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STATENS HISTORISKA MUSEUM OCH 

K. MYNTKABINETTET. 

Tillväxten under år 1913. 

Armring av guld, fig. 26, i två varvs spiral med trint mittparti 
och två flata av en skarp mittkam tudelade skivor mot ändarna, 
som sluta i fullständigt degenererade djurhuvuden. För skivor
nas ornering äro använda tvänne stämplar. Vikt 186,1 gr. Fun
nen år 1912 vid plöjning i en gammal åker, kallad "Hemåker". 
Å samma hemman hittades ävenledes vid plöjning år 1873 
en likartad, fast nu utböjd ring med tre breda partier, som 
ornerats med liknande fast något större stämplar (inv. 4980) 
samt år 1875 en mindre oornerad guldring (inv. 5569). Fynd-
åkern för de båda sistnämnda uppgavs år 1875 vara en och 
samma, kallad Vätåker. 1912 års fynd skall ha hittats uti samma 
åker och på samma teg som de föregående samt på omkring 
20 m:s avstånd från dem. Lilla Ryftes, Fole sn, Gotland. Go 

14833. 
Guldmedalj av Konung Ludvig Filip I av Frankrike tilldelad 

majoren Oscar af Funck år 1847. Gåva av majorskan Hanna 
af Funck. 14834. 

Gravfynd. Håringe, Bolmsö sn, Västbo hd, Småland. Samma gravfält Sm 
som inv. 14535 D. Undersökning av konduktör F. J. E. Eneström. 

Öfvers tycko t : I m i t ten g laserat kakel f rän Helgeandsholmsfyndet ; v id s idorna deta l jer f rän et t 

guldarmband, som t i l lhör t Johan den m s do t te r Anna. 

Fornvännen 1913. 17 
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Nr 13. Jordblandat röse av 9 m:s diam. Oval spännbuckla 
av brons, 3 fragment av överskållan, ungefär som Sv. F. 554; 
beslag av järn, T- eller korsformigt, tunnt, ögla har funnits 
över den fjärde mycket korta armen; beslag av järn, pincett-
liknande fragmentariskt; prydnadsbeslag av järn, ett 70-tal, lika 
Birka I, pl. VIII: 14; 8 spikar av järn, varav 5 L-formigt krökta 
med inböjda spetsar; brända ben; kol. 

Nr 19. Hög av 4 m:s diam. Hängbryne av skiffer som 
Sv. F. 489; brynstenar, 2 fragment av större sådana; järntenar, 
böjda, av oviss användning; brända ben och mycket kol. 

Nr 24. Hög av 9 m:s diam. Pärla med åtta längdåsar 
samt smältklump av glasfluss; ring och fragment av järn; bränt 
flintstycke; brända ben, kol och slagg. 

Nr 25. Hög av 8 m:s diam. Två stigbyglar som Sv. F. 
525; pilspetsar, minst 9, i allmänhet söndriga, som Sv. F. 501; 
kniv, uppslipad; remsöljor, 1 stor och 2 små; beslag, metkrok, 
fragmentarisk; obestämbara fragment, allt av järn; brända ben, 
kol och slagg. Jfr fig. 89. 

Nr 26. Hög av 9 m:s diam. Sporre, betselträns, 5 pil
spetsar som Sv. F. 501, 4 rembeslag, knivblad, remsölja, m. m., 
allt av järn, fragmentariskt; brödbulle, halv, förkolnad; brända 
ben, kol och slagg. 

Nr 27. Hög, skadad, av 9 m:s diam. Järnfragment; flint
stycke; brända ben, kol och slagg. 

Nr 28. Hög, skadad, av 6 m:s diam. Söndrig betselträns, 
knivudd, båda av järn; brända ben och kol. 

Nr 29. Hög, skadad, av 7 m:s diam. Hängprydnad av-
brons, genombruten, 1 fragment; 5 pärlor, delvis eldskadade 
och / smältklump av glasfluss; brända ben och kol. 

Nr 30. Hög, skadad. Pilspetsar, minst 4, fragm. som 
Sv. F. 501; brända ben, kol och slagg. 

Nr 31. Hög, skadad, av 7,5 m:s diam. Metkrok, fig. 90, 
kniv, pilspets, ten, spetsig, fyrkantig, fragment av tunn spiral-
ring, m. m.. allt av järn; brända ben och slagg. 

Tolv andra högar undersöktes, men lämnade inga fynd. 
14835 A. 
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Gravfynd. Håringe, Bolntsö sn, Västbo hd. Högar ä en i Bolmen Sm 
utskjutande udde, "Gårdstebacken". Undersökning av F. J. E. 
Eneström. 

Två söljor. sporre, spikar och plåtar, allt av järn; lerkärls
pip, glacerad; fönsterglas; brynsten: brända lerkleningstycken 
(från hus); kol: näver. 14835 B. 

Gravfynd. Mellby, Refteleds sn, Västbo hd. Sm 
Femton högar inom ett gravfält, beläget å en hög grus

kulle. Högarna voro i allmänhet skadade genom anläggning 
av potatiskällare. Undersökning av F. J. E. Eneström. 

Nr 1. Av brons: oornerad armring av huvudformen Sv. 
F. 597, nyckel, fig. 88, axet ej rensat efter gjutningen; kort stycke 
av kedja; 2järnfragment; smältstycken av omkring 25 ofta dubbla 
pärlor av glasfluss; 2 brynstenar; 5 flintstycken; brända ben, 
ler- (eller glasPJslagg. 

Nr 4. Flintstycke, järnfragment; brända ben och slagg. 
Nr 5. Tunn, mot ändarna avsmalnande armring och tro

ligen 5 av spirallagt bleck bildade cylindriska pärlor av brons; 
20 delvis eldskadade, tvä- eller tredubbla pärtor av glassfluss; 
kniv och 3 andra fragment av järn; lerkärl, med utvikt, med 
nageln tvärstrierad mynningskant; brända ben och slagg. 

Nr 6. Pilspets som Sv. F. 501 och 7 fragment av järn, 
flinta, 4 bitar av brynen, brända ben, kol, slagg. 

Nr 7. Oskadad hög av 2,7 m:s diam. Treflikigt brons
spänne, fig. 87, med järnnål; få brända ben. 

Nr 8. Smyckeföremål, fig. 86, i form av ett manshuvud, 
med 2 märlor ä baksidan; fragment av hopknuten ring, lik en 
av de till Sv. F. 627 hörande; tunnt, sönderbrutet bleck, som 
med nitar varit fästat vid järn; syl; allt av brons. Järnfrag
ment, flinta, brända ben, slagg, kol. 

Nr 9. Underskållorna till två eldskadade ovala spännbuck
lor; järnkniv samt järnring; brända ben. 

Nr 11. Två pärlor av bergkristall, resp. glasfluss; 2 kring 
tunn rem el. dyl. hopnitade bronsbleck. 2 järnfragment, flint
stycke, bit av bryne, brända ben. 



248 Statens Historiska Museum och K- Myntkabinettet. 

Nr 12. Två eldskadade ovala spännbucklor som Sv. F. 
555, brända ben, kol. 

Nr 13. Två pilspetsar som Sv. F. 501 och några järn
fragment, brända ben. 14836. 

Sked, fig. 97, fragmentarisk, samt del av annat redskap av ben, 
fig. 96; järnvikt med bronsskålla, sfärisk med avplattade po
ler, vara punkter av silver (?); krukskärva med tre genom kam-
stämpling söndernaggade vallar. Gåva av doktorinnan Djurberg. 
Björkö, Adelsö sn, Färentuna hd, Uppland. 14837. Up 

Kopparmynt, arabiskt, präglat i Tunis under senare delen av 
1700-talet. Gåva av konstnären G. Ankarcrona. Laknås, Lek
sands sn. Dalarna. 14838. Da 

Hornhacka, fig. 4, med brett, genomborrat överparti, f. vid gräv
ning i torvmosse mellan Sätra och Boda byar, "omkring 51/-.' 
fot under ytan tillsammans med mogna hasselnötter". Sätra, 
Leksands sn. 14839. Da 

Bronsstycke i form av två sammanhängande hjul, gjutet i en
sidigt urgröpt form, gjutsömmarne ej avlägsnade. Obestämd 
ålder. Rone sn, Gotland. 14840. Go 

Bronssmycke i form av månskära och stjärna. Graute, Hejnums sn. Go 
14841. 

