrannten Knochen in 
Htigel V stånd ein Miniaturtopf mit der Oberseite nach unten 
(Fig. 5). In den Brandgräbern sind die Knochen kohlenfrei. 
Die Grabbeigaben variieren sehr, und man känn Männer- und 
Frauengräber unterscheiden. Man känn 3—4 sichere Frauen-
gräber gegen 15—20 Männergräber konstatieren. 

Die Männergräber sind besser ausgeriistet mit Beigaben 
und deshalb leichter erkennbar. Zu den Männergräbern gehören 
während der älteren Bronzezeit: Schwert öder Dolch und Speer; 
während der jiingeren Bronzezeit: Rasiermesser, Pincette, Pfrie
men und Pfeilspitze. Fiir Männer- und Frauengräber gemein-
sam sind Messer, Knöpfe, Fibeln und Nadeln. 

Charakteristisch fiir die Frauengräber sind Bronzebleche, 
Finger- und Armringe, Bernsteinperlen und Knöpfe mit Oese, 
möglicherweise auch Stangen-Knöpfe mit Haken. 

Zu den intressanteren Gegenständen der Gräber bei Kö
pinge gehören ein Ohrlöffel öder vielleicht eher Nagelputzer 
(Fig. 39) aus dem Hiigel 1, Grab 7 — ein Gerät, das unleug-
bar von einer recht hohen Kulturstufe zeugt — weiter ein mi
nimaler Harzkuchen (Fig. 44) am Rande durchbohrt (in Grab 
6, Hiigel III gefunden), 2 kleine Dolche mit ungewöhnlichem 
Typus, der eine schmal und relativ dick, aus der zweiten Peri
ode (Fig. 43) aus dem Htigel 111,5, der andere breit und dlinn 
(Fig. 68 aus dem Htigel VIII,?) schliesslich einige Bernstein
perlen aus dem Htigel VIII.s (Fig. 63), ein kleiner, spiral-
förmig gebogener Golddraht (Fig. 54) und ein durchbohrter 
Hundeeckzahn (Htigel IV,5). 

Je älter das Grab ist, um so weniger verbrannt sind die 
Knochen. Die Gräber lagen nie (mit einer Ausnahme) auf der 
Nordzeite des Htigels sondern im Zentrum öder in der siid
lichen Hälfte. Diser Umstand hängt wahrscheinlich mit dem 
Sonnenkultus zusammen. 
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Eine uppländische Bronzezeithutte. 
Von OSCAR ALMGREN untersucht. (Seite 132). 

Bei Boda im Kirchspiele Bred, in Stidwest-Uppland, wurde 
im Jahre 1905 die in Fig. 1 abgebildete Bronzespange gefun
den, die der vierten Montelius-periode angehört. Im darauf-
folgenden Jahre besuchte der Verfasser den Fundort (Fig. 2); 
der Platz liegt an der Eisenbahn, westlich von der Station 
Lundby. Bei der Kiesgewinnung in einer Endmoräne, wurde 
die Spange in einer Grube gefunden (Fig. 3), und in dieser 
fand man gebrannte Tonstiicke mit Abdrticken, die zeigten, dass 
sie als Bekleidung fiir Häuser gedient hatten. 

Diese Schicht von Tonstucken lag unter einer 15—20 cm. 
dicken mehligenOberflächenschicht,dichtoberhalb eines ziemlich 
unebenen Lagers von, wie man deutlich sieht, hingebrachten 
Steinen. Das Steinlager war scharf begrenzt, besonders im 
Westen, und zeigte eine ovale Form (Fig. 4 u. 5). Im Osten 
verschwindet das Steinlager ohne deutliche Begrenzung (Fig. 7). 
Das ist als Ftillung zu betrachten um einen festeren, trocke-
neren und einigermassen ebenen Boden in der Htitte zustande 
bringen zu können. 

Die ovale Htitte war ungefähr 9,5 m. läng und 7 m. breit. 
(Fig. 6 Querprofile). An der stidseite gab es eine Ausbuchtung 
(Vergl. Fig. 5 u. 8), wahrscheinlich eine Art Vorbau. 

Die ovale Form des Eingange's an der Langseite erinnert 
an die auf Fig. 10 abgebildete Hausurne von Skåne. 

Der Herd bestand aus einer kreisrunden Grube, 1,20 m. 
im Diameter, mit miirbe gebrannten Steinen und Kohlenge-
mischter Erde geftillt, und 40 cm. unter dem Fussboden gelegen 
(60 cm. unter der Erdoberfläche). 

Er lag wohl in der Mittellinie der Htitte aber nicht in dem 
Mittelpunkte sondern östlich davon. Hingegen diirfte das 
Rauchloch in der Mitte des Daches gewesen sein, wodurch 
der Regen den Herd nicht treffen konnte. Die Malerei an den 
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Wänden der Urne deutet möglicherweise das Abwechseln von 
Pfählen und mit Lehm verkleideten Ftillungen an. 

Das Aussehen der Lehmverkleidungsstucke geht aus Fig. 
11—43 hervor. Diese sind hart und rotgebrannt, aus feinem 
Lehm und ohne Sandmischung. Nur ein Teil der Bekleidung 
ist bewahrt. Ungefähr l/i von allén Lehmstiicken zeigt Ab-
driicke von Stäbchen, äusserst wenige von gröberem Holz 
(siehe Fig. 13 a). Ganz sichere Pfahllöcher wurden nicht ent-
deckt. Die Lehmverkleidung scheint gegen 3 cm. dick gewesen 
zu sein. Ein Teil der LehmstUcke trägen die Abdriicke von 
sich kreuzenden Stäbchen. Hie und da war die Verkleidung 
durch eingebackene Grasschichten verstärkt, wie aus den 
Grasabdrikken hervorgeht (Fig. 14). 

Lehmverkleidungsstucke hat man auch in dem Herd gefun
den, ganz tief unten. 

Von Kuchenabfall fand man nur die Emailteile von 2 Bac-
kenzähnen eines Rindes und daneben war die Bratgrube. 

Kleine Stiicke von Lehmgefässen lagen da und dort auf 
dem Hiittenfussboden. 

Die Bronzezeithiitte bei Boda ist die erste im Norden, die 
mit ihrem ganzen Grundriss ausgegraben werden konnte. Die 
ovale Form weicht vom dem rektangulären Bronzezeithaus mit 
Vorhalle scharf ab, das Dr. Kiekebusch bei Buch und Hasen-
felde in der Nähe von Berlin konstatiert hat, und schärft den 
ethnographischen Gegensätz zwischen den beiden Gebieten. 

Ein Gräberfeld un te r f lachem Boden a u s der 

Stein- und Bronzezeit . 

Von OTTO RYDBECK. (Seite 152). 

Beim Pfliigen eines Ackers im Kirchspiel W. Wirestad 
N:o 19, Bezirk Skytt in Skåne, wurde ein Gräberfeld mit Grä
bern unter flachem Boden entdeckt (Fig. 1 und 2). Im Grabe 
I lagen 2 Skelette von einem Manne und einem Kinde, dieses 
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mit 2 Armringen und einer gebrochenen Nadel (Fig. 3—5). 
Grab II ist auf Fig. 6 und 7 abgebildet. Hier gab es keine 
Beigaben. Noch 10 Gräber wurden entdeckt, davon 5 mit Ske
letten und 5 mit Urnen und verbrannten Knochen. In Grab 
III lagen 2 Skelette, ein Mann und ein 6-jähriges Kind (Fig 8. 
und 9). Das Kind trug 2 bronzene Armringe (Fig. 10 und 11). 
Auch im Grabe IV (Fig. 12 und 13) lagen Reste von 2 Skelet
ten. Grab V (Fig. 14) war auch ein Doppelgrab mit Skeletten 
vom 2 jugendlichen Individuen ohne Beigaben. Im Grabe VI 
lag ein männliches Skelett in Hockerstellung (Fig. 15 und 16) mit 
dem Schädel 22 cm. tief. Oberhalb des Beckens lagen zwei 
Äxte und ein Meissel aus Feuerstein (Fig. 15 a), am Knie ein 
Feuersteinsplitter (Fig. 15 b). 

Diese Gegenstände sind auf Fig. 17—19 abgebildet. In 
dem beschädigten Grabe VII lag nur ein Schädel, in den tibri
gen Gräbern Urnen (Fig. 20—22). 

Grab VII barg noch unter den verbrannten Knochen einen 
Pfriemen und ein Messer aus Bronze. 

Das Gräberfeld in W. Wirestad erstreckl sich uber einen 
Zeitraum von 2000 Jahren. Neben einen Grabe vom Ende der 
Ganggräberzeit kommt hier zum ersten Mal in Schweden ein 
Gräberfeld aus der älteren Bronzezeit vor, wo die Gräber nicht 
mit Hiigeln bedeckt sind, sondern sich unter dem flachen Boden 
befinden. Interessant sind die Doppelbegräbnisse, und es frägt 
sich, ob solche nicht auch in den Brandgräbern der jiingeren 
Bronzezeit vorkamen. Dieser Umstand konnte die Existens 
doppelten Bestandes von Beigaben in vielen Gräbern der jiin
geren Bronzezeit erklären. In den Gräbern mit Kinderskeletten 
lagen auch mänliche Skelette ohne Beigaben. Sind vielleicht 
die Kinder beim Begräbnis geopfert worden öder umgekehrt 
die Männer? Zum Schluss fiihrt Verf. noch 3 neuentdcckte 
Gräber aus der Steinzeit an, sämmtliche unter flachem Boden 
gefunden. 

Beilage: Dokumenle zum Vorschlag zur neuen Gesetz-
gebung fiir Altertumsdenkmäler. s. 1—42. 



RIKSANTIKVARIENS ÅRSBERÄTTELSE 
FÖR ÅR 1912. 

Akademien. 

Akademiens ledamöter. Akademiens hedersledamöter f. 
justitierådet J. O. Wedberg och doktor C. D. af Wirsén hafva 
under året aflidit. Till hedersledamot har invalts universitets
kanslern, grefve A. F. C:son Wachtmeister. 

Akademiens arbetande ledamöter f. riksarkivarien C. G. 
Malmström och doktor H. R. Törnebladh hafva aflidit. 

Till utländsk korrespondent valdes professor Hugo Pip-
ping i Helsingfors. 

Akademiens styrelse och verksamhet. Akademiens preses 
under året har varit herr Afzelius. 

Som ledamöter i Förvaltningsutskottet, jämte de tre själf-
skrifna, hafva tjänstgjort herrar Salin och Dahlgren, med herrar 
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 1912 voro 
utsedda herrar Westrin och Warburg med herr Läffler som 
suppleant. 

Akademien har under året haft 14 sammanträden och För
valtningsutskottet 15. 

Fornvännen 1912. 16 



II Riksantikvariens årsberättelse för år 1912. 

Tjänstemän. 
Riksantikvarie och Akademiens sekreterare: undertecknad, ut

nämnd år 1907. 
Antikvarier: herr Emil Ekhoff (Hjertbergsk antikvarie; Hjert

bergsk amanuens sedan år 1893); 
fil. lic. Otto Janse (andra amanuens sedan år 1907); 
fil. lic. Ture J:son Arne (utnämnd år 1909); 
fil. lic. Otto Frödin (utnämnd år 1911). 

Amanuenser: fil. kand. Gustaf Hallström (1909), förordnad år 
1910; 

fil. d:r Bror Sehnittger (1907), förordnad år 1910; 
fil. kand. Sune Lindqvist, förordnad år 1910; 
fil. kand. Andreas Lindblom, förordnad år 1910; 
fröken Agda Reuterskiöld (1902), förordnad år 1910; 
fröken Elsa Broman, förordnad år 1910. 

Akademiens tecknare är sedan år 1890 teckningsläraren 
vid Högre allmänna läroverket å Södermalm Olof Sörling. 

Som biträde vid Kungl. Myntkabinettet har fru Rosa Nor-
ström tjänstgjort sedan år 1899. 

Akademiens bibliotekarie är sedan är 1901 fil. kand. fröken 
Sigrid Leijonhufvud. 

Som biträde vid det Antikvariskt-topografiska arkivet hafva 
tjänstgjort fruarna Lillot Hildebrand och Elma Nordlund samt 
i Akademiens kansli fru Elma Nordlund. 

Konservator är sedan år 1910 Erik Sörling. Hans bi
träde är fröken Siri Sörling. 

Arbetsrummen hafva i enlighet med nådig föreskrift varit 
tillgängliga hvarje söckendag kl. 11—3. 

De ordinarie tjänstemännen hafva enligt reglementet tjänst
gjort dagligen 6 timmar, de extra 5 timmar. Öfverarbete har 
ofta förekommit. 

Utgifna skrifter. Under året hafva utkommit: Fornvännen 
1911 haft. 5, och 1912 haft. 1—4. — Graffältet vid Vendel un
dersökt af Hjalmar Stolpe, beskrifvet af Hj. Stolpe och T. J. 
Arne. —• S:t Clemens kyrka i Visby af Emil Ekhoff. — Got-
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ländska kyrkoinventarier af Sune Ambrosiani. — Statens His
toriska Museum, kort beskrifning till vägledning för de besö
kande af Oscar Montelius. — Das Museum vaterländischer 
Altertiimer in Stockholm at Oscar Montelius: — A Guide to 
the National Historical Museum, Stockholm at Oscar Monte
lius: — Musée des Antiquités Nationales de Stockolm af Oscar 
Montelius. 

Föreläsningar. De af Bergerska fonden bekostade före
läsningarna hafva hållits af undertecknad, hvilken därvid be
handlat solgudens dyrkan och andra äldre religionshistoriska 
företeelser. 

Bytesförbindelser. Akademien stod vid utgången af år 
1912 i skriftutbyte med 759 sällskap och institutioner. 

Undersökningar af fornlämningar. Under året hafva på 
uppdrag af Riksantikvarien eller med hans tillstånd och till 
största delen på Akademiens bekostnad följande mera betydande 
undersökningar af fornlämningar från hednatiden företagits: 
Jämtland, vikingatidsgrafvar i Åre och Frostvikens sn. af ama

nuensen G. Hallström. 
Ångermanland, en boplats vid Vängel, Fjällsjö sn. af amanu

ensen Eskil Olsson. 
Medelpad, graf från äldre järnåldern vid Gomaj, Njurunda sn, 

af amanuensen G. Hallström. 
Helsingland, stenåldersboplats, den första med keramik i Norr

land; från början af hällkisttiden, pä Hedningahällan, En
ångers sn, af amanuensen G. Hallström. 

Uppland, 23 grafvar från yngre järnåldern å Erikssund, S:t 
Pers sn. af doktor B. Sehnittger; en vid Jusby i Vendel 
af fil. kand. E. Olsson. 

Södermanland, yngre järnåldersgrafvar vid Säby i Barfva sn. 
af amanuensen S. Lindqvist och konservator E. Sörling; 
gräfningar vid Klostergatans framdragande genom kloster
cell slottsruinerna i Eskilstuna. 

Nerike, en hällkista vid V. Öje i Hardemo sn. af intendenten 
H. Hedberg och amanuensen S. Lindqvist; 2 grafvar från 
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järnåldern vid Knista by, Knista sn, af amanuensen S. 
Lindqvist. 

Värmland, 4 grafhögar i Säffle af herr Th. Langer. 
Östergötland, en pålbyggnad från stenåldern vid Alvastra i 

V. Tollstads sn, fortsatta undersökningar af antikvarien 
O. Frödin; hällkista med hål i gafveln, vid Alnäs, Skeppsås 
sn, af konservator E. Sörling; 13 brandgropar och en ske-
lettgraf vid Lilla Berga, Klockrike sn samt en skelettgraf 
vid Biskopsberga, Allhelgona sn, af konservator E. Sör
ling; urnegraffält laténe tid, vid Nybble, Vikingstads sn, af 
d:r B. Sehnittger och friherre W. de Geer, skelettgrafvar 
med krumknifvar af järn m. m. å graffältet vid Alvastra, 
V. Tollstads sn, af amanuensen S. Lindqvist och d:r L. 
Hedell; 3 grafhögar vid Grebo prästgärd af d:r B. Sehnittger. 

Bohuslän, stenåldersboplatser m. m. i Skredsviks sn, samt forn-
borg vid Börsås i samma sn, af amanuensen G. Hallström. 

Småland, hällkista med flintdolkar, bronsdolk m. m. vid Svane
bro, Ör sn, samt stenåldersboplatser vid Ryd, Almunds-
ryd sn, ai d:r K. Kjellmark; hällkista vid Taxas, Stenbro-
hults sn, af d:r Nils Åberg; järnåldersgraffält vid Rönne
kulla i Urshults sn, af d:r K. Kjellmark; 24 grafhögar på 
Bolmsön och 15 vid Mällby i Refteleds sn, af konduktör 
F. J. E. Eneström. 

Gotland, kämpagraf vid Svenskens, Endre sn, af antikvarien 
T. J. Arne; antikvarisk-topografiska undersökningar i skilda 
socknar af direktör H. Hansson. 

Blekinge, en stenåldersboplats vid Siretorp, Mjellby sn, af d:r 
K. Kjellmark. 

Skåne, en stenåldersboplats i Råbelöfsjön af fil. kand. E. af 
Ekenstam; en torfmosse med stenåldersfynd af d:r K. Kjell
mark. 
Från medel t iden och nyare tid: 

Upland, till konservering af S:t Pers, S:t Olofs och S:t Lars 
ruiner i Sigtuna uppgjordes af antikvarien E. Ekhoff plan 
samt, jämte byggmästaren A. Felldin, kostnadsförslag. 
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Södermanland, kloster- och slottsruinerna i Eskilstuna under
söktes delvis af stadsingeniör O. Sjöling och amanuensen 
S. Lindqvist. 

Nerike, Ramundeboda klosterruiner af antikvarien O. Janse. 
Östergötland, utgräfningen af medeltidsfästet Ringstaholm i 

Motala ström fortsattes af antikvarien O. Janse. 
Småland, konservering af Brahehus slottsruin utfördes under 

ledning af antikvarien E. Ekhoff. 
Gotland. Vid fortsatta undersökningar inom S:t Nikolai ruin 

i Visby blottades af antikvarien Ekhoff grunden till en 
absidkyrka, i skilda kyrkor på landsbygden företogos äf-
venledes undersökningar af antikvarien Ekhoff. 
Besiktning och smärre undersökningar ha företagits i ett 

flertal kyrkor m. m. inom skilda landskap af antikvarierna E. 
Ekhoff och O. Janse. 

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

Grafhögar å Kargs bruks ägor i Sätters by, Knutby sn, 
Uppland; grafhögar vid Säffle i Värmland; grafhög vid Södra 
Lunger, Götlunda sn, Nerike; vägkorset vid Rute på Gotland; 
grafhög i Gomaj, Njurunda sn, Medelpad; utgräfning af forn
tida kulturlager i Järavallen vid Limhamn; en hällkista i Alnäs 
Västergård, Skeppsås sn, Östergötland; medeltidshus vid S:t 
Lars i Visby; kyrkoruinerna i Sigtuna; medeltidshus vid S:t 
Karin i Visby; grafhögar i Östnår, Hackas sn, Jämtland; jord
kullar i Ottebol, Ny sn, Värmland; medeltidshus i När, Got
land; Kalmar vallar; forntida fäste å Kolneholm vid Urvalla i 
Götlunda sn, Nerike; stenar i Degebergs sn, Skåne. 

Kyrkor. Under året hafva frågor rörande följande kyrkor 
behandlats af Akademien: Allerum, Allhelgona k:an i Lund, Am-
nehärad. Berg, Berghem, Björnlunda, Borrie, Brunnby, Bränn
kyrka, Dagsås, Djurö kapell, Edebo, Ejsta, Eksjö, Femsjö, 
Fiskebäckskil, Forshem, Fredrikskyrkan i Karlskrona, Gösslunda, 
Hjo, Hofterup, Jät, Kalmar domk:a, Kinnarumma, Kumlaby, 
Kågeröd, Kärråkra, Lava, Lund, Allhelgona, Märka, Nödinge, 
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Ofva, Rackeby, Risinge ödekyrka, Rättvik, Rödön, Skånella, 
Stenby, Ö. Stjernorp, St. Kil, Strängnäs domk:a, Sällstorp, Sä
ter, Sättna, Tegneby, Torsäng, Trönö, Uppsala domk:a, Vas
sunda, Veta, Vreta kloster, Österplana, Östra Stenby. 

Akademien har lämnat understöd till professor S. Cur-
man och docenten J. Roosval för beskrifning af svenska kyrkor. 

Inskrifter och medaljer. Under året har Akademien be
handlat 3 inskrifts- och 16 medaljförslag. 

Statsanslag. Till Akademiens förfogande stodo under 
året på ordinarie stat: 
till löner och tjänstgöringspenningar. . 29,400: — 

„ samlingarna 10,500: — 
„ tryckningskostnader m. m 7,000: — 
„ resekostnader m. m 4,000: — 
„ museets inredning. . . . . . . 1,000: — 
„ undersökning af fornlämningar . . 6,000: — 
„ biträden och betjäning 25,000:— 82,900: 

samt på e. o., stat: 
till uppvärmning och renhållning . . . 1,100: — 

„ Visby ruiner 
„ undersökning vid Alvastra . . 
, tryckningskostnader 
„ museets inredning 2,000:— 9,600: 

Dessutom uppbar Akademien i Statskontoret: 
till arkivdepåföreståndaren O. V. Venner-

sten 800: — 
„ Jäts kyrka . . 200:— 1,000: 

Tillhopa kr. 93,500:-

Akademiens fonder. 

1. Akademiens enskilda fond. Fondens kapital är 12,500 
kr. Räntorna hafva under året användts för akademiska än
damål. 

2. Götiska förbundets fond. Fondens kapital är 2,500 kr. 
3. Beskowska fonden. Fondens kapital är 10,000 kr. 
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Två års räntemedel hafva utdelats som pris åt docenten Anton 
Blank. 

4. Bergerska fonden. Fondens kapital är 290,000 kr. 
Under året hafva utbetalats för Historiska Nämndens räkning 
2,667 kr. 25 öre, för Antikvariska Nämndens räkning 3.372 kr. 
78 öre, för Akademien 6,610 kr. 08 öre, således tillhopa 12,650 
kr. 11 öre. 

5. Hjertbergska fonden. Fondens kapital är 254,000 kr. 
Af årets afkastning hafva enligt testators föreskrift 1,700 kr. 
ulgått till lifräntor åt två personer, 5,800 kr. till Hjertbergska 
antikvarien, samt för antikvariskt-topografiska arkivet och di
verse andra ändamål 3.493 kr. 69 öre, således tillsammans 
10,993 kr. 69 öre. 

6. Loubatska fonden. Fondens kapital är 23,500 kr., 
hvarä räntan hvari femte år 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 4,000 kr. utdelades pä Akademiens höglidsdag den 
20 mars 1912 till friherre Erland Nordenskiöld. 

7. Antellska fonden. Fondens kapital är 100.000 kr. Af 
under året influtna medel hafva för arkeologiska undersök
ningar m. m. utbetalts 5,449 kr. 44 öre. 

8. Scharpska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. Af 
årets afkastning hafva enligt testamentets föreskrift 3,000 kr. 
utgått till lifränta åt en person. Återstående ränteinkomst har 
användts för arkeologiska undersökningar m. m. 

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

10. W. Blair-Brucés fond. Fondens kapital är 20,000 kr. 
Af räntan har enligt donators föreskrift, för undersökningar i 
Visby användts 1,000 kr. 

11. Af Letterstedtska fonden, som förvaltas af Kungl. Ve
tenskaps Akademien, kommer Kungl. Vitterhets Akademien år 
1917 att utdela det Letterstedtska resestipendiet. 



VIII Riksantikvariens årsberättelse för är 1912. 

De under Akademiens inseende ställda 
statssamlingarna. 

1 och 2. Statens Historiska Museum och K. Myntka
binettet. För tillväxten under året lämnas bifogade detaljerade 
redogörelse, intagen i 5:te häftet af Fornvännen för år 1912. 

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

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

Genom köp 
gåfvor 
byten 

Tillhopa 

Antal verk: 

89 
142 
595 

826 

Antal band eller häften: 

382 
270 

1,733 

2,385 
Stockholm i juni 1913. 

Underdånigst 
OSCAR MONTELIUS. 
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Till Konungen. 

Genom nådig remiss den 29 september 1911 har Eders Kungl. 
Maj:t infordrat Akademiens yttrande med anledning af 1911 års 
Riksdags skrifvelse angående utredning af frågan om ordnande af 
fornminnesvården i riket. Akademien, som redan tidigare upp
dragit åt några sina ledamöter att med biträde af Akademiens 
tjänstemiln utarbeta förslag till ny författning rörande fornminnes
vården, har från dessa kommitterade, hvilkas uppgift efter utlå
tandet af berörda riksdagsskrivelse blifvit i viss mån vidgad, 
mottagit förslag i ämnet jämte därvid fogadt motiverande ytt
rande; och anhåller Akademien att med anledning af nådiga re
missen få till Eders Kungl. Maj:t öfverlämna samma förslag och 
yttrande för att komma under öfvervägande vid den omarbetning 
af författningen Eders Kungl. Maj:t kan komma att med föranle-
dnnde af Riksdagens skrifvelse låta verkställa, därvid Akade
mien, som i det läge, hvari frågan numera kommit, finner sig 
sakna anledning att ingå i granskning af de föreslagna stadgarnas 
affattning. tillåter sig att i största korthet angifva Akademiens 
uppfattning i vissa uti förslaget berörda frågor af principiell natur. 

Den i § 2 mom. 2 angifna utsträckning af fornminnesvården 
till naturföremål, vid hvilka åldriga sägner eller bruk äro fästa, 
finner Akademien riktig. 1 fråga om skyldigheten att hembjuda 
fynd anser Akademien, i likhet med kommitterade, denna skyldig
het väsentligen höra vara sä begränsad, som gällande författning 



bestämmer eller till föremål som helt eller delvis äro af guld eller 
silfver. En utsträckning af denna skyldighet utöfver denna gräns 
skulle af den allmänna meningen icke uppfattas såsom berättigad 
och en sådan föreskrift skulle därför antingen blifva en död hok-
staf eller, om den skulle hlifva effektiv, föranleda ett ständigt in
gripande från åtalsmyndigheternas sida, hvilket vore allt annat än 
önskvärdt. Med stigande intresse hos allmänheten för fornfyndens 
bevarande och ökad uppskattning af statsmuseernas betydelse för 
fornkunskapen och fornminnesvården skola enligt Akademiens 
tanke utan dylikt tvång statens samlingar kunna med sig förena 
sådana fynd, som för dem äro af verklig betydelse. 

Beträffande borttagande af fasta fornlämningar ansluter sig 
Akademien till, hvad kommitterade i § 8 mom. 2 föreslagit an
gående kostnaden för undersökning af fornlämning, som blifvit 
ifrågasatt att borttagas, samt i § 9 angående sättet att förfara, 
när fornminne heröres af ett till utförande ifrågasatt allmänt ar
bete. Akademien instämmer jämväl i kommitterades uppfattning, 
att, där en fornlämning må anses vara särskildt märklig och där
för omistlig, det må vara det allmänna öppet att genom expro
priation inlösa densamma; och hemställer därför Akademien att 
vid utarbetande af ny expiopriationslagstiftning denna fråga må 
vinna behörigt beaktande. Föreskriften i § 5 mom. '.i, angående rätt 
för Akademien att till andra offentliga samlingar aflåta vid under
sökning af fasta fornlämningar gjorda fynd, finner Akademien 
lämplig såsom uttryck för det naturliga sambandet mellan statens 
museum och öfriga offentliga samlingar i landet af detta slag. 

Vidkommande påföljden för öfvcrträdelser af de till fornmin-
nens bevarande gifna föreskrifter anser Akademien, lika med kom
mitterade, en skärpning af straffet till fängelse vara under särskildt 
försvårande omständigheter påkallad, liksom också Akademien 
delar kommitterades mening, att den, som tillhandlar sig föremål 
af beskaffenhet att höra till inlösen hemhjiidas, när han handlat 
i samråd med hittaren eller eljes med vetskap om det, olagliga i 
transaktionen, också bör vara underkastad straffpåföljd. 

Akademien anser den omvårdnad, som från fornminnessyn-
pnnkt nu ägnas kyrkor och där förvarade föremål, lämpligen böra 
utsträckas till profanbyggnader af kulturhistorisk betydelse, äfven 
där dessa icke kunna räknas till fornlämningar, jämte där för
varade föremål, och finner därför önskligt att dessa hlifva under 
former, som kunna finnas lämpliga, underkastade uppsikt och kon
troll. Detta dock endast såvida byggnaden är af publik natur 



och stär under statens eller annan offentlig myndighets vård. Att 
söka utsträcka denna uppsikt och kontroll till byggnader eller 
föremål i enskild ägo anser Akademien icke vara förenligt med 
den i vårt land rådande uppfattningen af äganderätten och ägarens 
frihet att förfoga öfver hvad som tillhör honom. 

Beträffande särskildt kyrkorna finner Akademien den i § 13 
mom. 3 intagna föreskriften om en förberedande undersökning, 
innan beslut fattas om ny kyrkas uppförande, vara välbetänkt. 
Därest ny kyrka uppföres och den gamla kyrkan icke finnes höra 
för statens räkning öfvertagas, synes det böra åligga församlingen 
att genom lämpliga åtgärder sörja för att icke den öfvergifna 
kyrkan kommer att kvarstå i ett skick, som är ägnadt att väcka 
anstöt. 

Slutligen vill Akademien för sin del tillstyrka förslaget i hvad 
det innefattar befogenhet för Riksantikvarien att vidtaga vissa 
åtgärder, hvilka nu ankomma på Akademien. Denna anordning 
är ägnad att befordra den skyndsamhet vid behandlingen af dessa 
ärenden, hvilken helt naturligt är önskvärd, men nu icke alltid 
kunnat iakttagas. Stockholm den 3 september 1912. 

Underdånigst 

Ivar Afzelius. 
Emil Ekhoff. 



Till Kungl. Vitterhets- Historie- och 
Antikvitets-Akademien. 

Enligt de af Kungl. Maj:t fastställda statuterna äger Aka
demien att utöfva högsta tillsynen öfver landets fornminnen. 
Akademien har ocksä under årtionden sökt verka för att minnena 
från gångna tider i så stor utsträckning som möjligt blifvit beva
rade orubbade åt eftervärlden. Så småningom har det härunder 
vid tolkningen af 1867 års förordning utbildat sig en praxis, som 
i stort sedt kan sägas hafva följt med de förändringar af grund
satserna för fornminnesvården, hvilka efter hand utvecklat sig, och 
långt innan de motioner framställdes i Riksdagen, hvilka föranledde 
liiksdagens till Akademien remitterade skrifvelse, har Akademien 
varit betänkt på att kodifiera denna under årens lopp utbildade 
och häfdvunna praxis. Men, då Riksdagen utan alt vilja angifva några 
grundlinjer uttalat, att en ny lagstiftning ej vore ohehöflig, torde 
det ej vara skäl att inskränka sig endast till en kodifiering af den 
praxis, som 1867 års förordning möjliggjort, utan riktigast, att 
taga steget fullt ut och angifva, hvad den nu rådande uppfatt
ningen kräfver af en modern lagstiftning i fornminnesvård i dess 
vidsträcktaste betydelse. 

Fornminnesvården lik all öfrig verksamhet i vår tid har be
nägenhet att specialisera sig, uppdela sig i mindre verksamhets
områden, hvilket väl är mindre att undra på, då dess intresse-
sfer alltjämt vidgas på grund af det alltjämt stigande intresset 
för minnena från svunna tider. Det blir därför allt mer och mer 
omöjligt för en person att såsom i första handen sakkunnig kunna 
handlägga mål frän alla delar af fornminnesvärdens så vidtom-
fattande fält. Öfverallt i de mer framskridna europeiska staterna 
har man redan organiserat sig eller håller man för närvarande på 



att organisera sig i förhållande härtill, och äfven vårt land behöf-
ver i hög grad en utsträckt specialiserad fornrninnesvård. 