Skafthålsyxa av porfyrit, simpel, fyrsidig. Hedlngsbo, Hycklinge 
sn, Kinda hd, Östergötland. 14842. Ög 

Svärdfästeknappar, tre långsträckta fig. 47, 48 och 51, (2 m. e. m. 
ofullständiga) och rektangulär skiva, fig. 50, allt med djurorna-
mentik och av förgyllt silver med niello; stycke av bågspänne 
fig. 49. av förgyllt silver; bronsband med nit och nithål; 7 brons
bleck, som sannolikt tillhöra en eller flera svagt konvexa be-
läggningsskållor, med täta nithål i kanterna; pilspetsholk (?) 
och 2 smärre fragment av järn; stycken av lerkärl med skarp 
bukkant; bränt fragment av flintrullsten. De smärre föremålen 
skola ha legat i lerkärlet. Fynd från den fornlämningsrika Bro
åsen (jfr Mbl. 1880, sid. 43), enl. osäker uppgift inom en av 
därvarande treuddar. Grimeton, Grimetons sn, Hlmle hd, Halland. Ha 

14843. 



Tillväxten under är 1913. 249 

Stenyxa, tjocknackig med insänkt tväregg; eggdel av tunn smal
mejsel av sten; till mejsel omformat fttntdolksskaft med rom
biskt snitt, anträffade vid schaktning i ett boplatslager från stenål
dern, jfr inv. 15053. Säby, Ingarö sn, Vårmdö sg. Uppland. 14844. Up 

Fttntdolksskaft, ändan av, tvåsidigt, något slipat. Hallsarfve, Fard
hems sn, Gotland. 14845. Go 

Trindyxa, bredeggad. Sandstugan, Danbyholm, Björkviks sn, Jön
åkers hd, Södermanland. Sö 

Stenyxa, liten, tjocknackig och bredeggad; skafthålsyxa. ofullbor
dad med grop å ena sidan och rörborrning mittemot. Ellesta, 
Hälla sn. Sö 

Stenyxa, liten tunnackig. Norrtorp, Hålbonås, Sköldlnge sn, Oppun
da hd. SÖ 

Skafthålsyxa med ryggad översida. Branthåll, Västerberga, Run-
tuna sn, Rönö hd. Sö 

Stenyxa, tunnackig. Tuna,Hyltinge sn.Villåttingehd. Sö 

Eldslagningssten, spetsoval. Aspesta. Kjula sn, Österrekarne hd. SO 
Stenföremål, liknande en mindre skafthålsyxa. Heby. SÖ 
Pilspets av flinta, bladformig med urnupen bas. Rinkesta, Arla sn. Sö 

14846. 
Lerkärlsskärvor och brända ben trän några av kapten J. A. La

gergren under 1860—1880-talen undersökta bronsåldershögar, 
varur metallföremålen tidigare kommit till St. H. M. Snöstorp 
och Trönninge s:r, Tönnersjö hd, Halland. 14847. Ha 

Stenyxa med rundovalt snitt. Västra Björke, Skee sn, Vätte hd, Bo
huslän. Bo 

Flintyxa, liten tjocknackig och bredeggad, f. 1911 i Bergsmyr; 
trindyxa, lihultyxa, eggdel av tjocknackig stenyxa, d:o av skaft
hålsyxa; av flinta: nacken av en tjocknackig yxa, 4 sågar, frag
ment av en säg; 5 fragment av dolkar; skrapa och 3 avfalls
stycken. Nytorp, Lurs sn, Tanums hd. 14848. Bo 

Signetrlng av brons (nyare tid), i stampen cw omkring ett bo
märke. Spetsoval sigillstamp av brons med uppstående kedje
fäste å baksidan, omskrift i majuskler: + SOLAVISACERDOTIS. Tre 
runda skivformiga sigillstampar av brons med följande inskrifter: 
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s +ECCLECIE-MVCKR . . . . , i fältet SN, allt med nyare tids bok
stäver men på baksidan fyra majuskler; resp. s olai + i 
minuskler, bomärke i mitten; resp.:s: helgonis beronis, i mitten 
ett h, allt i minuskler. Gåva av mynthandlaren D. Holmberg. 

14849. 
Gravfynd. Lilla Berga, Klockrike sn, Bobergs hd, Östergötland. Ög 

Från kanten av ett grustag å höjden 3 km. S. om Klockrike 
järnvägstation. Undersökning av konservator E. Sörling. 

Skelett ur en grav för obränt lik; brända ben ur 11 brand-
gropar, ur fem av dessa därjämte stycken av hartstätning till 
spånask, ur två lerkärl (det ena som bikärl jämte en av ovan 
medräknade hartstätningar). Lerkärl och bitar av d:o från två 
ställen utan brända ben. Färre kol från några av brandgroparna. 

14850. 
Gravfynd (?) m. m. Rosaroe, Tingståde sn, Gotland. Go 

"Till allra största delen" ur 2 stenhopar i en åker. 
Tvä bronsspännen, det ena dosformigt som Sv. F. 538, 

det andra djurhuvudformat med täta stora gropar över nästan 
hela ytan, båda eldskadade; tre enkla ringspännen av brons, 
bygeln till ett fjärde; 2 armringar av brons, den ena platt, or
nerad, den andra trind, oornerad; kedja av brons vartill varje 
länk bildas av 2 ringar (jfr Sv. F. 623 b.); remsölja av brons 
lik fig. 141, sid. 30, Fv. 1911 (torn av järn förrostad); 13 orne
rade rembeslag av brons, varav 3 bandformiga, (jfr Fv. 1911, 
fig. 32 å sid. 9 samt härvarande fig. 80 och 81), medan 10 äro 
mindre, av dem fem lika fig. 137, sid. 30 i Fv. 1911, en lik 
fig. 135 ibid, fyra som härvarande//^. 82,83 och 84 (tvä); 2 
slutna ringar av brons (till bälterem); rikt ornerad svärdsfäste
del av brons nästan fullständigt lik här i fig. 85 avbildade; 
2 nycklar, den ena som Sv. F. 497, den andra för bultlås, med 
rektangulärt, genombrutet ax av järn; nål som Sv. F. 545; kniv 
av järn; av bronsbleck överklädd jämten; ändan av ett ben
skaft med märla och ring av brons; del av dubbelkam av ben 
med nitar och upphängningsring av brons; 10 pärlor av glas
fluss, / d:o av karneol; sländtrissa av sten; eggbred trindyxa. 