Just den grupp af föremål, som i de stora kulturstaterna nn 
äro det allmänna intressets skötebarn, de profana byggnaderna af 
konst- och kulturhistoriskt värde, de falla helt utom den ram, som 
1867 års förordning uppdrager, och dock äro dessa byggnaders 
bevarande af en synnerligen stor betydelse. Hvad våra förfader 
tänkt och utfört bäst i skrift, i toner, målning eller skulptur, det 
bevara vi som våra dyrbaraste skatter, men livad de utfört som 
bäst inom profanarkitekturen och konsthandtverket, det lämna vi 
utan något som hälst skydd, och dock äro just dessa minnes
märken framför allt utsatta för fara att förstöras genom deras 
ständiga kontakt med det praktiska lifvets kraf. 

Öfriga minnesmärken från svunna kulturepoker äro ej mindre 
i behof af skydd och vård än hyggnaderna, och öfverallt i utlandet 
har man insett detta, och offrar ej obetydliga medel för detta 
ändamål. För vidmakthållande af hvalf- och väggmålningar i kyrkor 
(kalkmalerier) och kyrkoinventarier offrar Danmark, som endast 
har hälften af Sveriges folkmängd, af offentliga medel mer än 
12,000 kronor årligen. I svenska statens hudget finnes ingen mot
svarande årlig utgiftspost upptagen, och dock äro en stor del af 
våra kyrkor lika rika om ej rikare än de danska på kulturminnes-
märkeii, väl förtjänta att tillvaratagas. 

Nödvändigt är det därför, att staten under sitt skydd tager i 
sä vidsträckt mån som möjligt alla dessa minnesmärken från för
gångna tider, under förutsättning att de äro af den betydelse, att 
deras bevarande hör anses vara ett allmänt intresse, oberoende 
om de härleda sig från senare kulturepoker, frän medeltiden eller 
förhistorisk tid, fasta lika väl som rörliga föremål, hvilka alla, de 
må nu hänföras till de hildande konsterna, till arkitekturen eller 
till handtverket med ett gemensamt namn kunna betecknas som 
kulturminnesmärken. Fornminnesvården skulle staten således ut
sträcka till en kulturminnesvård. 

Efter det material denna kulturminnesvård har att arbeta med. 
uppdelas den pä helt naturligt sätt i trenne grupper: 1) den för
historiska, 2) gruppen med rörliga föremål yngre än hednatiden 
samt 3) hyggnadsgruppen. Dessa grupper höra motsvaras af livar 
sin afdelning i den blifvande lagen om kulturminnesvård. Där 
det i de två senare afdelningarna framställes förslag för utvidg
ning af kulturminnesvårdens intressesfer ntöfver 1867 års för
ordning, hafva vi endast i stora drag och utan att ingå i någon 



som hälst detaljbehandling kunnat angitva de önskvärda rikt
linjerna för en kommande lagstiftning. För att kunna ingå i någon 
mer detaljerad behandling kräfves en mångsidigare belysning af 
frågorna än den en kommitté af uteslutande kulturhistoriska fack
män kan gifva. 

Första afdelningen borde således omfatta endast förhistorisk 
tid, men det bär bilagda lagförslaget innesluter bestämmelser om 
fynd i allmänhet och således äfven om fynd från senare tider än 
hednatiden, samt därjämte föreskrifter om ruiner från medeltiden 
och senare tid. 

Förslaget är affattadt i paragrafform, men dessa paragrafer 
göra ingalunda anspråk på att vara slutgiltigt formulerade. Vid 
utarbetandet af förslaget ha sträfvandena gått ut på att tillgodose 
de kraf, som de senaste årtiondenas erfarenhet och vetenskapens 
utveckling gifvit vid handen, hvarjämte till förmån för fornminnes-
intresset införts tillämpning af den allt mer framträdande rättsä-
skådning, att när den enskildes och det allmännas intresse stå i 
strid med hvarandra det förra får vika. 

Såsom motivering för en del viktigare ändringar få vi i kort
het anföra följande. 

Förordningen af den 29 november 1867 och de till denna fo
gade tillägg syssla hufvudsakligen med skyddandet af de mate
riella minnesmärkena af förgångna tider. Under de senare år
tiondena har emellertid uppmärksamheten i synnerligen hög grad 
blifvit riktad på det förhållande, att äfven mycket af våra för
fäders andliga egendom ännu kan räddas undan förintelsen. Man 
har nämligen konstaterat det sakförhållande, att hos företrädesvis 
allmogen kvarlefver eller har ända intill det sista kvarlefvat åskåd
ningssätt och föreställningar, som från generation till generation 
fortplantats ända ifrån kulturens allra mest primitiva stadier. 
Mån sådana som Dybeck, Säve, Hyltén-Cavallius, Djurclou m. fl. 
hafva nog i viss mån haft ögonen öppna för dessa sakförhållanden, 
men det är först under de senare årtiondena, framför allt genom 
engelska vetenskapsmäns forskningar, som detta kulturhistoriska 
material blifvit på ett fullt vetenskapligt sätt hearbetadt, och har 
därigenom blifvit fastslaget dess ofantliga betydelse för förståendet 
af folkens utvecklingshistoria. Dessa kvarlefvor försvinna d.ock 
snabbt äfven hos oss, allt för snabbt. Industrialismen i hela dess 
omfattning och folkupplysningen i ett visst skede äro de makter, 
som nedrifva dessa minnesmärken, de kunna ej genom något lag
hud skyddas. 
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Men dä urgamla åskådningar eller bruk äro fastade vid något 
naturföremål såsom vid heliga träd, boträd, heliga källor (offer
källor) eller dylikt, eller urgamla sägner äro anknutna till vissa 
stenar (t. ex. att en viss sten vid återkommande tillfällen höjer 
sig upp på guldpelare m. m.), så har det synts lämpligt, att dessa 
i materiellt afseende i allmänhet ganska värdelösa föremål måtte 
komma under lagens skydd. De äro därför införda under lag
förslagets paragraf 2. Då dessa föremål till det yttre föga eller 
intet skilja sig från dylika i deras omgifning, vore det praktiskt, 
att sagda föremål, i den män sådant kan ske, försågos med an-
slagstaflor, som angäfve, att de äro af lagen skyddade minnesmaren. 

Af de föremål, som genom denna utvidgning af fornminnes-
vårdens intressesfer skulle dragas in under den blifvande lagens 
hägn, sammanfalla till äfventyrs några med en del, som genom 
lagen angående naturminnesmärkens fredande af den 25 juni 1909 
måhända redan äro ställda under lagligt skydd, men, då det en
dast är i några enstaka punkter de båda lagarnas områden kunna 
komma att täcka hvarandra, hör detta ej på något sätt kunna 
hindrande inverka på nu föreliggande lagförslag. 

En del af de fornlämningar, som i paragraf 2 omtalas, äro af den 
natur, att de ofta nog numera kunna vara i större eller mindre 
grad betäckta af jord; sådana fornlämningar äro boplatser, kult
platser, offerplatser m. ni., under det andra fornlämningar, såsom 
grafvar, understundom äro nedgräfda i jorden, utan att något märke 
är satt att beteckna platsen eller åtminstone numera å denna 
finnes kvar. Dessa fornlämningar anträffas själffallct endast till
fälligtvis under jordarbeten, och äro grafvar af denna beskaffenhet, 
hvad innehållets vikt och betydelse beträffar, fullt att jämnställa 
med sädana grafvar, som på något sätt äro betecknade ofvan jord. 
Bo-, kult- och offerplatser redan tidigt betäckta af jord eller af 
mossbildning äro sannolikt af större betydelse än de, som måhända 
legat blottade intill nu och således under längre tid varit utsatta 
för möjligheten af störande påverkning. Det är därför af största 
betydelse, att, när dylika fornlämningar anträffas, anmälan därom 
göres och arbetet genast afhrytes, till dess platsen af sakkunniga 
blifvit undersökt. 

Dylik anmälningsskyldighet är redan i nu gällande förordning 
föreskrifven, när det gäller grafvar och, då dessa fornlämningar 
utan jämförelse äro de talrikaste — de torde kunna räknas i hund
raden när öfriga här åsyftade fornlämningar räknas i enheter — så 
torde den nu föreslagna utvidgningen ej verka i någon märkbar 
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grad betungande, men i vetenskapligt afseende vara af allra största 
värde. 

Den allmänna uppfattningen af fornlämningarnas vikt och be
tydelse har sedan 1867 undergått en betydande förändring, i det 
att de allt mer och mer uppskattats till sitt verkliga kulturhisto
riska värde, och fornminnesvården har hlifvit ett intresse, för 
hvilket staten gör allt större uppoffringar. Det kan därför ej 
anses annat än olämpligt, att vid utförande af offentliga ar
beten Akademiens rätt att bestämma öfver fornlämningar helt 
och hållet dispenseras. såsom förhållandet är enligt nu gällande 
förordning. Det har visserligen någon gång lyckats att genom ett 
personligt samarbete mellan den fornminuesvärdande myndigheten 
och den arhetsutförande på frivillighetens väg åvägabringa över
enskommelser, som skydda en hotad fornlämning, men det prin
cipiellt riktigaste vore att, såsom i förslagets paragraf 9 föreslås, 
Akademien sattes i tillfälle att uttala sig om hotad fornlämning, 
innan det offentliga arbetets plan fastställdes, och att, när Aka
demien och det offentliga arbetsföretagets ledning ej kunde enas 
om behandlingen af ett fornminne, d. v. s. då tvänne offentliga 
intressen stode i strid mot hvarandra, åtgörandet af frågan lades 
hos Kungl. Maj:t. 

Då det numera enligt den allmänna uppfattningen finnes vissa 
fornlämningar, som äro af den betydelse för hela landet, att de 
måste anses vara omistliga, är det nödvändigt, att det linnes ett 
medel att tillgripa för alt rädda ett sådant hotadt fornminne, om 
öfriga bestämmelser i delta förslag till äfventyrs skulle visa sig 
vara otillräckliga. Ett sådant medel är expropriation och hörde 
Akademien äga rätt att hos Kungl. Maj:t föreslå expropriation af 
ett med undergång hotadt omistligt fornminne jämte så mycket af 
den kringliggande jorden, som anses nödvändigt för dess effektiva 
skydd. 

Benägenheten att bilda smärre samhällen i närheten af större 
städer har pa elt alldeles ej fördelaktigt sätt återverkat på våra 
fornminnen. Mer än en gång har det händt, att på de i regel 
mycket små tomter, i hvilka ett dylikt samhälles område är upp
delad!, fornlåniniiigar förekommit på ett sådant sätt, att det varit 
alldeles omöjligt att, förrän det där belägna fornminnet hlifvit bort
taget, använda tomten till det ändamål, för hvilket den inköpts. 
För att om möjligt förekomma dylika situationer har föreslagits, 
att, om tomt af nu omtalad art hlifvit försaid, utan att köparen 
meddelats, att fornlämning förefanns, ehuru säljaren hört äga 
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kännedom om fornlämningens tillvaro, hör köpet återgå, om kö
paren så fordrar. Men, då detta stadgande mera torde höra 
hemma i lagen om köp än i denna lag, vore önskligt, om något 
stadgande i den här angifna riktningen kunde i lagen om köp inflyta. 

Medgifver Akademien, att en fornlämning efter ansökan af 
jordens ägare eller innchafvare må borttagas, sedan den hlifvil 
undersökt, förefaller det endast rimligt, att jordens ägare eller 
innehafvare, som säkerligen gjort ansökan om fornlämningens bort
tagande, emedan han därigenom skulle vinna någon direkt fördel, 
äfven i skälig mån deltager i kostnaden för undersökningen. Han 
blir ju befriad från ett servitut, som det allmänna intresset lagt 
på hans jord, och att han då något bidrager till. att det allmännas 
uppoffring till förmån för hans enskilda intresse hlir så ringa som 
möjligt, förefaller vara uteslutande rättvist. Om fornminnet ge
nom undersökning visat sig vara af så omistlig natur, att Aka
demien ej kan medgifva fornminnets borttagande, hörde det åligga 
Akademien att ersätta jordens ägare eller innehafvare för den 
hjälp, han vid undersökningen eventuellt har lämnat, emedan han 
ju under sådant förhållande ej haft någon fördel af den företagna 
undersökningen, som då endast varit till gagn för det allmänna. 

Stadgandet om hembud af i jorden etc. funna föremål af guld 
eller silfver är så till vida ofullständigt, att det ej lämnar före
skrift om, huru förfaras skall, då t. ex. föremålet till äfventyrs är 
gjordt af en legering af 45 ",'„ guld och 55 % koppar, eller om 
föremålet är sammansatt af guld och annat ämne. hvarvid guldet 
utgör den mindre delen. Till undvikande af hvarje missförstånd 
och för att rädda ett större antal föremål har därför föreslagits, 
att utvidga hemhudsskyldigheten till alla i jorden etc. funna före
mål, som helt eller delvis äro af guld eller silfver. 

Vid förarbetena till nu framlagda förslag hafva vid flera till
fällen diskuterats, huruvida ej det rationellaste vore, att alla jord-
funna föremål af kulturhistoriskt intresse — hvilket i praktiken 
väl skulle betyda alla i jorden funna föremål, då man ej kan till
erkänna flertalet af hittare det omdöme, att de kunna afgöra, om 
det funna kan vara af intresse eller ej — skulle hemhjiidas staten 
eller åtminstone anmälas, på det att vederbörande myndighet 
måtte blifva i tillfälle att afgöra, om det skulle stanna i statens 
historiska museum eller erbjudas något provinsmnseum af de even
tuellt statsunderstödda till inlösen. Verkningarna af ett sådant 
stadgande är svårt att beräkna, och livar och en torde ej komma 
längre än till subjektiva förmodanden. 



I I 

I Österrike har en specialkommission i det österrikiska Herren-
haus framlagt lagförslag, hvari anmälningsskyldighet af funna före
mål ålagts såväl hittaren som jordägaren. I Frankrike har lika
ledes ett lagförslag under 1911 behandlats, i hvilket år intaget 
anmälningsskyldighet för alla funna föremål af kulturhistoriskt in
tresse. Föremålen behandlas olika, allteftersom de äro funna i 
jord tillhörig offentlig eller enskild ägare. I Norge, där i lag an
mälningsskyldighet påbjudits för alla funna föremål, hvilken lag ut
färdats 1905, säger man sig ej hafva märkt någon som helst ändring 
vare sig i frekvensen af inkommande fynd eller med afseende å prisen. 
I Danmark förefinnes ingen hemhudsskyldighet, och likväl torde i intet 
land de förhistoriska fynden hlifvit hättre tillvaratagna än just där. 
Skulle emellertid ett dylikt påbud införas i svensk lag och skulle 
verkningarna häraf i någon mån motsvara förslagsställarnes för
hoppningar, räcka de arbetskrafter ej till, hvilka Akademien för 
närvarande har till sitt förfogande. 

Dessutom hör framhållas, att, åtminstone under tiden mellan 
1828 års plakat och till dess nu gällande bestämmelser trädde i 
kraft, fans ej blott anmälningsskyldighet utan hemhudsskyldighet 
för allt af antikvariskt intresse, som hittades i svensk jord. Helt 
säkert verkade denna hemhudsskyldighet ej till de arkeologiska 
intressenas fördel, eftersom den för liera årtionden sedan borttogs. 

En annan sida af saken är, huruvida det i själfva verket skullo 
lända de antikvariska intressena till fördel att helt afstänga eller 
åtminstone göra det synnerligen besvärligt för enskilda att kunna 
bilda fornsakssamlingar. Det enskilda samlarintresset har onek
ligen hitintills i ej ringa grad bidragit till att sprida intresse i vida 
kretsar för kulturhistorisk forskning, på samma gång som det 
undan förstörelse räddat ofantligt mycket och däribland många af 
de mest värdefulla fynd, som vi nu äga. Ovisst torde äfven vara, om 
de i detta lagförslag införda Riksantikvariens ombud skulle i dessa 
hänseenden kunna komma alt utveckla samma energi och arbets
intensitet som en för sin sak intresserad samlare. 