14851. 
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Sex bronssporrar, fig. 105, av samma form, med delar av tillhö
rande läderremmar, vari tre bronssöljor, som förlorat sina järntor-
nar. F. tillsammans vid grävning i domprostgården "på 1 m:s 
djup i sand". Gåva av domprosten O. Norberg. Strängnäs, 
Södermanland. 14852. Sö 

Sköldbuckla som Vendel, pl. XI: 1 (överdelen avrostad), betselträns 
med treledat bett samt kniv av järn; rektangulärt bronsbeslag: 
allt enligt uppgift troligen funnet tillsammans. Gåva av Pro
fessor Gerh. Holm. Gotland. 14853. Go 

Stenyxa, liten, tjocknackig, med mycket trubbig (ej uppslipad ?) 
tväregg. Fröjels sn. Go 

Trindyxa, 2 stenyxor med långovalt snitt, en med långovalt snitt 
och skarp tväregg, en mindre med avrundat fyr- (eller sex-)sidigt 
snitt och skarp tväregg. Lärbro sn. Go 

Stenyxor, tretton delvis fragmentariska med eller utan hål, 2 
flintdolkblad, 1 liten stenmejsel; eldsten, spetsoval; spjutspets 
av järn, lik Sv. F. 499; bronsplåt med rester av förgyll
ning och emaljering, utgörande ändbeslaget till nedre korsar
men å ett krucifix, mest liknande det å baksidan av ett i Sv. 
M. III, fig. 556 avbildat kors befintliga, och likt detta visande 
bröstbilden av en ängel. Gotland. Go 

Dolkliknande tälj stens före mål, funnet i Riddarholmskanalen hös
ten 1902. Stockholm. St 

Spjutspets av järn lik Sv. F. 503, ehuru utan dess ornering, f. 
"vid Gjefle gård r/« mil n. v. om Oddnäs". Kristians amt, Norge. No 

Två kors, sannolikt ryska, sen tid, av brons eller messing med 
ögla för fästande vid halsband. Allt till inv.-n:r 14854 höran
de gåva av Professorskan Thérése Kjellbergs sterbhus. 

14854. 
Rembeslag av brons, fem små, lika fig. 135 å sid. 30, Fv. 1911; 

två tunna bronsbleck med nit eller nithål och en sluten brons
ring; glasflusspärla; järnyxa lik Sv. F. 484 med rest av det 
med tunnt bronsbleck överklädda träskaftet. Allt funnet jämte 
ett skelett inom en gråstensring. Roklunds, Västkinde sn, Gotland. Go 

14855. 
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Dubbeleggad y x a av porfyrit. Rangvalds, Havdhems sn. Go 

Ögonfibula av brons lik Sv. F. 316 (nålen avbruten); hake av 
brons eller messing, obekant ålder. Gotland. Go 

14856. 

Tegelkapitäl till kolonnett, fig. 104, funnen bland från kyrkogår
den vid Mariakyrkan utfört fyllnadsmaterial. Gåva av kyrkoherde 
K- B. Hennig. Sigtuna, Uppland. 14857. Up 

Bultlåsdel av brons (medeltid?). Skarpa Alby, Sandby sn, Möck
leby hd, Öland. 14858. Öl 

Stenyxa med otydligt subrektangulärt snitt, avsmalnande mot 
nacken; banedel av trindyxa ("Järling") Jälund, Gryts sn, Daga, 
Södermanland. Sö 

Flintyxa, tjocknackig med svagt hålig tväregg; stenyxa av samma 
form; eggdel av stenyxa, tunn, med tvär egg. Bagghuli (under 
Tista i Barbo sn), Stigtomta sn, Jönåkers hd. Sö 

Två stenyxor med slagmärken, tunnackiga, den ena större, den 
andra liten och med längovalt snitt; 2 skadade skafthålsyxor: 
udd av flintdolkblad. Bergtorpet (under Kristineholm i Barbo 
sn), Råby sn, Rönö hd. SÖ 

Stenyxa, liten tjocknackig med skadad hålegg. Björksund, Tystbergasn. Sö 

Stenyxa, liten tjocknackig med tväregg, skadad. Västra Seger
stad, Bålinge sn. SÖ 

Stenyxa med ojämnt spetsovalt snitt och spetsig nacke, stora 
slagmärken. Österby, Hölö sn, Hölebo hd. 14859. SO 

Eldsten av kvartsit, oval. Mjölkbo, Österunda sn. Törst una hd. Upp
land. 14860. up 

Madonnabild av ek i hörnskåp, fig. 107, kredering och målning 
så gott som helt förlorad. Bildens höjd 144 cm., skåpets 210 
cm. Triumfkrucifix, fig. 110, korsets ändar avsågade, kristus
bildens (av ek) längd från tår till hjässa 145 cm. Deponerad av 
Villberga församling. Villberga ka, Trögds hd. 14861. Up 

Trettiofem medaljer frän 13 olika länder, sedan 1892 tilldelade 
d:r Sven Hedin. Gåva av Sven Hedin. 14862. 

Järnsyl, lik fig. 46 å sid 247. Fv. 1911; 3 lerkärlsskätvor, funna, 
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sylen enligt uppgift i kärlet, i ett grustag. Rör, Odensåker sn, 

Vadsbo hd, Västergötland. Vg 
Skafthålsyxa stor, groft formad. Å ena eggsidan, mitt för hålet 

ringformigt spår av begynt borrning. Vilske hd. 14863. Vg 

Spänne, djurhuvudformat, som A. T. S. 15:3, fig. 47; bygel av brons 
till ringspänne likt Sv. F. 592, men ornerat å översidan samt 
med höga facetterade knoppar. Fynd ur skadad gravhög inom 
en gårdstomt (jfr inv. 11859 och 15100). Björkome, Våstklnde sn, Go 

Gotland. 14864. 
Stenyxa med långovalt snitt och spetsig nacke. StJernhof, Gryts 

sn, Daga hd, Södermanland. Sö 
Stenyxa med svagt hålig tväregg, tjocknackig. Norrby, Björnlunda sn. SO 
Flintyxa, tjocknackig med bred hålegg. Täckhammar, Barbo sn, 

Jönåkers hd. Sö 
Stenyxa med rundovalt snitt; stenyxa med välformad egg utan 

hörn, men eljest vårdslöst arbetad. Heby, Lerbo sn, Oppunda hd. Sö 
Stenyxa med långovalt snitt, något böjd, banen avslagen. Lilla 

Lundby, Lids sn, Rönö hd. SO 
Stenyxor, två eggändar, med subrektangulärt snitt; yxeggliknan-

de brynefragment (?); trindyxa. Ängtorp, Trollesund, Ludgo sn. SO 
Stenyxa, tjocknackig, illa arbetad. Kvedby, Runtuna sn. Sö 
Trindyxa, ofullbordad, å ena sidan slipad huvudsakligen vid eggen, 

å den andra nästan alldeles oslipad, rått tillhuggen, ej bultad; 

stenyxa med långovalt snitt; stenyxa, tunnbladig, tväreggad; 
eldsten av kvartsit. fyrsidig med avrundade kanter. Torpet Näset 

vid sjön Morpen, Oppeby sn, Råby hd. SO 
Skafthålsyxa, eggfragment. Rycksta. SO 
Stenyxa, fragment, tunnackig. Eneboga, Lilla Malma sn, Villåt-

tinge hd. Sö 
Skafthålsxya, eggdel, ovanligt hög, hålet nära 7 cm. långt. Ekeby, 

Forsa sn. Sö 
Stenyxa, eggdel, tjocknackig. Vibyholm, Årdala sn. SO 
Stenyxa, banefragment, stor, av tunnackiga typen. Skogstorp ("ställe 

i Y. allmänning"), Ytterjårna sn, Öknebo hd. 14865. Sö 
Blyskiva, rund, med fals kring randen å ena sidan, och å den 
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andra präglad likt en medalj. Skälby, Sollentuna hd och sn, Upp