I de fall, där hittaren enligt lag är skyldig att hembjuda ett 
funnet föremål till staten, ligger en stor fara för effektiviteten af 
detta laghud däri, att, om hittaren försäljer det hemhudspliktiga 
föremålet till annan person under sådana förhållanden, att denne 
kan anses vara i god tro, köparen går fri från laga ansvar. Ännu 
betänkligare är, att, äfven om köparen ej är i god tro, han likväl 
ej kan straffas enligt den tolkning nu gällande förordning fått. 
Utgångspunkten för hittarens hemhudsskyldighet torde väl numera 
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få anses vara den, att det funna är af vikt för det allmänna, och 
att därför hans fria dispositionsrätt af hittegodset inskränkes, om 
ock lagen tillförsäkrar honom god betalning för fyndet. Men är 
hittegodset af intresse för det allmänna, när det befinner sig i 
hittarens hand, är det väl det äfven, om annan person innehar 
det, hvarför rätteligen hittarens hemhudsskyldighet hör öfverföras 
på innehafvaren. 

Då penningvärdet betydligt sjunkit sedan 1867, och då forn
lämningarna numera pä helt annat sätt hotas af merkantila och 
industriella företag med sä stora kapital till sitt förfogande, att, 
äfven om böterna äro ganska afsevärda, ett sådant företag kan 
anse det vara för sig fördelaktigt att borttaga fornlänmingen och 
betala böterna, så har föreslagits, dels att böterna för förseelse 
mot lagen skulle betydligt höjas*), dels att vid försvårande fall 
äfven fängelsestraff skulle kunna ådömas. Samma straff borde 
äfven kunna tillämpas mot personer, som på egen eller annans 
mark utplundra grafvar för att direkt försälja grafgodset och där
igenom bereda sig vinning. Önskligt vore, om åtminstone de, 
som uppköpa dylikt grafgods till återförsäljning, kunde ställas till 
laga ansvar. 

* * 

Andra afdelningen i lagförslaget behandlar rörliga föremål yngre 
än hednatiden och af den kulturhistoriska betydelse, alt deras be
varande bör anses vara ett allmänt intresse. I nu gällande forn-
minnesförordning äro föremålen af denna art, som befinnas i kyr
korna, skyddade, och är i bifogade i paragrafform affattade lag
förslag §§ 15 och 16 ytterligare åtgärder föreslagna till deras be
tryggande. 

Paragraf 15 är, hvad de uppräknade föremålen beträffar, något 
utförligare än förut framför allt med afseende på textilföremål. 
Erfarenheten har nämligen gifvit vid handen, att våra kyrkor 
understundom äro i besittning af ytterst värdefulla tcxtilalster, 
ofta nog i följd af oförständ och likgiltighet utsatta för synnerlig 
vanvård. Vidare är i lagförslaget infördt senaste af Kungl. Maj:t 
utfärdade förordning afsedd att förhindra otillbörlig afsöndring 
från kyrka af rörligt gods. 

De föremål, förvarade i kyrka eller med kyrka sammanbyggd! 
grafkor, hvilka tillhöra nu lefvande person eller släkt, intaga i 

*) Till hvilket belopp halva vi ej velat yttra oss om. 
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rättsligt afseende onekligen en egendomlig ställning. Dylika före
mål hafva i regel kommit till kyrka eller grafkor i samhand med 
någon persons begrafning oeh hafva lämnats där i afsikt att de 
för evärdliga tider skulle minna om den person, som hegrafts. 
Synnerligen ofta torde det hafva inträffat, att dylika föremål un
der flera generationer ej hlifvit på något sätt vårdade af dem, som 
härstamma från den aflidne. Däremot måste man anse, att för
samlingen, som står i ansvar för kyrkan, äfven i viss mån är an
svarig för det, som inom hennes kyrka finnes inrymdt, och. da 
dessa föremål ej så sällan torde hafva bidragit att gifva åt kyrkan 
en viss prägel, kan det väl näppeligen anses olämpligt att försam
lingen får något att säga om dem, då hon länge hyst dem i sin 
kyrka. Därför är föreslaget, att dylika föremål ej skulle la från 
kyrkan allågsnas utan medgifvande af såväl ägaren som försam
lingen och Akademien. Härigenom är jämväl förehyggdt, att för
samlingen utan vidare frän kyrkan aflägsnar dylika föremål, hvilket 
säkerligen mer än en gång skett. 

Öfriga ändringar och tillägg äro hufvudsakligen endast kodi-
fiering af häfdvunnen praxis. 

För det allmänna medvetandet står det likväl sedan länge 
klart, att alla kulturhistoriska föremål af ofvan omtalade betydelse 
höra vara i möjligaste män skyddade, oheroende hvar de helinna sig. 
Når staten erkänt hehof af skydd, då det gäller de kyrkliga före
målen, fordrar konsekvensen, att detta skydd utsträckes äfven 
lill profana föremål af sagda hetydelse, ty det är ju ej den om
ständigheten, att de förvaras i kyrka, som gifver dem kultur
historiskt värde. Alla dylika föremål af här omtalade heskaffenhet 
höra därför, när de befinna sig i statens ägo eller tillhöra kom
muner, församlingar, landsting, universitet och akademier d. v. s. 
i offentlig ägo, vara underkastade hestämmelser, som så vidt gör
ligt trygga deras heständ. Förteckningar böra upprättas öfver 
dem, hvilka förteckningar skola af Kungl. Maj:t godkännas. På 
dessa förteckningar upptagna föremål få sedermera ej till annan 
lokal förflyttas, renoveras eller restaureras, försäljas eller från 
hefintlig inventarielista afföras utan medgifvande af vederbörande 
öfvervakande myndighet. Huru vid meningsskiljaktighet mellan 
innehafvaren och den vårdande myndigheten förfares, omnämnes 
senare. 

För alt fortast möjligt få en öfverhlick öfver antalet dylika 
föremål hörde respektive innehafvare åläggas att i samråd med 
en sakkunnig, som af den vårdande myndigheten godkänts, upp-
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rätta dylika förteckningar och dem till respektive värdande myndig
heter insända. Synnerligen lång tid torde ej åtgå för upprättandet af 
dessa provisoriska förteckningar, som skulle vara gällande intill 
dess från centralmyndigheten den officiella förteckningen hlifvit 
uppsatt ock af Kungl. Maj:t fastställd. 

Största svårigheten erbjuder naturligtvis de i privat ägo be
fintliga föremålen af den vikt och betydelse, att de böra räknas 
till nu ifrågavarande kategori. 

1 de allra flesta lagar angående dessa förhållanden har man 
ej vågat mot ägarens vilja ingripa i den enskildes fria disposi
tionsrätt öfver sin egendom. Det är, så vidt vi hafva oss be
kant, endast i Italien man gått så långt, att man, när ett konst
verk är af allra största betydelse, äfven mot ägarens vilja på
tvingat honom ej obetydliga inskränkningar i hans handlingsfrihet 
med afseende pä konstverket. 1 allmänhet nöjer man sig med 
att på öfvertygelsens väg söka förmå en ägare att frivilligt underkasta 
sig vissa inskränkningar. Såsom här nedan, när det gäller privat
byggnader, vidlyftigare utföres, torde det få anses lämpligt att er
bjuda den enskilde någon fördel, när han för det allmänna bästa 
uppmanas att underkasta sig begränsning af sin handlingsfrihet. 

Hvad det allmänna intresset sträfvar till är, att dylika i pri
vat ägo befintliga föremål ej pä något vis skadas eller förstöras. 
För att i möjligaste mån undvika detta är det därför nödvändigt, 
att den vårdande myndigheten ständigt hålles au niveau med, 
hvarest dessa föremål befinna sig, samt att de ej på ett för före
målen fördårfbringande sätt underkastas renovering eller restau
rering. 

Genom att efter anmälan lämna den vårdande myndigheten 
tillträde till det registrerade föremålet tillförsäkrar sig ägaren kon
troll att föremålet ej tager skada, där det förvaras, och därigenom, 
att den vårdande myndigheten måste förutsättas äga den största 
erfarenhet i renoverings- och restaureringsfrågor, vinner han att, 
när dylik åtgärd är af nöden, han då är tillförsäkrad att genom 
den anvisning den vårdande myndigheten afgiftsfritt gifver och 
genom dess öfvervakande af arbetets utförande föremålet tager 
minsta möjliga skada. Att föremålets Utslängd genom dessa åt
gärder ökas liksom att härigenom dess kommande värde höjes är 
onekligt. Uteslutande till föremålets fördel är ägarens skyldighet 
att, om han försäljer föremålet, omedelbart underrätta den vårdande 
myndigheten, till hvem han afyttrat det. 
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Den tredje afdelningen i lagförslaget omfattar byggnader af 
den betydelse, att deras bevarande bör anses vara af ett allmänt 
intresse. Af dylika äro redan de kyrkliga väl skyddade genom 
nu gällande förordning, som äfven framgent skulle äga giltighet 
med de förändringar, som här bilagda i paragrafform affattade 
lagförslag innehåller. 

Dessa förändringar innebära i allmänhet endast en kodifiering af 
redan nu befintlig praxis. Då de myndigheter, som i första hand hafva 
att göra med kyrkorna, ej äro kompetenta att afgöra. huruvida en 
kyrkobyggnad är af kulturhistoriskt intresse eller ej, har före
slagits, att alla kyrkor äldre än 50 år skola för den kulturminnes
vårdande myndigheten anmälas, när någon som helst ändring af 
dem blifvit föreslagen och af församlingen antagen till utförande. 
Samma tidrymd af 50 år förekommer i liknande lagbestämmelser 
älven i andra länder. 

Mer än en gång har det visat sig, att en församling, sedan 
den byggt sig ny kyrka, i hög grad ångrat detta och helst 
velat hafva den gamla kvar. Till förebyggande af att en gammal 
kyrka utan stort nödtvång öfvergifves, och att ett kulturminnes
märke därigenom utsattes för förstörelse, har föreslagits, att fråga 
om ny kyrkas uppförande för en församling, som redan äger en 
kyrka, ej får af vederbörande myndigheter behandlas annat än i 
samhand med en ingående undersökning, huruvida ej kyrkan genom 
ändringar kan bringas att motsvara de anspråk, församlingen stäl
ler på sin gudstjänstlokal. 

Hvad i § 13 mom. 4 föresläs med afseende på ödekyrkor är 
ett fastslående i lag af hvad förut mera än en gång kommit till 
tillämpning, Men frågan om landets ödekyrkor är därmed ej slut
behandlad. Blifva de ej af staten underhållna eller kunna de ej 
till något praktiskt ändamål apteras, lämnas de att gå en långsam 
undergång till mötes på ett sätt, som är allt annat än tilltalande. 
Med ett ojämnt förmultnande tak instörtadt, med utslagna fönster
rutor och öppna dörrar prlsgifves denna byggnad, som förr endast 
med vördnad beträddes, allt för ofta åt ungdomens tanklöshet, för 
att ej säga, att ungdomen där låter sina mindre goda böjelser 
få fritt spelrum. Detta kan ej vara vår tid värdigt. — Om det 
förfaringssätt som i § 13 mom. 4 föreslås blir lag, är det att hop
pas, att alla ödekyrkor af kulturhistoriskt värde blifva räddade, 
d. v. s. nödtorftigt underhållna. De öfriga ödekyrkorna, som ej 
hafva kulturhistoriskt värde, undandraga sig härigenom den kul-
turminnesvårdandc myndighetens omsorg. Men vi kunna ej undgå 
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att framhålla det önskvärda däri, att de myndigheter, som denna 
sak närmast vidkommer, ålades tillse, att kyrkobyggnaden äfven 
under sitt förfall hölles så, att den ej väckte anstöt. 

Genom indragande under allmänt skydd af profanbyggnader 
skulle den kulturhistoriska intressesferen få sin betydelsefullaste 
utvidgning erkänd såsom ett statsintresse. I flertalet af de euro
peiska kulturstaterna äro numera lagar stiftade till skydd för 
dylika byggnader. När staten redan erkänt, atl de kyrkliga 
byggnadernas vård är statsintresse, där de kulturhistoriska syn
punkterna böra få göra sig fullt gällande, fordrar konsekvensen 
som en nödvändighet, att samma kulturhistoriska intresse får 
komma till sin fulla rätt, när det gäller statens egna profana 
byggnader, likaväl som när det gäller byggnader, tillhöriga lands
ting, kommuner, universitet och akademier. Alla dylika kultur
historiskt värdefulla byggnader skulle genom den fornminnes-
vårdande myndighetens försorg förtecknas, hvilken förteckning-
skulle af Kungl. Maj:t fastställas och finge därefter inga föränd
ringar eller reparationer vare sig det gällde en sådan bygg
nads yttre eller inre företagas, utan att den fornminnesvårdande 
myndigheten blefve i tillfälle att tillvarataga de kulturhistoriska 
intressena. Där den fornminnesvårdande myndigheten och den 
byggnadsarbetet utförande ej kunde enas, skulle Kungl. Maj:t af
göra frågan. Vid tillfällen, då det från konserveringssynpunkt vore 
af nöden att vissa konserveringsarbeten företogos, skulle dessa af 
den byggnadsarbetet utförande myndigheten verkställas på rekvi
sition från den fornminnesvårdande myndigheten. 

Svårare blir frågan, när det gäller i enskild ägo befintliga 
byggnadsminnesmärken af nu omtalad art. Såsom enskilda bygg
nader betraktas äfven sädana som tillhöra stiftelser och samfund. 
I andra länder har man gått synnerligen långt i inskränkning af 
ägarens fria dispositionsrätt öfver en byggnad af kulturhistoriskt 
intresse. I länder med sådana traditioner som England och Sverige 
torde det likväl blifva synnerligen svårt att genomföra lagbestäm
melser, som allt för mycket ingripa i den enskildes rätt att fritt för
foga öfver sin egendom. Nödvändigt synes vara, att, om ett allmänt 
intresse, i detta fall kulturminnesvården, vill införa restriktioner i 
en privatmans fria förfogande öfver sin egendom, det allmänna i 
så fall gifver den enskilde någon ersättning för detta intrång, det 
vill i nu förevarande fall säga, att det allmänna framträder och 
hjälper den enskilde just i det ögonblick, denne känner sig bunden 
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i sin rörelsefrihet genom det tvång det allmänna intresset pålagt 
honom. 

Tillvägagångssättet skulle vara följande. Af den fornminnes
vårdande myndigheten i samråd med någon lokal statsmyndighet 
upprättas en förteckning på sädana privatbyggnader, hvilka på 
grund af kulturhistoriskt värde böra helt eller delvis i så orubbad! 
skick som möjligt bevaras. Ägaren och äfven innehafvaren med
delas, att byggnaden blifvit uppförd på förteckningen och samti
digt, hvilka fördelar som kunna beredas honom, om han i tid an
mäler tilltänkta ändringar på densamma. Önskligt vore, om äga
ren eller innehafvaren kunde lagligen åläggas att anmäla, när han 
tilltänkte en förändring af byggnaden eller dess nedrifvande. 

När den kultnrminnesvårdande myndigheten erhållit kunskap 
om, alt förändringar skola vidtagas å registrerad byggnad, skulle det 
åligga denna myndighet att söka åvägabringa sådan öfverenskom
melse med ägaren, att helst ingen eller åtminstone den minsta 
möjliga rubbning af kulturhistoriskt intressanta partier behöfde 
förekomma. 

Till underlättande af en sådan uppgörelse skulle den kultnr
minnesvårdande myndigheten äga rätt att af medel, för detta än
damål ställda till dess förfogande, bestrida kostnaderna dels för 
utarbetande af ritningar till det, som afser bevarande af det kul
turhistoriskt intressanta, dels för det arbete, de genom den kultur-
minnesvårdande myndighetens ingripande vidtagna åtgärderna kun
nat föranleda, ntöfver hvad eljest varit nödvändigt. Några så synner
ligen betydande belopp torde för dessa ändamål ej vara af nöden. 

Dessa medel böra hälst ställas till den fornminnesvårdande myn
dighetens omedelbara disposition, så att denna ej för hvarje gäng 
behöfver gå till Kungl. Maj:t eller Kungl. Maj:t och Riksdag. Dy
lika privata byggnadsföretag äro nämligen i regel af brådskande 
natur och säkerligen skulle dröjsmål verka därhän, att den enskilde 
skulle känna sig ovilligare att ingå på den kulturminnesvårdande 
myndighetens förslag, hvilket i hög grad skulle verka menligt för 
de intressen, som afsikten vore att skydda. 

Skulle det förtecknade minnesmärket rifvas, borde den kultur-
minnesvårdande myndigheten äga rätt att dessförinnan låta uppmäta 
och afbilda detsamma, och skulle byggnaden vara af sådan utomor
dentlig betydelse för kulturhistorien, att den anses vara omistlig, 
skulle den fornminnesvårdande myndigheten äga hos Kungl. Maj:t 
anhålla om dess inköpande för statens räkning och eventuellt om 
dess exproprierande. 

• , • 2 
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Det är säkerligen af stor vikt, att de här i lagförslaget införda 
ganska stränga bestämmelserna finnas att tillgripa, om ett effek
tivt skydd af kulturminncsmärkena skall kunna åvägabringas, men 
å andra sidan kunna en del öfverträdelser hafva skett af okun
nighet och utan att i synnerlig hög grad tillfoga fornminnesin-
tressena någon betydande skada. Att i lagstiftningen kunna draga 
några fasta gränser mellan det straffbara och det. som man möj
ligen kan hafva öfverseende med, torde vara omöjligt. I stället 
har tillgripits den utvägen att föreslå, det Riksantikvarien ensam 
skulle äga befogenhet att låta åtala öfverträdelser af denna lag. 
Likaså skulle det vara Riksantikvarien ensam, som genom Konun
gens Befallningshafvande har att låta fridlysa fornminnen, ty det 
är honom det åligger att taga närmaste värden om landets forn
minnen. 

För att här föreslagna restriktioner i kommuners och enskildes 
åtgöranden ej skall kännas tyngre än nödigt är, måste en hel del 
ärenden snabbt kunna expedieras. Det ligger i sakens natur, att 
en Akademi med tolf sammanträden om året ej lämpbgen kan 
vara den beslutande myndigheten, om det gäller frågor, som 
snabbt måste afgöras och expedieras. Med tanke härpå har till 
Riksantikvarien öfverflyttats alla rent expeditionella afgöranden, 
noder det att hos Akademien kvarstår afgörandet af sådana frågor, 
där det gäller att i sista hand väga mellan det rena sakintresset 
och andra intressen, som kunna resa sig mot detta. Rätt till 
klagomål hos Kungl. Maj:t öfver Akademiens beslut bibehålles. I 
sak är förändringen ej så stor, då Riksantikvarien äfven förut väl 
i själfva verket varit den afgörande för alla frågor, som här åsyf
tats, ehuru väl den formella rätten att besluta legat hos Akade
mien. Det torde väl näppeligen i Akademiens protokoll från de se
nare årtiondena kunna uppletas ett enda exempel, då Akademien 
mot Riksantikvariens förslag afgjort något sådant ärende, som nu 
föreslagits att Riksantikvarien skall äga att afgöra. 

Men det är icke lagen i och för sig, som verkar till förmån 
för de intressen, den är tillkommen att skydda, det är nödvändigt 
att tillse, det den efterlefves. När det gäller ett så stort land 
som vårt, är det ogörligt för en Riksantikvarie med tillhjälp af tre 
eller fyra ordinarie tjänstemän att räcka till, äfven om de ej hade 
annat alt göra och ägde obegränsade medel för sina resor. Enligt 
nu gällande förordning skall visserligen kronobetjäningen biträda 
vid fornminnesvården; det är dock nästan orimligt begära, att den 
på något verkligt effektivt sätt skall kunna ingripa, då den ju 
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är öfverhopad med en mängd andra uppdrag, som i allmänhet 
mer intressera den än fornminnesvården. 

1 nu framlagda lagförslag har man sökt råda bot för dessa 
svårigheter, därigenom att man infört medhjälpare åt Riksantikva
rien. Redan tillförene har riksantikvarien ägt s. k. Riksantikva
riens ombud, hvilka frivilligt åtagit sig att pä grund af sitt in
tresse för fornminnesvården biträda honom. Genom att omnämna 
dessa Riksantikvariens ombud i lagen har man velat sanktionera 
en förut pröfvad anordning, som funktionerar till lättnad för såväl 
Riksantikvarien som allmänheten, i det att allmänheten direkt kan 
vända sig till dem för att få de råd och upplysningar, som den 
eljest genom bref eller direkta samtal med riksantikvarien måste 
inhämta. Dessa ombud skulle af Riksantikvarien utses på sådana 
platser och i så stort antal, som han kunde finna lämpligt. De 
böra vara personer, som hafva intresse för sin hembygds minnes
märken, och böra inrapportera sådant, som kan vara för fornmin
nesvården fördelaktigt att Riksantikvarien får kännedom om. Vi
dare böra de äga rätt att på statens bekostnad utföra de forn
minnesvårdande uppdrag, som Riksantikvarien kan gifva dem. Med 
deras tillhjälp torde det blifva möjligt att på elt långt effektivare 
sätt, än nu är fallet, kunna öfvervaka landets fornminnen, men 
säkerligen fordras härtill större anslag för resor och undersök
ningar än hvad, som nu står till förfogande. 

Stockholm i april 1912. 

Oscar Montelius. Emil Ekhoff. Bernhard Salin. 



Förslag till lag 
angående 

forntida minnesmärkens fredande och bevarande. 

§ l. 

Alla fasta fornlämningar äro, såsom bevarande minnet af fäder
neslandets inbyggare i forntiden, ställda under lagens hägn. De 
få icke af jordens ägare eller innehafvare eller annan person för
ändras, rubbas eller borttagas under annat villkor, än här nedan i 
§§ 5—8 stadgas. 

§ 2. 

Fasta fornlämningar, som i § 1 afses, äro lämningar af forn
tida bostäder och sädana bildningar från äldre tid, som tillkommit 
genom människohand eller som vittna om, att människor i äldre 
tider där uppehållit sig; ruiner och andra lämningar af forntida 
befästningar och borgar, slott, kyrkor, kapell och kloster samt 
andra forntida byggnader och anläggningar; kult- och offerplatser, 
jämte älfkvarnar, stenkors och andra minnen af äldre religions
bruk; forntida grafvar, antingen de äro synliga ofvan jord eller 
icke; lagda eller resta stenar (bautastenar och andra vårdar, 
domarringar och andra stensättningar), stenar och bergytor med 
inskrifter och bilder (runristningar, hällristningar o. d.). 

Till fasta fornlämningar räknas äfven sådana naturföremål 
(stenar, träd, källor, jättegrytor m. m.), vid hvilka märkligare åld
riga bruk eller sägner äro fastade. 

§ 3. 

K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien har högsta 
tillsyn öfver landets fornlämningar. 

Vård och tillsyn af dem utöfvas af Riksantikvarien med bi
träde af Akademiens tjänstemän, hvarjämte de ombud, hvilka Riks
antikvarien äger att utse, hvar i sin ort härvid medverka. 
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§ 4 . 

Riksantikvarien äger rätt att, efter skedd tillsägelse åt jordens 
ägare eller innehafvare, vidtaga nödiga åtgärder för fornlämning-
arnas behöriga vård. 

Om det visar sig. att ett fornminne af synnerligen märklig 
beskaffenhet icke pä annat sätt kan skyddas, må Akademien vid
taga åtgärder för att genom expropriation bereda nödigt skydd. 

Riksantikvarien samt den, som af honom därtill förordnats, 
äger rätt att, efter skedd tillsägelse åt jordens ägare eller inne
hafvare, afbilda, uppmäta, iständsätta och medels gräfning eller 
på annat sätt undersöka fornlämningar. 

Ägaren eller innehafvaren af jorden skall åtnjuta ersättning 
för honom möjligen därigenom förorsakad skada eller kostnad, 
såvida ej undersökningen företagits i följd däraf, att han gjort 
sådan ansökan om fornlämningens förändring eller borttagande som 
i § 7 säges. 

Det, som vid sådan undersökning anträffats, skall utan annan 
ersättning till jordens ägare eller innehafvare, än den i mom. 2 
nämnda, öfverlämnas till Statens Historiska Museum, hvarvid det 
beror på Akademiens pröfning, om det skall där förblifva, eller 
om och på hvilka villkor det kan aflåtas till annat museum i 
landet. 

Önskar någon af vetenskapligt intresse undersöka fornlämning, 
må han därtill begära tillstånd af Akademien. Bifalles ansök
ningen, gälle om undersökningen och det, som därvid kan anträffas, 
hvad ofvan är sagd t. 

§ « • 
Om mark där fornlämning ligger redan nyttjas till åker, äng 

eller betesplats, mä den fortfarande därtill brukas, dock ej på så
dant sätt, att fornlämningen däraf tager skada. 

§7. 
Om vid jordarbete anträffas i viss ordning lagda stenar, 

fornsaker, lämningar af bearbetadt trä, kol, ben eller annat, hvilket 
visar tillvaron af en sådan fornlämning som i § 2 omtalas, skall 
arbetet genast afbrytas och anmälan ofördröjligen göras till Riks
antikvarien, som äger att fortast möjligt låta undersöka förhäl
landet, så att arbetets fortsättande ej må oskäligt uppehållas. 
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§ 8. 

Åstundar ägare eller innehafvare af jord. för tillämnadt bygg
nads- eller odlingsföretag eller af annan orsak, att förändra eller 
borttaga någon fornlämning, göre därom skriftlig ansökan, som 
insändes till Riksantikvarien, antingen direkt eller genom hans 
ombud i trakten. Ansökan kan ock inlämnas genom närmaste 
kronobetjänte, om fornlämningen ligger på landet, eller genom 
magistraten, om fornlämningen ligger i stad, hvarefter det åligger 
dem atl genast därom göra anmälan hos Konungens Befallnings-
hafvande i länet, som hör handlingarna till Riksantikvarien insända. 

Finner Riksantikvarien att fornlämningen bör, innan ansökningen 
kan pröfvas, undersökas, skall detta ske pä sådant sätt, att ären
dets afgörandc ej oskäligt fördröjes. Jordägaren vare skyldig att 
utan kostnad för statsverket lämna så stor del af den för under
sökningen nödiga arbetskraften, som finnes skäligt. 

Anträffas fornsaker, förfares med dem såsom i § 5 stadgas. 
Ansökningen föredrages af Riksantikvarien i Akademien, som 

äger afgöra, huruvida den må med eller utan villkor bifallas 
eller icke. 

Akademiens beslut meddelas den sökande jämte hänvisning 
att, där han åt beslutet ej nöjes, inom den i Kungl. förordningen 
den 14 december 1866 bestämda tid i Kungl. Ecklesiastikdeparte
mentet däröfver anföra underdåniga besvär. 

Besluten skola sökanden kostnadsfritt meddelas. 

§ 9-

Om vid utstakande af gata, landsväg, järnbana eller kanal 
eller vid annat offentligt arbetsföretag fornlämning befinnes vara 
belägen i vägens eller kanalens riktning eller för arbetets utfö
rande moderlig, så skall, innan planen för arbetets utförande fast
ställes, anmälan göras till Riksantikvarien. Finner han fornläm
ningen vara af den art, att den icke bör få rubbas, men företagets 
ledning anser dess rubbande icke kunna undvikas, anmäler Aka
demien saken för Kungl. Maj:t. Måste fornlämningen borttagas, 
skall tillfälle beredas Riksantikvarien att låta undersöka densamma 
utan att likväl arbetet må härigenom obehörigt uppehållas. De 
för undersökningen nödiga kostnaderna bestridas af företagets led
ning. Anträffas vid sådan undersökning fornsaker, skola de utan 
ersättning öfverlämnas till Statens Historiska Museum. 
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| 10. 
Skall skifte af jord företagas och finnes därå fast fornlämning. 

åligge det skiftesförrättaren att uppmana samtligc delägare att 
låta den mark fornlämuingen upptager, såsom en skiflcslagets 
gemensamma tillhörighet, från skiftet undantagas. Kan sådan 
öfverenskommelse icke frivilligt träffas, gälle dock om fornläm
ningen. hvad rörande sådanas vård här ofvan är stadgad!. 

i 11. 
En hvar, som genom sprängning, nedrifning. gräfning, plöj

ning eller på annat sätt olofligen förändrar, rubbar eller borttager 
fornlämning, straffes, om det hefinnes, att han bort känna, att det 
var en fornlämning, med böter från till kronor eller vid 
synnerligen försvårande omständigheter med fängelse intill 
månader, och vare plflctig att, såvidt möjligt är. återställa den
samma i dess förutvarande skick. Tredskas han att sådant full
göra, må återställandet på hans bekostnad verkställas. 

Såsom försvårande omsländighet anses, 
dels om åverkan ägt rum, oaktadt fornlämningen varit frid

lyst, eller jordens ägare eller innehafvare på anna! sä!! blifvi! 
underrättad, om al! de! är en fornlämning, 

dels om grafvar plundrals i syfte al! för vinnings skull ål-
komma däri befinlliga fornsaker. 

Om vid oloflig rubbning af fornlämningen fornsaker anträffats, 
skola dessa lill Slalens Hisloriska Museum aflämnas. och ankomme 
pä pröfning, huruvida någon ersåtlning för desamma må gifvas. 

Har sådan! fynd inkommit till annan samling i landet, skall 
anmälan ofördröjligcn göras till Akademien. Fyndet mä förblifva 
i nämnda samling, såvida ej Akademien finner det vara synnerligen 
viktigt för Statens Historiska Museum. 

§ 12. 

En hvar, som i jorden, i vatten, i lämningar af öfverglfna 
byggnader eller annorstädes finner forntida mynt af guld. silfver 
eller koppar eller andra fornsaker, hvilka helt eller delvis äro af 
guld eller silfver, skall till fullgörande af den honom åliggande 
skyldighel a!! fynde! fill Slalen hembjuda. de funna föremålen, 
ulan att desamma genom brytning, filning, skurning eller på annat 
sätt skada, omsorgsfullt förvarade ofördröjligcn till Akademien in
lämna, antingen direkt eller genom Konungens Befallningshafvande 
med noggrann uppgift om fyndstället, sättet hur fyndet hlifvit an-
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träffadt, med hvad mera kan till upplysning i ämnet tjäna. Ko
nungens Befallningshafvande besörjer ofördröjligcn fyndets insän
dande, eller om detta icke lämpligen kan ske med posten, afgifve 
skriftlig anmälan till Akademien. Finner Akademien hela fyndet 
eller någon del däraf böra för Statens Historiska Museum eller 
K. Myntkabinettet inlösas, erlägge då för det, som inlöses af guld 
eller silfver, fulla metallvärdet med minst en åttondedels förhöj
ning, samt för kopparmynt, hvad utöfver metallvärdet kan anses 
motsvara fyndets vetenskapliga värde. 

Kan Akademien icke af de för sådant ändamål på hennes 
stat uppförda medel lösen bestrida, göre dä hos Kungl. Maj:t 
anmälan, hvarefter Kungl. Maj:t vill pröfva, huruvida fyndet må 
af andra medel inlösas. 

Den som undandöljer, nedsmälter, bortskänker eller föryttrar 
sådant fynd, som ofvan omtalas, eller del däraf. innan fyndet varit 
till Staten hembjudet, straffes med böter frän till kronor; 
för det som af honom till staten inlämnats, erhåller han ej större 
lösen, än som motsvarar metallvärdet. 

önskar innehafvare af andra tillfälligtvis anträffade fornsaker 
desamma till Statens Historiska Museum hembjuda, må sådant 
kunna på det sätt, som i mom. 1 säges, ske genom Konungens 
Befallningshafvande; och skall Akademien för hvad af sådana fynd 
anses böra för Statens Historiska Museum förvärfvas erlägga lösen 
efter omständigheterna större eller mindre, i den mån de hem-
bjudna fornsakerna äro väl bevarade och i öfrigt anses äga värde 
för nämnda museum och för vetenskapen. 