land. 14866. Up 

Stridsyxa, eggdel, som Muller, Ordning I, fig. 73. Stenbäck (Näs

byholm), Gårdslövs sn, Vemmenhögs hd, Skåne. 14867. Sk 

Tre spån, 2 avfallsstycken av flinta. Binas, Frändefors sn, Sun

dals hd, Dalsland. Dl 

Lihultyxa. Rotnäs. Dl 

Skrapa, skedformig, och 4 affallsstycken av flinta. Årberg. 14868. Dl 

Et t svärd, 36 spjutspetsar av skilda former, nägra med hullingar, 

ett spjutspetsliknande föremål, försett med hulling åt ena sidan, 

utan hålk; allt f. år 1895 vid plöjning. Se fig. 46. Nedergår-

den Edsten, Kville hd och sn, Bohuslån. Bo 

Pilspets av flinta, liten bladformig med djupt urnupen bas. Svälte. Bo 

Spånpilspets av flinta, trekantig, "från s. k. Backekällan". Öfre 

Hede. Bo 

Sländtrissa av täljsten. Strömstad. Bo 

Två sländtrissor av täljsten. Brodalen, Bro sn. Stångenäs hd. Bo 

Spännbuckla, fig. 91, oval. dubbelskalig med enkelt nålfäste, f. i 

en källa. Hellungsstad, Hede sn, Sörbygdens hd. Bo 

Tre sländtrissor av täljsten. Kvistrum, Fors sn. Bo 

Flintredskap, mandelformigt, groft slaget, som Sv. F. 44, f. "in

vid gravhög"; 3 sländtrissor av täljsten. Svarteborgs sn, Tunge hd. Bo 

Flintdolk med tvåsidigt, mot ändan utsvängt skaft. Kalleby, Ta

nums sn och hd. Bo 

Spånpilspets av flinta, högryggad, nästan trekantig; fllntprydnad, 

fig. 12, i form av dubbeleggad miniatyryxa, gjord av en tunn 

skiva. Nedre Säm. Bo 

Flintdolk med triangulär klinga och smalt, 2-sidigt fäste. "Hedland", 

Skee sn, Vätte hd. Bo 

Dolkblad av flinta, lancettlikt. Östra Hede. Bo 

Sländtrissa av täljsten. Koster, Tjärnö sn. Bo 

Lihultyxa (20,3 cm. lång!). "Långeruds prästgård, Gillunga". Bo 

Flintdolk med triangulärt blad, smalt tvåsidigt fäste. Bohuslån. Bo 
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Pilspets av skiffer med parallella eggar, hullingar och liten kort, 
starkt avsmalnande tånge med skåra i ändan. Oxberg, Mora sn. 
Dalarne. Da 

Dolk, medeltida. Gamla Lödöse, St. Peters sn, Ale hd, Västergöt
land. Vg 

Armring av i 7 varvs spiral lagd plankonvex bronsträd (jfr Fv. 1912, 
sid. 154, fig. 3), f. i en mosse nedanför Ålleberg. Vartofta hd. Vg 

Flintdolk med lancettlikt blad och bred skaftända (MUller, Ord
ning I, fig. 161), f. vid sänkning av Marsjön. Rängedala eller 
Tårby sn, Ås hd. Vg 

Balans, mittre delen, till en stor bronsvåg lik Sv. F. 642, tungan 
bevarad. F. i Munksjön. Jönköping, Småland. Sm 

Pilspets av flinta. Nordamerika. 14869. Am 
Stenyxa, tjocknackig, tväreggad. Södertuna, Frustuna sn, Daga hd, 

Södermanland. Sö 
Flintyxa, liten tunnbladig, med utsvängd egg. Täckhammar, Barbo 

(enl. uppg. Råby-Rönö) sn, Jönåkers hd. SO 

Stenyxa, tjocknackig, smal. Torpet Udden (i prästgårdens skog), 
Blacksta sn, Oppunda hd. Sö 

Flintyxa, tunnackig. Nygård, Flöda sn. SO 
Stenyxa, liten tjocknackig med tväregg. Årsta, Sköldinge sn. Sö 
Skifferpilspets, udden, med lancettlikt snitt. Torpet Sjöhagen (på 

s. v. stranden av den forna Hultasjön, s. ö. om Torp, i skogs-
brynet, jfr. inv. 13384), Österåkers prästgård och sn. Sö 

Stenyxa av tunnackiga formen, avsmalnande mot nacken; stenyxa 
bred, tjocknackig. Vad. SO 

Stenyxa av ovanlig form, troligen uppkommen genom tillgodo
görandet av ett skafthälsyxefragment av vars hål (?) ett spår 
ses å ena eggsidan. Sjöändan, Råby sn, Rönö hd. Sö 

Stenyxa, tjocknackig med svagt hålig tväregg. Edesta, Vårdinge sn, 
Öknebo hd. SO 

Stenyxa, tjocknackig. Långgölet, Arla sn, Österrekarne hd. Sö 
Skafthålsyxa, eggdel. Rlnkesta. 14870. SO 

Guldten, trind, c:a 24 cm. lång, med avrundade ändar, hopböjd 
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till en liten oredig härva. Vigt 46 gr., halt '*' tooo. Torp, Husby 
sn, Oppunda hd. 14871. Sö 

Skaftkantyxa av brons som Sv. F. 142, men med mindre ut
svängd egg. Skräddartorp strax N. om kyrkan, Ekhof, Björn-
lunda sn, Daga hd. 14872. Sö 

Två stenyxor, slagna, fragmentariska, illa gjorda, av tunnackiga 
formen, med långovalt snitt; mindre stenyxa, tjocknackig, ska
dad; sexsidig eggdel (utan rännor) till mångkantig skafthåls
yxa, avbruten tvärs över det ofullbordade, frän ömse håll grop-
formigt påbörjade hålet; simpel skafthålsyxa; s. k. knacksten. 
Lundby, Dunkers sn, Villåttinge hd. 14873. Sö 

Medalj, av brons, fransk, från år 1809. Gåva av kammarherre M. 
Lagerberg. 14874. 

Fem minnespenningar etter poletter av brons, aluminium och 
messing. Gåva av jur. utr. kand. C. Lagerlöv. 14875. 

Boplatsfynd (stå). Råbelöf, FJälkestads sn, Villands hd, Skåne. Sk 
Från fyndlagret på bottnen av Råbelövssjön utanför Ha

raldsholmen, anträffade vid av fil. kand. E. av Ekenstam åren 
1911 och 1912 utförda undersökningar. 14876. 

Svärd från slutet av 1500-talet, tveeggat. Gåva av överste E. 
Oxenstjerna. Österhanninge sn, Sotholms hd, Södermanland. Sö 

14877. 
Gravfynd. Bärby, Runstens sn o. hd, Öland. öl 

Ur flera (åtm. 3) hällkistor, anträffade vid odling. 
Lerkärl, fig. 23, uppifrån öppet ned till fotskivan, av fast, 

glättat och svärtat gods; 2 mindre lerkärl, det ena bikoniskt, 
det andra bukigt (och fragmentariskt), med utböjda mynnings
kanter. Två ögonfibulor av brons lika Almgren, Fibelformen, 
fig. 45, resp. fig. 57; åtta järnknivar, eneggade, därav tre med 
S-formigt böjda rygglinjer, två med konkav rygglinje, (å den 
ena rest av tången (skaftet) som varit trind), samt 3 med breda, 
utsvängda blad, vars konvexa eggar stå vinkelrätt mot tången; 
del av järnringen kring nedre delen av skaftet till en av dessa 
knivar, (jfr Fv. 1906, sid. 286, fig. c); del av trind tånge till 
syl (el. kniv?). 14878. 



Tillväxten under år 1913. 257 

Minnespenning över drottning Kristina, B. E. H. 69, med ögla 
i övre kanten, av silver med rest av förgyllning. 14879. 

Skafthålsyxa, funnen i åker. Lågenheten Johannesberg (invid Silf-
verdal), Kymlinge, Spånga sn, Sollentuna hd. Uppland. 14880. Up 

Två bronsspännen, djurhuvudformade (den ena fragm.) lika A. T. S. 
15: 3, fig. 47; hängprydnad som Sv. F. 612; nål som Sv. F. 
545; pincettformat beslag; fragment av bygeln till ringspänne; 
tre tenar; en (modärn ?) tråd, spetsad i ena ändan, omböjd till 
ögla i den andra; allt av brons, funnet under grävning i en 
trädgård "samlade på ett ställe på ett djup av omkring ett 
spadblad". Broa, Hälla sn, Gottland. 14881. Go 

Skedskaft av brons, å vars övre del står s. PAVLVS och därovan 
en reliefbild av samma helgon. Burs sn och prästgård. Go 

14882. 
Två prydnadsdelar av brons med silverliknande beläggning, lika 

Sv. F. fig. 613, jämsides hopfästade. Burge, Levide sn. Go 
14883. 

Spänne, dosformigt av förgylld brons, närmast likt Mbl. 1879 fig. 
18 eller 21, med bandornament å sidofälten. Suderbys, Atling-
bo sn. 14884. Go 

Åtta ringspännen, varav ett med bikoniska i toppen urgröpta 
knoppar, ett med utplattade och inrullade bygeländar, 5 med 
avfasat kubiska knoppar, ett fragm.; sex remsöljor, varav tre 
med rörliga rembeslag (det första av dessa avbildat i fig. 76, det 
andra mycket likt fig. 91 a, det tredje av samma form som före
gående, ehuru enklare), och tre med fasta rembeslag, fig. 73—75; 
ring med treuddig fyllning och 2 vidhängande rembeslag; två 
föremål, fig. 77 av liknande uppgift, men formade som an
siktsmasker, vardera med trenne byglar, i en av vilka är fästat 
ett rembeslag; tre lösa pincettformiga rembeslag, sannolikt 
tillhörande några av ovanstående föremål, ett om fig. 35 b, 
sid. 9 i Fv. 1911 påminnande rembeslag samt ett remändbeslag 
fig. 78; 2 slutna ringar; en av hopknuten tråd bildad dylik; tri
angulärt bleck med hål, fig. 79: allt av brons (tornarne till 4 av 
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remsöljorna av järn och mestadels förvittrade). Järnyxa som 
Sv. F. 484, med rest av träskaftet; fragment av liknande yxa. 
Allt f. "1V« aln under jordytan, omedelbart under stenarne" i 
ett inom gammal åker beläget, nu bortbrutet röse. Bottarve, 
Fröjels sn. 14885. Go 

Spänne, djurhuvudformat med smågropig yta likt fig. 4 i Mbl. 
1893, i "nacken" ett hål. Kaungs, Dalhems sn. 14886. Go 

Stenyxa med långovalt snitt, bredeggad, spetsnackig. Eriks, Bro sn. Go 
14887. 

Flintdolk med brett, tvåsidigt fäste och snett blad. Plogkniv (?) 
av järn . Tummungs, Gothems sn. 14888. Go 

Halsringar av brons, 51,-.', varav l1 i lika fig. 47 i Mbl. 1890, 
1 med samma knäppe, men i sin helhet bandformig; 1 lik fig. 
48 ibid, ehuru med 5 bikoniska, av samma stycke gjorda för-
tjockningar, 2 lika fig. 50 ibid, med silverbeslag likt denna. 
Allt f. i uppodlad äng invid Nallbacke. Ringarne sutto upp
trädda på en spetsig sten. I en omedelbart nedanför belägen 
mindre myr anträffades (djur?) ben och en mindre härd. Gudings, 
Eke sn. 14889. Go 

Skifferyxa, tväreggad med rektangulärt snitt. Jarhots, Pajala sn, 
Norrbotten. 14890. Nb 

Stenåldersföremål, en samling, mestadels från boplatser. Blekinge, I Bl 
Skåne, Småland. 14891. \ s m 

Stenyxa med långovalt snitt och spetsig nacke, f. i skogsmark. 
Broby, Hölö sn, Hölebo hd, Södermanland. Sö 

Flintyxa, eggfragment, tjocknackig, håleggad; retuscherat flint
spån. Bäcktorp (under Tista), Barbo sn, Jönåkers hd. SO 

Skafthålsyxa, eggdel, f. "i Sjöstrand av Hjälmaren". Fiskeboda, Ju
lita sn, Oppunda hd. Sö 

Stenyxa, tjocknackig med (bortslagen) hålegg. Torp, Österåkers sn. Sö 
Skafthålsyxa. Råby by och sn, Rönö hd. SO 

Slenyxa, eggdel med subrektangulärt snitt. Bankesta, Överjärna 
sn, Öknebo hd. 14892. Sö 

Dukat, präglad år 1770 för Adolf Fredrik. 14893. 
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Stenyxa, smal, håleggad med plankonvex! snitt; trissa av glim
merskiffer med häl; fragment av å ömse sidor ryggat blad till 
kniv- eller spjutspets, av ämne till böjd kniv, båda av röd 
skiffer; 2 brynstensfragment (?) av samma material; allt f. enl. 
uppg. å c:a 10 tums djup vid nyodling inom en till Överänget 
gränsande torplägenhet. Överveda, Nordingrå sn, Ångermanland. Ån 

14894. 
Spjutspets av järn, utan hullingar, f. vid grustäkt i samma ås-

kulle som inv. 14662, liggande "inuti ett av kullersten bestå
ende större tjälstycke, som kom nedrasande" från grustags
kanten, jfr följ. inv. nr. Linga, Överfarna sn, Öknebo hd, Söder
manland. 14895. Sö 

Beslag till sköldhandtag, fig. 27, av brons med utanför hand
greppet pålagt pressat silverbleck och i tvärkammens kanter 
infälld tvärstrierad silvertråd. Även det höga, halvklotformiga 
huvudet till den bevarade bronsniten är belagt med silverbleck, 
som dock åtminstone numera ej täcker dess hjässa. F. på 
samma plats inom samma grustag som inv. 14895. En efter 
insändandet av dessa föremål företagen undersökning bragte 
inga vidare resultat. Linga. Sö 

14896. 
Tre medaljer av brons, präglade för Ulrika Eleonora och Karl 

XIV Johan (2). 14897. 
"Löparsten" och 24 flintstycken, de flesta spån samt svallade, från 

en plats. Gräskärr, Bäve sn, Lane hd, Bohuslån. Bo 
Fjorton flintstycken, därav en borr, 3 knutor (en med slipyta), 2 

spän och några med skrapegg; f. på en plats. Norrmanneröd, 
N. Ryrs sn. Bo 

Sju spån och 6 avfallsstycken av flinta. Åker, Ryrs sn, Väne hd, 
Dalsland. Dl 

Fem spån och 12 avfallsstycken av flinta, delvis retuscherade, 
en "knacksten"', allt från en plats. Örbacka. Dl 

Ett spån och sju delvis retuscherade, delvis svallade avfalls
stycken av flinta från en plats. Ramnered, Vassända sn. Dl 

Stenyxa, lång, smal, med spetsovalt snitt, eggslipad; ämne till 
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planoplan skafthålsyxa, oborrat. Frugärd, Näs sn, Åse hd, Väs
tergötland. 14898. Vg 

Flintdolk med smalt rombiskt skaft, större delen av bladet av
slaget; del av bladet till annan flintdolk. Qvantenburg, Bol
stads sn, Sundals hd, Dalsland. Dl 

Flintyxa, liten, tunnackig. Östebyn, Brälanda sn. Dl 
"Löparsten" och knacksten, 10 avfallstycken av flinta, allt f. på 

en plats. Berg, Frändefors sn. Dl 
Skafthålsyxa, starkt degenererat dubbeleggad. Flicksäter. Dl 
Flintdolk med smalt rombiskt skaft. Selringen. Dl 
Sex flintskärvor "från en plats"; udden till en bredbladig flint

dolk (eller såg?). Rud, Grinstads sn. 14899. Dl 
Avgjutning i brons av kopparyxa med skafthål, t. i Skåne, avb. 

i S. F. T. VIII, sid. 222, fig. 14. Originalet tillhör Malmö mu
seum (nr 2138). 14900. 