§ 13. 

Kyrkor äldre än 50 år, må ej nedbrytas eller förändras innan 
anmälan i vederbörlig ordning blifvit hos Kungl. Maj:t gjord, på 
det Kungl. Maj:t efter vederbörandes hörande mä efter omstän
digheterna kunna afgöra, huru förfaras skall. 

Samma lag gälle äfven äldre kyrkogårdsmurar, samt kyrko
gårdsportar, klockstaplar och öfriga kyrka tillhöriga byggnader. 
För förändring af ett med kyrka sammanbyggd!, enskild släkt till
hörigt grafkor fordras dessutom ägarens medgifvande. 

Fråga om ny kyrkas uppförande för en församling, som redan 
äger en kyrka, får ej af vederbörande myndigheter behandlas annat 
än i samband med en undersökning om den nuvarande kyrkans 
lämplighet att fortfarande användas till gudstjänst. 

Om församlingen icke vill underhålla kyrka, som ej längre 
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af den ålder och det kulturhistoriska värde, att den bör åt fram
tiden bevaras, hos Kungl. Maj:t göra framställning om, att bygg
naden må på Statens bekostnad underhållas, mot villkor att för
samlingen till Staten öfverlåter äganderätten till kyrkan med för
pliktelse för församlingen att låta kyrkan stå kvar, så länge Kungl. 
Maj:t pröfvar lämpligt. 

§ 14. 

Om i kyrka äldre målningar påträffas under putsen, får denna 
borttagas endast af person, hvars kompetens af Riksantikvarien 
godkännes, och pä sätt som den senare bestämt. För åtgärder 
till målningarnas restaurerande lämnar Riksantikvarien föreskrifter. 

§ 15. 
Finnes i kyrka, på kyrkogård eller eljes i kyrkas vård rör

ligt gods, som tjänar att bevara minnet af forntidens bruk och 
konstfärdighet och icke tillhör nu lefvande enskild person eller 
släkt, såsom gamla skrudar, antependier, altardukar och andra 
väfnader, kalkkläden, bilder, altartaflor, kors, klenoder, kärl, dop
funtar, rökelsekar, aflatsskrin, fattigbössor, primklockor, icke vägg
fasta målningar och andra konstarbeten, minnesvårdar och graf
stenar, epltafier, baner, vapensköldar, sorgfanor, vapen och rust
ningar, gamla bref, skrifter och tryckalster m. m., må sådana icke 
förstöras eller till annan än Statens Historiska Museum aflätas, 
utan att Kungl. Maj:t, ifall särskilda omständigheter sådant för
anleda, därtill gifvit nådigt tillstånd, vid ansvar för dem, som 
däröfver böra å ämbetets vägnar hafva vård, såsom för tjänstefel. 

1 kyrka eller i ett med kyrka sammanbyggdt grafkor förva-
radt föremål af nu nämnda slag tillhörande nu lefvande person 
eller släkt, må icke från kyrkan eller grafkoret utan såväl äga
rens som Akademiens och församlingens medgifvande aflägsnas. 

Ätgärder för iståndsättande af sädana i kyrka förvarade före
mål, som i mom. 1 omtalas, få endast utföras under ledning af 
person, hvars kompetens af Riksantikvarien godkännes. 

Finnes runsten inlagd i kyrkas golf eller mur, äger Riksanti
kvarien rätt att, såvida ej kyrkan därigenom tager skada,Mäta 
uttaga stenen för att uppställa den på lämplig plats. 

Vill församling låta omgjuta ringklocka, skall skriftlig anmä
lan därom jämte afbildning af klockan insändas till Akademien, 
hvilken äger att afgöra, huruvida klockan får omgjutas, eller om 
klockan bör bevaras genom att för Statens Historiska Museum 
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eller för annan offentlig samling inköpas, i hvilket fall i lösen er
lägges, hvad malmen enligt gängse pris skulle hafva betingat. 
Om församlingen vill pä annat sätt afyttra ringklocka, gäller 
härom hvad i mom. 1 säges. 

§ 16. 
Öfver det i kyrka förvarade rörliga gods, som i § 15 om

nämnes, skall särskildt inventarium finnas. Däri upptages allt det. 
som förvaras i kyrkan eller kyrkans hus, såväl det, som tillhör försam
lingen, som det, som tillhör nu lefvande enskild person eller släkt. 

Vid kyrkoherdeombyte och vid visitation skall noggrannt un
dersökas, att allt finnes efter detta inventarium i god ordning. 
Riksantikvarien äger rättighet att själf eller genom utsedd person 
anställa sådan inventering efter förut skedd tillsägelse hos veder
börande pastor. 

Kyrkoherde och kyrkovärdar skola vid ansvar efter, hvad 
härom särskildt är stadgadt, tillse, att sådan ofvan nämnd lös
egendom icke af vanvård fördärfvas; och skall åt dylika saker, där 
de icke mera för kyrkans bruk användas, tjänligt förvaringsrum i 
kyrkan eller dess hus beredas. 

Finner Riksantikvarien, att sådana föremål, som i § 15 om
talas, ej äro på lämpligt sätt förvarade i kyrkan, och om tillfälle 
ej gifves att där bereda dem en skyddad plats, äger Riksantikva
rien rätt föreskrifva, att de skola deponeras i Statens Historiska 
Museum eller en af de andra offentliga samlingar, som af Aka
demien förklarats berättigade att mottaga deposita. 

§ 17. 
Profana byggnader och andra profana kultunninnesmärkeii. 

§ 18. 
Konungens Befallningshafvande och Konsistorierna samt veder

börande prästerskap och kronobetjänte skola, i allt hvad på dem 
kan ankomma, tillse att, hvad i denna lag stadgadt är, noga iakttages. 

Konungens Befallningshafvande äge att, på anmälan af Riks
antikvarien låta offentligen fridlysa vissa bestämda eller viss orts 
fornlämningar; och skall, där åverkan å sålunda fridlyst fornläm
ning ändock sker, sådant såsom försvårande omständighet vid 
sakens bedömande anses. 

Om denna lag befinnes i någon måtto vara öfverträdd, äge 
Riksantikvarien sådant till åtal hos vederbörande anmäla. 



Afvikande meningar. 

Till herrar O. Montelius' och B. Salins samt undertecknads 
skrifvelse till Akademien med motivering af det inlämnade förslaget 
angående ny fornminneslag samt till nämnda förslag får jag här
med foga följande afvikande mening. 

1. Angående i privat ägo befintliga föremål af den kultur
historiska betydelse, att deras bevarande bör anses såsom allmänt 
intresse. 

De inskränkningar i äganderätten, ägare till dylikt föremål 
skulle efter föremålets inregistrering vara underkastad, angifvas 
böra vara följande: — ägare äger ej rätt att vägra den vårdande 
myndighetens tjänsteman tillträde till det förtecknade föremålet: 
— ägare äger ej rätt att låta verkställa renovering eller restau
rering på annat sätt än vårdande myndighet medgifver och under 
dess kontroll: — ägare skulle slutligen vara skyldig underrätta 
den vårdande myndigheten, när och till hvem han försålt det för
tecknade föremålet, omedelbart efter försäljningen. 

Förtecknande eller inregistrering af föremål skulle visserligen 
ske endast efter medgifvande af ägaren och då synes därom vara 
mindre att invända, nämligen under förutsättning, att föremålet vid 
ombyte af ägare upphör att vara inregistreradt. Skulle äter, så
som af sammanhanget synes framgå, ett en gång inregistreradt 
föremål, äfven sedan det genom arf eller köp eller pä annat sätt 
öfvergått till annan ägare, fortfara att vara inregistreradt, inträda 
helt andra förhållanden. Genom ingreppet i sin dispositionsrätt 
kan den nya ägaren tillskyndas ej allenast, obehag utan äfven 
ekonomisk förlust t. ex. genom svårighet vid försäljning, vid för-
pantning m. m. 

Hela lagbestämmelsen synes mig vidare fullkomligt sakna fast 
grund. Hvar skall gränsen dragas mellan sådana föremål, som 
äro önskvärda att inregistrera, och andra tilläfventyrs äfven kultur
historiskt viktiga. Denna gräns måste blifva ej allenast fullkom
ligt godtycklig utan äfven mycket föränderlig efter de inregistre-
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rande myndigheternas rent subjektiva tycken på olika tider. Dragés 
gränsen för snäf, så att endast ett fåtal föremål faller inom den
samma, synas bestämmelser därom i allmän lag ej vara på sin 
plats. Utvidgas åter gränsen, inträda däremot lätt sådana förhål
landen, som lägga oöfversligliga hinder i vägen för lagens efter-
lefnad. Hvar skall gränsen dragas mellan t. ex. svenska konst
närers verk? Skall gränsen bestämmas af den tid konstverket 
tillhör eller af dess inre värde? Skall ett medelmåttigt konstverk, 
som innehar en viss ålder, inregistreras, under det ett nyare konst
verk af högsta rang ej bör ifrågakomma? Huru skall förfaras med 
en antikvitetshandlares lager, där första klassens verk förekomma? 
Eller vid en auktion, i stad eller på land, där äfven monument af 
verkligt kulturhistoriskt värde kunna förekomma? 

Dessa frågor och säkerligen ännu andra måste, innan lagen 
blir verklighet, finna sin lösning, men en dylik lösning möter sä
kerligen oöfverstigliga hinder. 

Ägarens fullkomliga rättslöshet vid ett inregistreradt föremåls 
renovering eller restaurering är äfven ägnadt att väcka stor be-
länklighet. Den får nämligen ej ske på annat sätt än den vår
dande myndigheten medgifver och under dess kontroll. Någon 
högre instans medgifves icke. Vid en kyrkas och dess inventariers 
reparation och renovering har det varit praxis att så långt som 
möjligt tillmötesgå församlingens uttalade önskningar; såväl Aka
demien som Kungl. Öfverintendentsämbetet ha som regel handlat 
därefter. 

1 förslaget tillmätes emellertid ej den enskilde ägaren af in
registreradt föremål något som helst inflytande på frågan om re
novering af hans lagliga egendom. Detta synes dock vara att 
drifva förmyndarskapet allt för långt. 

Ej fullt konsekvent synes vidare vara att ett inregistreradt. 
föremål, så länge det befinner sig i inhemsk ägo, skall stå under 
så noggrann kontroll, men att å andra sidan ägaren när som helst 
och utan inskränkning kan försälja det till utlandet. Det följd
riktigaste borde väl vara att lagen förbjöde sådan försäljning. 
Af skäl, på hvilka jag här ej torde behöfva ingå, kan ett dylikt, 
stadgande dock ej ifrågasättas. 

Slutligen synes mig hela lagförslaget så att säga sväfva i 
luften, enär ingen straffpåföljd för lagens öfverträdande är stadgad. 
Enär en dylik väl näppeligen torde kunna tänkas, blir således la
gens bud endast en from önskan, som ägare af inregistreradt 
föremål när som helst utan äfventyr kan ignorera. 
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Pä grund af hvad jag sålunda anfört, får jag anmäla min 
reservation mot ifrågavarande punkt i motiveringen samt yrka att 
ifrågavarande bestämmelser utgå ur förslaget. 

2. Angående i enskild ägo befintliga byggnadsminnesmärken 
af kulturhistorisk betydelse. 

Enligt skrifvelsen skulle tillvägagångssättet med afseende på 
sädana byggnader vara bland annat följande: »Af den fornminnes
vårdande myndigheten i samråd med någon lokal statsmyndighet 
upprättas en förteckning på sädana privatbyggnader, hvilka på grund 
af kulturhistoriskt värde böra helt eller delvis i så orubbadt skick 
som möjligt bevaras. Ägaren och äfven innehafvaren meddelas, 
att byggnaden blifvit uppförd på förteckningen, och samtidigt 
hvilka fördelar, som kunna beredas honom, om han i tid anmäler 
tilltänkta ändringar på densamma. Önskligt vore, om ägaren eller 
innehafvaren kunde lagligen åläggas anmäla, när han tilltänker 
en förändring af byggnaden eller dess nedrifvande». 

Då de »lokala statsmyndigheterna» ej såsom sådana hafva 
någon som helst kompetens att bedöma hithörande frågor, är det 
svårt att inse betydelsen af deras samverkan med den fornmin
nesvårdande myndigheten. Lika litet som den lokala statsmyn
digheten äger kompetens att bedöma, att en byggnad bör inre
gistreras, lika litet kan han bedöma, att den icke bör inregistreras. 
En dylik myndighet äger nämligen ej någon öfverblick öfver de 
byggnadsverk i landet i dess helhet, som böra komma ifråga lill 
inregistrering, och kan således ej tänkas utgöra någon lämplig 
hämsko pä tilläfventyrs för långt drifvet nit att inregistrera. Hvilka 
synpunkter det skulle vara den lokala statsmyndighetens uppgift 
att beakta, synes därför svårt att inse. Inregistreringen bör ju ske 
endast på grund af byggverkets egen beskaffenhet. Några häraf 
oberoende allmänna grunder synas ej böra ifrågakomma. 

Enär lokal statsmyndighet är nämnd som deltagare i inregi
streringen, är det tydligen meningen, att förrättningen skall ske 
efter pä platsen skedd undersökning af byggnaden, hvilket ju ock 
år själflallet, enär afbildningar af alla de byggnadsverk, hvilka 
kunna komma ifråga till inregistrering, ingalunda förefinnas. Efter 
undersökning och inregistrering underrättas ägaren, att byggnaden 
hlifvit uppförd på förteckningen. Om ägarens tillstånd till under
sökningen namnes intet. Ett dylikt tillstånd synes dock hår som 
i fråga om kulturhistoriskt viktiga föremål böra anses nödvändigt. 

Skrifvelsen framhåller, att det vore önskligt, om ägare eller 
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innehafvare kunde lagligen åläggas alt anmäla, när him tilltänker 
en förändring af byggnaden eller dess nedrifvande. Enär intet 
äfventyr för uraktlåtenhet föreslås, torde lagbudet blifva en död 
hokstaf. Skulle åter straffbestämmelse stadgas, och lagen däri
genom blifva effektiv, samt inga åtgärder få vidtagas förr än efter 
underhandlingar och öfverenskommelser med vederbörande myn
dighet, torde det vara lätt att inse, till hvilken tldsutdräkt och 
andra svårigheter detta skulle leda för den enskilde ägaren. 

En af de för forskningen otvifvelaktigt viktigaste grupperna 
af byggnadsverk äro allmogehusen; nämligen genom de konstruk
tionsdetaljer och andra motiv från flydda tider, som finnas hos 
dem. Och delta gäller kanske ej förnämligast boninghusen, hvilka 
mest undergått modernisering, utan uthusen, lador, bodar m. m. 
Dessa borde således företrädesvis förtecknas. Men är det troligt, 
att en allmogeman i t. ex. ett aflägset landskap skulle känna sig 
förpliktad att vid förändring af någon sådan byggnad, härom göra 
anmälan och afvakta resultat af kanske ganska långvariga under
handlingar? 

Slutligen är det här som i fråga om inregistreringen af kul
turhistoriskt viktiga föremål gifvet, att gränsen måste blifva ej 
allenast fullkomligt godtycklig, beroende på den inregistrerandes 
subjektiva tycke, utan äfven sväfvande d. v. s. föränderlig från 
tid till tid. 

På anförda grunder får jag därför härmed anmäla reservation 
mot skrifvelscns motivering och yrka, att ifrågavarande punkter 
måtte ur lagförslaget utgå. 

3. Angående öfvergifna kyrkor (öde kyrkor) utan kultur
historiskt intresse, hvilka ej underhållas. 

Beträffande dylika kyrkor yttras i skrifvelsen: »De öfriga 
ödekyrkorua, som ej hafva kulturhistoriskt värde, undandraga sig 
härigenom den kiiltiirminnesvårdande myndighetens omsorg. Men 
vi kunna ej underlåta att framhålla det önskvärda däri, att de 
myndigheter, som denna sak närmast vidkommer, ålades tillse, att 
kyrkobyggnaden äfven under sitt förfall hölles så, att den ej väckte 
anstöt». 