Trindyxa, spetsnackig med smal egg, f. under en sten, som sön
dersprängts, i skogsmark mellan Uhrfors och Åshammar. Enl. 
uppgift funnos på samma gång flera liknande föremål, som 
dock voro större och bredare i eggen. OfvansJö sn, Gestrikland. Ge 

14901. 
Torshammare, hängande å ett fragm. av en halsring, 2 andra 

fragm. av samma halsring; allt av järn (glödpatina); spelbricka, 
halvklotformig med hål i botten som Sv. F. 451, av ben, bränd; 
lerkärl, oornerat, med indragen mynning, likt Mbl. 1903—05 
sid. 212 fig. 303; två skärvor av annat lerkärl. Allt enl. upp
gift f. vid avschaktning av en gravhög nära herrgården, stava, 
Österåkers sn. Åkers sg, Uppland. 14902. Up 

Stenyxa, spetsnackig, med rundovalt snitt; stenyxa med rund
ovalt snitt och nästan ut i nacken gående eggplan, den breda 
eggen starkt avtrubbad. Eketorp, Kila sn, Jönåkers hd, Söder
manland. Sö 

Stenyxa, tjocknackig med avrundat fyrsidigt snitt och obetydligt 
tvär, bred egg. Vreta. Sö 

Stenyxa, eggfragment, trol. tunnackig, med subrektangulärt snitt; 
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mittfragment av stenyxa, trol. tjocknackig, med avrundat fyr
sidigt snitt. Broby, Bettna sn, Oppunda hd. SÖ 

Stenyxa, snarast tunnackig, med smal nacke och bred egg, fyrsidig. 
Strökärrstorp. SO 

Stenyxa, ofullständigt bultad av rundovalt snitt, huvudsakligen 
eggslipad; eggdel av stenyxa, tunnackig form; fragment av 
annan stenyxa, tunnackig form; stenyxa, ojämnt slagen ofull
ständigt bultad och slipad, med skarp tväregg; stenyxa av 
egendomlig form, med längovalt snitt, spetsig nacke och ut
svängd egg (med hörn). Tybble, Stora Malms sn. SO 

Två stenyxor av tunnackig form, med slagmärken; banedel av 
skafthålsyxa. Murtorp, Årdala sn, Villåttinge hd. Sö 

Två stenyxor med rund—långovalt snitt, eggslipade. "Skogstorp, 
Överfarna sns allmänning" (jfr inv. 14865), Öknebo hd. Sö 

Stenyxa med längovalt snitt, spetsnackig och bredeggad. Kol
stad, Risinge sn. Finspångaläns hd, Östergötland. Ög 

Skafthålsyxa, fyrsidig. Halsbråten, Krokeks sn, Löstngs hd. Ög 
Flintyxa. tunnackig. Strålsjösand. 14903. Ög 

Gravfynd. Hörninge, Köpings sn. Slättbo hd, Öland. Öl 
Ur vid odling uppbruten hällkista i röse. En samtidigt och 

sammastädes anträffad guldring är införd under inv. 13271. 
Sköldbuckla, fragm., som Mbl. 1903-05, sid. 59, fig. 96, av 

järn, med släta, förhöjt halvsferiska nithuvuden av brons, över
klädda med tunnt silverbleck och placerade tre och tre i minst 
(och sannolikt) tre grupper å brättet. Beslag till sköldhand-
tagt fig- 29, av brons, utanför handgreppet belagt med slätt, 
av silvernitar med små knappnålsliknande huvuden fasthål
let silverbleck samt med tvärstrierad silvertråd på tvärkam
marna; 2 nithuvuden av brons, halvsferiska, överklädda med 
tunnt silverbleck (tillhöra sköldhandtaget); 1 dylikt, fragmen
tariskt, utan bevarat silverbleck; bronsknapp, j ig . 30, rikt 
profilerad med tvärstrierad silvertråd (ävenledes till sköldhand
taget (jfr fig. 29); 2 bronsnitar, avbrutna, med ena ändan stu
kad (möjligen till sköldhandtagets inre nitar såsom förutsatts å 
fig. 29); kantbeslag till sköld, fig. 33, rännformiga med nitar, 
Fornvännen 1913. 18 
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allt av brons, fragmentens sammanlagda längd 2,6 m; svärd 
av järn, tveeggat, med del av hornkavlen; kantbeslag (doppsko) 
till svärdsslida, fig. 32, av brons; 2 beslag av brons, fig. 31, 
med de raka partierna belagda med silverbleck, fasthållna av 
tvenne bronsnitar, jfr. Vendel Pl. I, fig. 6; sporre, fig. 28, vars 
undre del (av brons) är belagd med filigranarbete i silver, fast
hållet av små silvernitar med knappnålsliknande huvud, tornen 
är av järn ovan en skivformig, med tvärstrierade silvertrådar 
belagd bas av brons; sporre av samma form, tornen saknas; spjut
spets av järn, mycket förrostad och fragmentarisk, utan hullingar, 
med vass midtås å ömse sidor om bladet; holk med isittande rest 
av träskaftet till hullingförsedd spjutspets (?), vars blad emellertid 
gått förlorat; människoben, obrända; kindtand av rovdjur. 14904. 

Boplatsfynd (stå). Siretorp, Mjellby sn. Listers hd, Blekinge. Bl 
Från den i Fv. 1913, sid. 168 beskrivna platsen vid un

dersökning år 1912 av Dr Knut Kjellmark. 14905. 
Överstycken m. m. av omfattningen till ett tre- och ett tvådubbelt 

spetsbågigt/ö«5te/v 2 baser, kapital, fig. 103, och skaft till kolon
ner; tillsammans 9 fragment av sandsten. Gåva av försam
lingen. Synnerby k:a. Skånings hd, Västergötland. 14906. Vg 

Stridsyxa, fig. 10, banedelen, jylländsk. Eggdelen av samma yxa 
har inv. nr 2918. Gåva av Lunds Universitets hist. museum. 
Skåne. 14907. Sk 

Halsring av brons, närmast lik Sv. F. 227, men med imiterad, 5 
ggr. omkastad vridning; 2 fragment (sammanhängande) av en 
liknande halsring, vriden av en fyrkantig ten. Funna, liksom 
senare den under inv. nr. 14992 upptagna halsringen, vid harv-
ning inom en och samma åker (avdikad mossmark). Strax in
till, på angränsande hemmans ägor, gjordes det i A. T. S., III, 
sid. 230 f. beskrivna depåfyndet (inv. nr. 2503). Berga, Svedvi 
sn, Snävrlnge hd, Västmanland. 14908. Vs 

Två skulpterade bilder, fig. 108 o. 109, föreställande Maria och 
Johannes (ha stått ä ömse sidor om ett triumfkrucifix), av ek, som 
sedan krederingen avlägsnats, numera blivit polerad. Höjd 120 
cm. Okänd kyrka. 14909. 
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Flintföremål (skrapa ?) skadat, å ena sidan behandlat som ett 
dolkblad. Högen, Örs sn. Nordals hd, Dalsland. Dl 

Flintsåg, troligen åstadkommen genom omarbetning av ett dolk
blad, som varit slipat å ömse sidor. Kårebyn, Bolstads sn, 
Sundals hd. Dl 

Stenyxa av tunnackig form. Llllebyn. Dl 
Dolkblad av flinta, litet med framom den korta skaftändan lin-

jeräta eggar. Qvantenburg. Dl 
Elva spån; kärnstycke och 8 avfallsstycken (ettj*och annat re

tuscherat) av flinta; slagen stenskärva; allt f. å en plats. Bön, 
Brålanda sn. Dl 

Trindyxor, två—tre fragment. Troneberg. Dl 
Trettioen spån; trekantigt, spetsigt redskap; skedformig skrapa. 

svallad; 4 avfallsstycken; allt av flinta; 3 slagna stenar; 7 frag
ment av ett kärl med utvikt mynningskant, av gråsvart lergods; 
1 fragment av ett annat lerkärl; allt f. på en plats. Våssby. Dl 

Åtta flintstycken, bearbetade. BJörnerud, Gestad sn. Dl 
Två lihultyxor. BUkserud, Grinstad sn. Dl 
Skivyxa, liten, med bortslagen egg, 6 avfallsstycken; allt av flinta 

och f. på en plats vid eller i Hästefjorden. Västra Bodane, Frände
fors sn. Dl 

Fem flintstycken, mer eller mindre bearbetade. Forsane. Dl 
Sländtrissa. Kopperud. Dl 
Skafthålsyxa, eggdel. Kärsrud. Dl 
Flintsåg, halv. Löfnäs. Dl 
Skivskrapa och borr av ett flintstycke. Rölanda. Dl 
Skivskrapa av flinta. Trombäljen. 14910. Dl 
Dolkblad av flinta, avslaget i ena ändan, omarbetat till rundad 

udd i den andra, med obetydliga slipytor. Karsbol, Svärta sn, 
Jönåkers hd, Södermanland. 14911. Sö 

Stenyxa, åstadkommen av ett skafthälsyxe-fragment, av vars hål 
en tvärs över ena bredsidan gående ränna utgör en rest. Berg, 
Gestads sn, Sundals hd, Dalsland. 14912. Dl 

Avsatsyxa av brons, eggändan, lik Sv. F. 117, avskild medels 
en tvärs över gående brottyta halvvägs emellan egg och avsats. 
Glömminge sn, Öland. Öl 
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Spjutspets av järn, fig. 102, med ornering å holken, fig. 101, i 
silver och niello över koppar. Kåtorp, Torslunda sn. 14913. Öl 

Gravfynd. Österstad, Ekebyborna sn, Bobergs hd, Östergötland. Ög 
Från en obetydlig rest av en ås-kulle nära byn. Nr 1—4 

vid undersökning av E. Sörling. Nr 5 vid föregående schakt-
ning. 

Nr 1. Skelettgrav. Järnkniv, rak, skelett av människa och 
av större gnagare. 

Nr 2. Skelettgrav. Skelett av människa. 
Nr 3. Flackt brandlager under obetydligt röse. Fragment 

av grovt lerkärl; nålhus av brons (jfr Fv. 1912, sid. 188 fig. 
29) med inneliggande rest av järnnål; brända ben och kol. 

Nr 4. Brandgrop. Brända ben; kol. 
Nr 5. D:o. Järnsvärd, eneggat, förböjt; 5 skidbe-

slag, därav 1 med ögla, annat beslag och fragment av järn; 
tornen och en del av rembeslaget till remsölja av brons; remänd
beslag av brons; 5 fragment av (åtminstone 3) rembeslag av 
brons, rektangulära, med rader fina hål utmed kanterna; brända 
benbitar, 2 st. Jfr fig. 37. 14914. 

Spjutspets av järn, upptagen ur mudderskopan vid muddring i 
kanalen 400 m. S. om staden. Södertälje, Södermanland. 14915. SO 

Skattfynd. Skafsta, S:t Nikolai sn, Jönåkers hd. Sö 
Knippa silverringar, fig. 53, hophållna genom två av hals

ringarna: 4 fullständiga ringspännen, varibland orig. till fig. 55, 
bygeln till ett 5:te ringspänne; 3 halsringar däribland fig. 58 o. 59. 
större fragment, fig. 56 o. 57, av ytterligare 2 halsringar, alla 
snodda av trinda tenar; 6 snodda armringar, däribland fig. 61, 
11 armringar av enkel, trind ten, däribland fig. 62, 3 band
formiga armringar, fig. 60, 63 o. 64; mindre hopknuten ring, lik
nande till Sv. F. 627 hörande, 1 ändå mindre, tillfälligt åstad
kommen ring. Dessutom följande lösa föremål, ävenledes av 
silver: bygel, fig. 54, till ett ringspänne, av trind, mot ändar
ne vidgad ten; bygel, halv av samma form; spetsovalt silver
bleck, oornerat, till fingerring lik Sv. F. 619; fragment av kedja, 
ungefär lik den till Sv. F. 628 b. hörande, 6 cm. långt; 77 + 2 
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arabiska mynt, varav 5 med runda hål nära kanten, 3 + 1 angel-
sachsiska mynt, 14 tyska mynt. Skatten väger omkring 1150 
gr., och anträffades i kanten av en gammal åker omkr. 25 m. 
N. om bostället, det mesta vid potatisplockning; två mindre 
stycken vid undersökning av S. Lindqvist. Vid sistnämnda 
tillfälle, då en yta av drygt 6 m2 genomgrävdes runt fyndstäl
let, tillvaratogs därjämte följande: skärva av lerkärl med pinn-
snoddornering (stenålder!); skärva av lerkärl av under järnål
dern vanligt gods, oornerad; 8 klumpar bränd lera, troligen 
alla från yngre tid; smal, trind hopknuten jämten, som synes 
ha bildat en halsring; 9 spikar, söm eller tenar av järn. 14916. 

Flintyxa, tunnackig. Västra Vingåkers sn, Oppunda hd. SO 

Stenyxa, eggdel, tunnackig; stenyxa, tjocknackig, svagt tväreggad; 
stenyxa, liten, bred- och tväreggad. Forstorp, Lilla Mellösa sn, 
Villåttinge hd. SO 

Skafthålsyxa. Ökna, Åkers sn, Åkers hd. SÖ 
Skafthålsyxa, fyrsidig. Bittinge, Stora Mellösa sn. Askers hd, Nerike. Ne 
Flintdolk med rätliniga eggar och brett, tvåsidigt skaft. Kofsta, 

Glanshammars sn och hd. Ne 
Flintyxa, tjocknackig, håleggad; skafthålsyxa. Kolja, Rlngkarleby sn. Ne 
Flintyxa av tunnackig form, med smal nacke. Nästa. Ne 
Flintyxa, tjocknackig, håleggad. Åbylund, Ekeby sn, Sköllersta hd. Ne 
Skafthålsyxa. Sköllersta by och sn. 14917. Ne 

Stenyxa, tunnackig, lång, jämnbred. F. vid nyodling i skogen 
N. el. N. O. från gården. Kllppsta, Grödinge sn, Svartlösa hd, 
Södermanland. 14918. Sö 

Hyska av brons fig. 13, (till bälteknäppe jfr. Fv. 1909, sid. 234 fig. 
22) med 2 av koncentriska kretsar fyllda skivor; nyckelskaft, fig. 
100, av brons, axet har varit av järn; silvermynt, arabiskt; 6pär lor 
av glasfluss, därav 2 flerfärgade. Frixarve, Stånga sn, Gotland. Go 

14919. 
Mynt och medaljer präglade vid K. Myntverket år 1912. 14920. 
Boplatsfynd (j.-å.). Lida, Kvtlltnge sn, Bråbo hd, Östergötland. Ög 

Från en fornborg å Kolmordens södra sida vid av dr B. 
Sehnittger utförd undersökning. 
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Krukskärvor, över 200, av grovt, oornerat lergods, 13 med 
silhål; 13 fragment av lertrissor genomborrade, se fig. 6 f sid. 20 i 
Meddel. fr. Ö. G:s fornm. fören. år 1906; ett fragment, antag
ligen av lertyngd, pyramidal ss. fig. 2 sid. 15 i samma Med
del. år 1909; benflisa, bränd; marieka. 14921 

Boplatsfynd. Resebro, Borg och Lots sn, Memmings hd. Ög 
Från en fornborg å Brudberget vid undersökning utförd 

av dr B. Sehnittger. 
Järnkniv, rak, krukskärvor, omkr. 400, av groft lergods, en 

del med silhål; 27 hela och stort antal fragment av lertrissor, 
genomborrade, lika fig 6 f sid. 20, i Meddel. fr. Ö. G. fornm. 
fören. år 1906; klenstycken och brända lerklumpar, mer än 
100; slipsten (?) fragmentarisk; fragment av 3 brynen; 1+3 
kvarnstenar; 4 + 1 löpare till dylika (jfr Aarböger f. nord. 
oldkhd 1907, sid. 152—153, fig. 49—51); kolsmulor. 14922. 