Såvidt jag känner, finnes emellertid ingen myndighet »som 
denna sak närmast vidkommer» och under det förhållandet, att för
samlingen ej har någon underhållnlngsskyldighet, torde ingen myn
dighet kunna »tillse, att kyrkobyggnaden äfven under sitt förfall 
ej väcker anstöt». Att staten skulle vidkännas kostnaden för under-
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hållet af dessa kulturhistoriskt icke viktiga byggnader, kan ju ej 
förutsattas. 

Dessa så att säga själfdöende kyrkor äro emellertid en verklig 
skamfläck för vår kultur. Lika sannt torde ock vara, att hvar och 
en utomstående, som betraktar ett sådant halfraseradt ofta om 
ytterlig råhet vittnande kyrkligt minnesmärke, gör den fornmin
nesvårdande myndigheten ansvarig för det sorgliga tillståndet. 

Det synes därför önskligt att genom en bestämmelse i forn-
minneslagen råda bot härför. Denna bestämmelse borde innehålla, 
att sådan öfvergifven kyrka, som ej underhålles. skall, om den är 
af trä, rifvas och. om den är af sten, antingen rifvas eller efter 
allt trävikes borttagande lämnas att kvarstå som ruin. Kostnaden 
härför, som ej kan blifva betydlig, enär en del därvid vunnet 
material kan hafva ett visst värde, torde kunna åläggas försam
lingen. Möjligen bör stadgas, att öfvergifven kyrka af den be
skaffenhet, hvarom nu är fråga, ej skall rifvas förr än efter viss 
tid, exempelvis fem år, efter den nya kyrkans uppförande. 

Stockholm den 3 april 1912. 

Emil Ekhoff. 

I fråga om § 12 anhåller undertecknad alt få framföra en av
vikande mening. 

I det föreliggande förslaget till lagstiftning rörande fornläm-
ningars värd stadgas skyldighet för hittaren att lill statens sam
lingar hembjuda alla guld- och silverfynd samt myntfynd och att 
inlämna alla gravfynd (mot ersättning eller icke, allt efter om
ständigheterna). Dessa skyldigheter åligga hittaren även enligt 
nu gällande Kungl. Förordning, som i det nya lagförslaget blott 
underkastats de förändringarna, att begreppet guld- och silverfynd 
utvidgats att omfatta även föremal av delvis guld eller silver, 
under det att den nuvarande kategorien: föremål av koppar in-
skränkes till att omfatta blott kopparmynt. I själfva verket kan 
det starkt ifrågasättas, om ej det 1873 borttagna stadgandet om 
skyldighet att hembjuda kopparlegeringen brons borde återinsättas 
i lagen. I fråga om den måhända övervägande mängden av forn-
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saker stadgas ingen hembudsskyldighet. I den Kungl. Förordningen 
av 1828 var hembudsskyldigheten utsträckt till snart sagt alla forn
saker. I princip torde också alla (jordfunna) fornsaker höra betraktas 
som statsegendom. De ha intet direkt samband med nutida kultur, 
med nu levande personer eller institutioner, till vilka de knappast 
någonsin — åtminstone i vårt land — kommit genom arv eller pä 
annat sätt, släktled efter släktled alltifrån de ursprungliga inne
havarna. Jordägaren har som bekant ingen rätt till de lösa forn
sakerna, utan denna har efter 1828 års förordnings upphävande 
överlåtits ät hittaren, som dock i vissa fall har hembuds- eller 
avlämningsskyldighet. 

Det ökade allmänna intresset för våra fornlämningar och den 
under de senare decennierna vunna insikten om alla fornsakers 
vetenskapliga betydelse liksom även den allmänna strävan att mer 
än förr tillvarataga samhällets rätt synas tala för, att skyldig
heten att hembjuda det funna åt staten utsträckes till att om
fatta alla fornsaker. 

Vore en fullständig organisation av vårt lands museiväsen 
genomförd, så att provinsmuseerna ägde statsanslag och stode 
under statskontroll samt befunne sig i bestämda relationer till 
centralmuseet, skulle jag obetingat rösta för en dylik utsträckning 
af hembudsskyldigheten. De inkomna fynden skulle då kunna 
fördelas på de olika museerna, och blott privatsamlarna, men fram
för allt antikvitetshandlarna och gravplundrarna skulle bli lidande 
på ett sådant stadgande. De privata samlarna av förhistoriska 
fornsaker äro emellertid relativt få och deras betydelse i veten
skapligt avseende numera ringa. Skulle en privatperson av veten
skapligt intresse vilja ägna sig åt fornsakssamlande, kan den ut
vägen tänkas, att han under vissa villkor av riksantikvarien er
håller en koncession alt samla, gällande för livstid eller så länge 
hans intresse varar, varefter samlingen hembjudes till inlösen åt 
staten efter en viss hetalningsnorm. 

Vore den förut omnämnda museiorganisationen genomförd, 
synes mig alltså en allmän hembudsskyldighet böra inträda. För 
alt emellertid ej överhopa centralmuseet eller riksantikvarien med 
arbete och ej häller lamslå provinsmusecrnas företagsamhet, men 
dock tillföra centralmuseet det vetenskapligt värdefullaste materialet, 
borde i detta fall hembuden ske så, att de kategorier av forn
saker, som redan nu tillfalla Statens Historiska Museum fortfarande 
sändas dit, under det atl de övriga, möjligen med undantag av 
de s. k. depåfynden, hembjudas antingen till Statens Historiska 
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Museum eller det landsortsmuseum, inom vars rayon fyndel gjorts 
(de stalskontrollerade provinsmuseernas intressesfärer i detta av
seende borde vara pä förhand bestämda). För centralmuseet måste 
en möjlighet skapas att genom byte och gallring ur provinsmu-
seerna övertaga särdeles viktiga fynd. 

Då tillämpandet av den allmänna hembudsskyldigheten under 
nuvarande omständigheter synes mig stöta på praktiska svårig
heter — genom densamma skulle blott centralmuseet komma att 
riktas, och man finge ytterst svårt att övervaka lagens efterlevnad, 
enär man sannolikt ej längre kunde räkna med provinsmuseernas 
intresse — bör emellertid det mesta möjliga göras för att ät veten
skapen rädda det viktigaste fornsaksmaterialet. Till detta höra 
ovillkorligen jämte gravfynden (och i viss mån guld- och silver
fynden) de s. k. depåfynden, till vilka jag ej blott räknar de före
mål, som funnits lagda i varandras omedelbara närhet, utan även 
sådana, som fördelats på en större yta, t. ex. mossfynden. Ett 
depåfynd kan visserligen beslå av ett enda föremål men torde i 
regeln utgöras af 2 eller flera och har i ett eller annat, vanligen 
religiöst, syfte nedlagts i jorden. Antalet depåfynd, som årligen 
göres i Sverige, torde ej vara synnerligen stort — till Statens 
Historiska Museum inkommer högst ett 30-tal. Men ett enda fynd 
— t. ex. ett niossfynd — kan innehålla en mångfald föremål, och 
i vetenskapligt avseende äro depå- och mossfynden ofta de in
tressantaste och värdefullaste. Ett särskilt skydd behöva även 
de fynd, som göras på forna boplatser, av vilka numera ofta intet 
annat spar än de lösa sakerna synes — jag tänker särskilt pä 
stenäldersboplatser med fynd av keramik, vapen, benföremål o. s. v. 

Då det är känt, alt åtskilliga af dessa depå-, möss- och bo
stadsfynd förskingrats utan att komma vetenskapen till godo och 
f. n. intet med lagens hjälp kan göras häremot utom möjligen i 
fråga om den sistnämnda kategorien, synes det helt naturligt att 
i den föreslagna lagen införa ett stadgande av ungefär följande 
lydelse: 

* Om två eller flera fornsaker av trä, sten, ben, horn, metall, 
glas, vävnader eller dylikt anträffas i jord eller vatten på samma 
plats (under omständigheter, som tyda på, att de antingen nedlagts 
samtidigt eller vid upprepade tillfällen efter varandra på grund 
av en till platsen knuten tradition eller fortsatt användning i visst 
syfte) skola de till Statens Historiska Museum hemhjudas. Om 
inlösen sker, bör betalningen motsvara fulla vetenskapliga värdet. 
Inlämnas dylikt fynd genom enskild samlare eller annat offentligt 
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museum, som önskar detsamma förvärva, göre denne eller detta 
samtidigt härom framställning till Akademien, som äger i ärendet 
avgöra.» 

Genom ett dylikt stadgande skulle åtskilliga gravfynd (t. ex. 
ensamgravfynd frän stenåldern) komma vetenskapen till godo, under 
det alt de eljes lätt förskingras, emedan inga ben på grund av 
förmultning eller bristande iakttagelser hittats tillsammans med 
fornsakerna. Det torde även kunna påstås, att skillnaden mellan 
ett avsiktligt nedlagt s. k. votivfynd och ett gravfynd under flat 
mark ofta är nästan ingen. 

Långt ifrån att genom en dylik utsträckt hembudsskyldighet 
något allvarligt intrång skulle ske i den personliga äganderätten 
— som, enligt vad jag ovan anfört, i fråga om fornsaker torde 
vara av synnerligen chimärlsk beskaffenhet — skulle hittaren tvärt
om genom densamma få sin honom av staten medgivna rätt till 
ersättning för fyndet fullt tryggad. Hittaren af dylikt fynd, som i 
regeln ej själv torde vara samlare, önskar naturligtvis framför allt 
få väl betalt för fyndet. Vid denna art fynd blir också det veten
skapliga, ej det materiella värdet utslagsgivande. Att överväga 
är också, huruvida något slags skiljedomare bör utses i de fall, 
då hittaren och statssamlingen ej kunna enas om priset. I den 
norska lagen finnes härom ett stadgande. 

Genom det föreslagna stadgandet är det fortfarande sörjt för 
möjligheten, att provinsmuseerna och t. o. ra. privatsamlarna få i 
sin vård mottaga fynd av den här nämnda kategorien. Emellertid 
synas vetenskapligt värdefulla fynd i regeln blott böra hamna i 
Statens Historiska Museum eller i universitetsstädernas museer, 
där möjligheten till vetenskaplig bearbetning föreligger. Provins
museerna i övrigt synas ha den dubbla uppgiften att tjänstgöra 
å den ena sidan som uppsamlingsställen och förvaringsplatser, 
ä den andra som folkbildningsanstalter. Från dessa båda synpunkter 
torde också deras insamlingsarbete höra hedrivas. 

Jag får alltså föreslå att vid redigeringen av § 12 särskild 
hänsyn tages till depå-, möss- och hoplatsfynd, ungefär i överens
stämmelse med den av mig ovan angivna formuleringen. Vid för
summelse att efterkomma stadgandet torde antingen samma straff
påföljd böra bestämmas som för försummelse att hembjuda guld-
och silverfynd, eller ock förlust av rättigheten till ersättning för 
det funna. 

Stockholm den 1 april 1912. 
T. J. Arne. 
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Beträffande § 12 anhålla undertecknade på följande grunder 
att få anföra afvikande mening. 

Enligt nu gällande Kungl. Förordning föreligger hembuds
skyldighet blott beträffande dels fynd, som gjorts vid rubbande 
af fast fornlämning, dels »forntida mynt, vapen, redskap, prydnader, 
kärl eller andra fornsaker af guld, silfver eller koppar». Bestäm
melsen angående jordfynd af koppar har aldrig tillämpats annat 
än i fråga om mynt och har i det nu uppgjorda förslaget blott 
bibehållits för denna kategori. Däremot har uttrycket »helt eller 
delvis af guld eller silfver» föreslagits i st. f. det nu gällande. 
Visserligen innebär denna formulering någon utvidgning af hem
budsskyldigheten, men äfven om detta förslag blefve lag, skulle 
blott en mindre del af de fornfynd, som årligen komma i dagen 
i vårt land, blifva indragna under lagens skydd och därmed komma 
den vetenskapliga forskningen till godo. Och ändock äro dessa 
så att säga rättslösa fynd i vetenskapligt hänseende fullt likvärdiga 
med de af lagen skyddade kategorierna. Det bör ihågkommas, 
att guld-, silfver- och myntfynden ej sällan representera föga mer 
än det materiella värdet. 

Bland de fynd, som nu — därest de ej äro af guld eller 
silfver eller bestå af mynt — ej på något sätt beröras af lagen, 
är det särskildt en klass, som enligt vår mening framför allt är 
vanlottad, nämligen de i vetenskapligt hänseende så betydelsefulla 
depotfynden. Vi behöfva naturligtvis ingalunda för Akademien 
framhålla dessa fynds stora vetenskapliga värde, men vilja blott 
nämna, att de hittills anträffade depotfynden i anförda hänseende 
icke blott äro jämnställda med, utan i många fall öfverlägsna de 
fynd, som nu enligt lag till staten hembjiidas. En omständighet, 
som äfven hör tagas i betraktande, är vidare, att dessa depot-
föremål af sina ursprungliga ägare med full afsikt nedlagts i jor
den (ev. vattnet) och ofta äro att betrakta som minnen af en 
religiös akt, hvarför dessa depoter, synes det oss, egentligen hafva 
karaktären af fast fornlämning. Följaktligen böra beträffande 
depotfynden — oberoende af deras i regel stora vetenskapliga 
betydelse — samma bestämmelse gälla som beträffande fynd från 
fast fornlämning i allmänhet, d. v. s. hemhudsskyldighet. 
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Slutligen bör framhållas, att föremålen i en skelettgraf, där 
alla spår af skelettet försvunnit, vanligen af lekmännen tolkas 
— och äfven af fackmännen i flera fall hafva tolkats — som ett 
depotfynd, hvilket naturligtvis visar, att en brist förefinnes i nu 
gällande bestämmelser om hembudsskyldighet för graffynd, en 
brist, som enligt vår mening endast kan afhjälpas på så sätt, att 
denna hemhudsskyldighet utsträckes till att gälla äfven depot
fynden. 

Att emellertid i lag på ett sådant sätt definiera uttrycket 
depotfynd, att det afsedda ändamålet med den nya bestämmelsen 
vunnes, torde vara synnerligen svårt. Så har intet af de inom 
kommittén diskuterade förslagen visat sig tillfredsställande; ett 
sådant uttryck som »två eller flera föremål, som anträffas på 
samma plats», el. dyl. är ej lämpligt, ty dels kan ett af flera 
föremål bestående depotfynd anträffas i olika repriser med ett 
föremål för hvarje gång, dels blir hittarens uppfattning af uttrycket 
»på samma plats» ofta i sista hand beroende på det inbördes af-
ståndet mellan de i fyndet ingående objekten, och dels bestå 
depotfynden ej sällan af blott ett enda föremål, ja, flera af värt 
museums allra märkligaste depotfynd tillhöra just denna kategori. 

En i allo tillfredsställande lösning på dessa svårigheter vinnes 
enligt vår uppfattning endast på det sättet, att hembudsskyldig
heten utsträckes till att omfatta alla lösa fornsaker af hvad slag 
och material de än vara må. 

En sådan lagbestämmelse skulle vi dessutom vilja föreslå 
äfven af andra skäl. Enligt vår mening äro de tillfälligt före
kommande fornsakerna, de s. k. lösa fynden, i vetenskapligt hän
seende synnerligen betydelsefulla, en åsikt, som.under de senaste 
decennierna gjort sig alltmera gällande. Ett stort antal af vårt 
museums intressantaste föremål tillhöra just denna kategori, och 
t. o. m. sådana till det yttre så oansenliga fornsaker som exem
pelvis stenyxor af enklare former kunna, om möjlighet finnes alt 
förvärfva eller åtminstone erhålla kännedom om ett i möjligaste 
mån rikhaltigt material, lämna ovärderliga upplysningar om t. ex. 
befolkningsförhållanden o. dyl. under stenåldern. 

Då hvarje fast fornlämning i vårt land är ställd under lagens 
hägn, synes det oss äfven följdriktigast och i princip rättast, att 
bestämmanderätten öfver alla i svensk jord funna fornsaker till
kommer staten. Om sålunda det enskilda intresset i detta fall 
finge vika för det allmänna, skulle detta ingalunda betyda ett 
otillbörligt ingrepp i den enskilda äganderätten, snarare tvärtom, 
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i det att den enskilde hittaren genom en sådan bestämmelse, som 
ofvan föreslagits, blefve tillförsäkrad fyndets fulla ej blott mate
riella, utan äfven vetenskapliga värde, hvilket nu som bekant 
långt ifrån alltid är förhållandet. I förbigående må nämnas, att 
de flesta lösa fynd, som museet köper, inkomma genom mellan
händer. En sådan generell hembudsskyldighet skulle endast inne
bära ett servitut pä äganderätten, fullständigt analogt med, men 
ofantligt mindre kännbart än det servitut, som f. n. hvilar på 
äganderätten till fast fornlämning. 

En lagstiftning i nu antydda riktning skulle så mycket mindre 
innebära ett ingrepp i den privata äganderätten, som hembuds
skyldighet redan förut och af ålder funnits i värt land och således 
är ett uttryck för en urgammal svensk rättsuppfattning. Såväl 
Ostgötalagen som Magnus Erikssons och Kristofers landslagar 
stadga hemhudsskyldighet till konungen af alla »jord- och botten
fynd», ett stadgande, som ytterligare preciseras i Kungl. Maj:ts 
den 5 juli 1684 utfärdade »Plakat angående allehanda gammalt 
hittemynt, och fynd, uti guld. sölff, koppar och metallkäril, sampt 
andra rare stycker, som myckit uppfinnes och undandöllies». 1 
1734 års nya allmänna lag är ingen annan ändring företagen än 
att hittaren, som förut varit tillförsäkrad blott en tredjedel eller 
hälften af värdet, nu skall erhålla fulla värdet jämte en åttondel 
däraf. Genom Kungl. Förordningen af den 17 april 1828 förtydligas 
ytterligare de äldre bestämmelserna på så sätt, att de äldre för
fattningarnas uttryck »sampt andra rare stycker» — »eller andra 
konststycken» utbytas mot »sten och trä» (mynt samt fornsaker 
af guld, silfver, koppar och »metall» nämnas uttryckligen i den 
allmänna lagen). Först genom Kungl. Förordningen af den 29 
november 1867 borttages hembudsskyldigheten rörande fornsaker 
af järn, sten och trä m. m. (i det att hädanefter endast fornsaker 
af guld, silfver och koppar eller brons behöfva hembjudas), en 
eftergift, som tillstyrkes af Akademien på den grund, att Statens 
Historiska Museum nu anses äga »högst betydliga förråd af forn
saker af ringa materiell värde, särdeles af sten, och sälunda inom 
denna afdelning icke vidare behöfver annan tillökning, än af 
enstaka pjeser, som i afseende på form eller fyndort eller af annan 
orsak ega särskild märkvärdighet» (B. E. Hildebrand i Antiqva-
risk Tidshrift IV, sid. 269). En dylik uppfattning om de materiellt 
mindrevärdiga föremålens vetenskapliga betydelse var vid denna 
tidpunkt ganska naturlig, men torde väl numera af ingen kunna 
förfäktas. 
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Genom Kungl. Förordningen af den 30 maj 1873 borttages 
slutligen hembudsskyldigheten rörande föremål af brons, detta 
trots dåvarande Riksantikvarien Bror Em. Hildebrands den 6 juni 
1871 dagtecknade, utförligt motiverade afstyrkande, hvari Akade
mien i sitt beslut den 12 juli samma år instämt. 

Till ytterligare stöd för vår uppfattning, att en återgång till 
förhållandena före år 1867 är af behofvet synnerligen påkallad, 
vilja vi anföra, att i Norge, där man så sent som år 1905 erhållit 
en ny fornminneslag, hvilken ju får antagas vara utarbetad med 
hänsyn till hvad en modern fornminnesvård kräfver, införts — i 
form af anmälningsskyldighet — bestämmelsen om hembudsskyl
dighet beträffande alla lösa fornfynd frän den förkristna tiden och 
medeltiden. Den tid, denna lag varit gällande, kan anses tillräck
ligt lång, för att en uppfattning om nämnda bestämmelses värde 
bör hafva kunnat bildas. I afsikt att erhålla ett utlåtande härom 
har undertecknad. Frödin, lillskrifvit cheferna för de historiska 
afdelningarna vid Bergens och Stavangers museer. Föreståndaren 
för Oldsamlingen i Bergen, d:r H. Schetelig, har med anledning 
häraf meddelat, att han »gjennemgaaende har meget gunstige er-
faringer med hensyn til den gjennemförte pligt til at anmelde 
alle forhistoriske og middelalderske fund», trots det att lagen i 
denna punkt ej utöfvas rigoröst; »vor lovbestemmelse medförer 
ogsaa at privat handel med norske oldsaker er förbudt og at 
museene er uavluengige av enhver markedspris paa oldsaker»; 
af synnerlig vikt är vidare det stöd museerna äga i polismyn
digheterna, som äro skyldiga att anmäla, tillvarataga och insända 
samt anskaffa upplysningar om anträffade fynd; »forholdene er 
blit sikrere og fastere, og museenes arbeide i höi grad lettet 
derved al statens myndigheter direkte arbeider for os naar det 
hehöves»; d:r Schetelig anför slutligen, att det antal fund og 
oldsaker som museene faar fat paa er i det hele omtrent det 
samme nu som för vi fik loven og museene betaler gjennem
gaaende omtrent de samme priser». Denna uppgift, att priserna — 
som före år 1905 tydligen ej varit oskäligt höga och således ej be
höll nedpressas — kunnat bibehållas, är värd det största beaktande. 
Fortsätter nämligen i Sverige den prisstegring, för hvilken genom 
mellanhänders och utländska konkurrenters framfart museerna 
under de senaste åren varit utsatta, är det uppenbart, att lämp
ligt arkeologiskt material ej utan de allra största ekonomiska upp
offringar för staten skall kunna förvärfvas af statssamlingarna 



och därmed komma vetenskapen till godo. Hvad äter beträffar 
uppgiften, att förvärfvens antal ej ökats, visar detta blott, synes 
det oss, att man i Norge — eller åtminstone vid Bergens museum — 
redan före 1905 kunnat öfverkomma de flesta af de tillfälliga fyn
den, något som naturligtvis underlättats däraf, att dessa till nume-
rärcn här äro betydligt färre än hos oss. Upplysningen, alt lagen 
ej tillämpas rigoröst, bör dessutom i detta sammanhang ihåg-
kommas. 

Att den norska lagen varit af den största betydelse, framgår 
äfven af d:r A. W. Broggers i Stavanger meddelande. Han säger: 
»Det kan ikke vaere mere end én mening om at bestemmelsene i 
§ 6 og 7 av vor lov er av en sasrdeles betydning, og at de alle
rede i den korte tid loven har virket har vaeret overmaade gavn-
lige. Jeg tror jeg har alle vore samlingshestyrere med naar jeg 
sier, at loven vilde bare gjore halv nytte hvis ikke bestemmelsene 
om paabudt anmeldelse av hvilketsomhelst lese oldsaksfund hadde 
eksistert». 

Slutligen må nämnas, att prof. G. Gustafsson i Kristiania om 
den nya Jagen i dess helhet säger (Norges Oldtid, sid. 149): 
»Ved disse lovbestemmelser er en laenge onsket beskyttelse givet 
for oldtidsminderne, en beskyttelse, som allerede har vakt glaede 
inden landet og tiltrukket sig anerkjendende opmerksomhed i ud-
landet». 

Äfven i Danmark förefinnes en vidsträckt hembudsskyldighet, 
den gamla bestämmelsen om Danefse. I de medeltida lagarna 
omfattar Danefae blott föremål af guld och silfver; år 1737 ut
vidgas emellertid hembudsskyldigheten genom en förordning, i 
hvilken det heter: »Guld, Solv, Metal ögal anden Skat, som findes 
enten nedgravet eller forborget i Jord, Skov, Mark, Hus eller anden-
steds, og ingen kender sig ved, det kaldes Danefae og hörer Kongen 
til og ingen anden». I ett plakat af den 7 aug. 1752 understrykes 
denna bestämmelse ytterligare och hittaren tillerkännes en fyndets 
värde motsvarande ersättning. Detta plakat, som fortfarande har 
gällande kraft, motsvarar således i fråga om hembudsskyldighetens 
omfattning 1684 års plakat i Sverige. Med »Kongen» menas 
naturligtvis staten, och de hembjudna fynden komma nu (sedan 
det Kongelige Kunstkammer upphört att existera) till National
museet i Köpenhamn. 

Hur Danefae-bestämmelsen f. n. tillämpas framgår af Sophus 
Mullers framställning i »Nationalmuseet 100 år efter grundlaeg-
gelsen», Köpenhamn 1907, sid. 77 f., där det heter: 
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»Som alt naevnt må ikke blöt Vserdimetal og egentlige Kost-
barheder, men også sjasldne og maerkcligc Säger fra Oldtiden og fra 
gannnel historisk Tid henregnes til Danefae. Dog har Museet kun 
överfor den förste Art af Säger haevdet Lovens Bestemmelser, og 
det fuldt ud, også med Hensyn til Genstande, der kun for en 
ringe Del består af Guld og Solv, anvendt som Beläggning eller 
til Ornamentet*. Ingen andre Säger er blevet kraevet som Danefae, 
men dette naennest fordi det aldrig har vaeret nödvendigt. Man 
har foretrukket ikke at anvende Loven, idet Sägen altid under 
den almindelige Velvilje överfor Museet har kunnet ordnes ved, 
at Fundet skaenkedes eller overgaves til Museet mod en Godt-
görelse eller ved Köb. Der er imidlertid naeppe Tvivl om, at 
Museet vilde anvende Loven i sin fulde Udstraekning, dersom det 
skulde haende, at der ikke kunde traeffes en Ordning ad Frivillig
hedens Vej. I to Tilfielde, i 1865 og 1889, har det vaeret naerved, 
at det kom hertil, idet saerlig betydningsfulde Bronzesager var 
kommet i Haenderne på Handelsmsend, der vilde udbyde dem til 
Salg i Udlandet. Begge Gange var dog en Meddelelse om, at 
Danefae-Loven i fornödent Fald vilde blive anvendt, tilstraekkelig 
til at foranledige en Afståelse ved rlmeligt Köb». 

Häraf framgår således, att staten (d. v. s. Nationalmuseet) 
har i sin makt att infordra alla fynd af vetenskaplig betydelse. 
Lagen tillämpas ej rigoröst. Men detta behöfves ej heller på grund 
af vissa för Danmark speciella förhållanden. Möller framhåller 
det stora allmänna intresse, hvarmed Nationalmuseet omfattas, 
ett intresse, som bl. a. tagit sig uttryck i provinsmuseernas 
ställning till detsamma. De mer betydande af dessa (detta gäller 
åtminstone 12 st.) hafva nämligen i sina stadgar förbundit sig att 
i form af byte till centralmuseet afstå sällsynta och vetenskapligt 
värdefulla föremal. Tack vare denna organisation, landets ringa 
utsträckning, som gör att märkligare fynd snart blifva kända, 
samt allmänhetens intresse för hithörande frågor torde den illojala 
trafiken med fornfynd i hufvudsak kunna stäfjas och det i veten
skapligt hänseende värdefulla materialet komma forskningen till 
godo. 

Lagens stora betydelse ligger däri, att den fastslår principen 
om statens rätt till fornfynden och ger myndigheterna befogenhet 
att vid behof ingripa. 
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På de skäl vi ofvan anfört få vi således föreslå, att såsom 
mom. 2 af nu ifrågavarande § följande mom. införes (hvarvid 
mom. 4 naturligtvis bör utgå): 

»Anträffas fornsaker af annat material än i mom. 1 angifves, 
såsom af koppar, brons, järn och annan metall, trä, ben, horn, 
bernslen, glas, tyg, läder m. m., göre hittaren ofördröjligen an
mälan härom till Akademien antingen på sätt ofvan stadgas eller 
genom Riksantikvariens ombud i orten, med noggranna uppgifter 
om fyndstället, sättet huru fyndet blifvit anträffadt samt hvad mera 
kan till upplysning i ämnet tjäna. Finner Akademien, att fyndet 
eller någon del däraf bör för statens samlingar inlösas, erlägge då 
för det, som inlöses, fulla vetenskapliga värdet.» 

Såsom tillägg till det af kommittén föreslagna mom. 3, hvil
ket i tillämpliga delar äfven bör gälla det nu formulerade mo
mentet, föreslå vi följande: 

»Befinnes hittare af sådant fynd som i mom. 2 angifves, 
hafva underlåtit detsamma till Akademien anmäla, ankomme på 
Akademiens pröfning, huruvida någon lösen för detsamma mä 
gifvas.» 

En dylik bestämmelse om allmän hemhudsskyldighet skulle 
enligt vår mening bringa reda och system i behandlingen af de 
lösa fornfynden. Den skulle i möjligaste mån förhindra den illo
jala handeln med fornsaker äfvensom inskränka det dilettant-
mässiga samlande, som blott eller hiifvudsakligen går ut på att 
åstadkomma största möjliga antal föremål, men däremot föga eller 
intet tar hänsyn till att en samlings förnämsta värde ligger i de 
upplysningar, som kunnat erhållas om de i densamma ingående 
objekten, m. a. o. hvad man vet om dessa. 

Det positiva resultatet blefve, att staten finge dispositions
rätt öfver do fornsaker, som vore värda alt för framtiden be
varas. Når vi nu föreslå ett sådant stadgande, är det ingalunda 
vår mening, att alla de lösa fynd. som här närmast afses, skulle 
hamna i de under Akademiens värd ställda statssamlingarna; detta 
vore af praktiska skäl hvarken möjligt, ej heller önskligt. En 
dylik bestämmelse skulle hvarken fä lägga hinder i vägen för, 
än mindre döda det berättigade samlareintresset, vare sig detta 
representeras af museer eller privatsamlare. Vårt förslag afser 
att för sådana samlingar (statens eller icke statens), som äro 
grundade på en riktig uppfattning om samlandets egentliga upp
gift, m. a. o dur de vetenskapliga principerna äro ledande, re
servera det värdefulla vetenskapliga material, som de lösa fyn-

4 
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den representera. De museer och enskilda, som visa sig äga de 
härför nödvändiga förutsättningarna, böra således erhålla rättighet 
såväl att mottaga anmälan om, som att inlösa de nu ifrågavarande 
fyndkategorierna. Det har framhållits, att i fråga om dessa den 
fria konkurrensen hör få råda. Detta är ej vår uppfattning. Kon
kurrens, som naturligtvis alltid måste medföra prisstegring, bör 
ej råda mellan de kulturhistoriska samlingarna, hvilka ju hafva 
samma stora mål, att tjäna den kulturhistoriska forskningen. Häl
ar i stället en sammanslutning på sin plats, ett i system satt 
gemensamt insamlingsarbete med en exempelvis årligen återkom
mande fördelning af de inkomna fynden, hvarvid de olika intres
sena böra få komma till sin rätt. Än mindre höra de samlingar, 
som val i en nära framtid komina att erhålla statsunderstöd, kon
kurrera inbördes och med statens museer. Att staten med sina 
medel skulle understödja ett större eller riiindre antal sinsemellan 
rivaliserande samlingar, kan ingalunda vara förenligt med en sund 
ekonomi. I detta fall bör saken ordnas t. ex. så, att de anmälda 
fynden af de därtill berättigade museerna inlösas för statens 
medel och således betraktas som statens egendom, tills den år
ligen återkommande fördelningen ägt rum, hvarvid de särskilda 
intressena (centralsamlingarnas, universitetsmuseernas, provins
museernas o. s. v.) här liksom i förra fallet behörigen böra till
godoses. 

Stockholm den 1 april 1912. 

Otto Janse. Otto Frödin. 

Stockholm, Ivar Hseggatröma Boktr. A. B , 1913. 