Gravfynd. Näs, Ovansjö sn, Gestrikland. Ge 
Från ett av ännu c:a 20 högar bestående gravfält å spetsen 

av den i Näsbyggesjön utskjutande udden. Undersökningen ut
förd år 1913 av S. Lindqvist. 

Nr 1. Litet jordblandat röse, täckande en i urspr. marken 
nedsänkt brandgrop. Nitnaglar och spikar av järn, c:a 20; 
brodd, kreaturstand, brända ben och kol, slaggstycken, prov 
på de i roset talrika. 

Nr 2. Litet jordblandat röse med flackt brandlager å ur
sprungliga markytan. Nitnaglar, brända ben och kol. 

Nr 3. Röse, diam. 10 m., höjd 1 m.; av stora stenar. 
4 pilspetsar med hålk; 1 pilspets med tånge: fragment av yt
terligare åtminstone 4 pilspetsar (utan rester av skattnings-
anordningen); knivblad; udd av annat d:o; 2 remsöljor med 
rembeslag; 4 rembeslag, breda rektangulära; / remändbeslag; 
2 beslag, pincettformiga; 5 beslag, tunna, smala med stift; 9 
knappar med halvsferiska huvuden; 2 d:o med flata; spik (utan 
huvud); brodd; allt av järn, med glödpatina; 2 benbitar till kam(?) 
ornerade, den ena på ömse sidor; 3 brynen, söndersprängda 
med eld; brända ben och kol. Jfr fig. 52. 
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Nr 4. Mindre röse som nr 2. Järnvikt med bronsskålla 
(Sv. F. 645); vågskål av brons, svagt konkav; ring och plåt
stycke av järn (möjligen yngre); brända ben och kol; slagg
stycken. 14923. 

Järnsvärd, tveeggat, som Sv. F. 505—06 (utan inläggning); ett 
mindre stycke av sköldbuckla av samma form som Vendel, 
pl. XI, fig. 1 (ingen nit bevarad); spjutspets av samma form 
som fig. 12, sid. 60 i Mbl. 1898—99, å holken glesa tvärgående 
refflor (utan inläggning); 12 pilspetsar som Sv. F. 501; krok 
lik Vendel, pl. XV, fig. 5, men med av nit genomborrad skaft-
tunga i stället för holk; dubbelnit; zinka; avlång ring; allt av 
järn; ben. Föremålen lågo "intill varandra c:a l/i m. under 
jordytan" nära fyndplatserna för föremålen under inv. 8975 
och 14506. Byn, Hedesunda sn, Gestrikland. 14924. Ge 

Dolk av brons, fig. 14, med välarbetat fäste, f. i grav (?)-röse i 
"Gamla hagen". Båta, Fårö sn, Gotland. 14925. Go 

Runstensfragment, 2, av röd sandsten. F. i Svarta jorden. Björkö, 
Adelsö sn, Färentuna hd. Uppland. 14926. Up 

Hängkärl, fig. 16 och 17, av brons, skadat. F. i kanten av en 
mosse under (efter en tids odling) 1 fot mäktig torv på gränsen 
mot leran. Ärekllnta, Alböke sn, Öland. 14927. Öl 

Fyrtiosju kopparmynt och 5 silvermynt, alla svenska, de förra i 
allmänhet starkt frätta. Av de bestämbara tillhöra de äldsta 
drottning Kristina, det yngsta Adolf Fredrik. Allt f. i en offer
källa. Vivelsta, Marklms sn, Semtnghundra hd, Uppland. 14928. Up 

Skafthålsyxa. nackböjd, av porfyrisk bergart med trångt hål. F. 
1908 i en åker. Julbäck, Gustafs sn, Vemmenhögs hd, Skåne. Sk 

14929. 
Fingerring av guld, med 2 släta åsar och en mellanliggande 

pärlrad. F. vid uppbrytandet av ett stenrör i ett uppodlat gärde. 
Nedre Skattegården, Hornborga sn, Gudhems hd, Västergötland. Vg 

14930. 
Flintyxa, tjocknackig, hål- och bredeggad. F. i mosse invid 

sjön Tjurken. Räfsmåla, Backaryds sn, Medelstads hd, Blekinge. Bl 
14931. 
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Skafthålsyxa, båtformig, oborrad, f. vid nyodling. Bjårby sn, 
Viste hd, Västergötland. Vg 

Skafthålsyxa, dubbeleggad, halv; 1 spån och några mindre av
fallsstycken av flinta; 5 pärlor av glassfluss. Odinslund, 
Tengene sn. Vg 

Dolkblad av flinta, starkt och snett uppskärpt, använt vid eld
slagning. Ås sn. Åse hd. 14932. Vg 

Skafthålsyxa, fragment. Gloslid, Norra Ryrs sn, Lane hd, Bohuslän. Bo 
Flintdolk, miniatyr, lancettlik, slipad mittpå ä ömse sidor. Hall-

stensröd. Bo 
Flintdolk med brett tvåsidigt skaft och uppskärpt blad. Hjälmhatt. Bo 
Stenyxa med subrektangulärt snitt, smal nacke, starkt rundad egg. 

Kållebråten. Bo 
Flintdolk, främre bladhälften. Signerad. Bo 
Skafthålsyxa. Skråröd. Bo 
Kärnyxa (?) eggen ofullbordad; såg med starkt konkav egg; dolk, 

del av bladet, rätt väl paralellhugget, allt av flinta. Sörbo. Bo 
Flintdolk med brett, tvåsidigt (utsvängt ?) skaft, uppskärpt blad, 

avslagen i båda ändarna. Dernäs, Frändefors sn, Sundals hd, 
Dalsland. Dl 

Trindyxa (?) eller naturbildning, "eggen" avslagen. Löfnås, Dl 
14933. 

Slipsten av kvartsit, som Sv. F. 5. Stenshult, Frändefors sn, Sun
dals hd, Dalsland. Dl 

Såg av flinta; skärva av flinta; myrmalmstycke; allt enl. uppg. 
f. å samma plats, varifrån inv. 15054 härrör. Bön, Gestad sn. Dl 

14934. 
Skattfynd. Sandtorp, Viby sn, Grimstens hd, Nerike. Ne 

Armringar: 3 hela, bandformiga, hopknutna, 2 av dessa stäm-
pelornerade, den ena synnerligen groft; fragment, fem st., av 
4 bandformiga med stämpelornering; 4 hela av enkla trinda 
hopknutna tenar; 1 hel av 2 snodda trinda tenar, hopknuten; 
halsringar: 1 fullständig, snodd av dubbellagd smal trind ten, 
ändarne formade till i varandra gripande öglor (Sv. F. 622); 
1 snodd av tvenne mot ändarne avtunnande, trinda tenar, än-



Tillväxten under är 1913. 269 

darne saknas; ändstycken, 3 st., koniska, till 2, som varit snodda 
av vardera 8 trådar; ändstycken, 3 st. plattade (därav 2 stäm-
pelornerade och slutande i hakar) till 3 halsringar, av vilka åt
minstone två varit bildade av flera trådar. Ändstycke till grov, 
vriden ring med facetterad knopp. Fingerringar: 2 hela av 
mot ändarne avsmalnande trinda tenar; tre fragment av en, 
stämpelornerad, lik Sv. F. 619; utböjt, oornerat bleck till dylik; 
trind, flera gånger hopbockad ten; miniatyrsköldar, 2 fragm., 
av tunna bleck, den ena stämpelornerad, den andra med små 
som böjda ekrar ordnade hål; allt av silver. Fragmenten i all
mänhet med talrika hugg i kanterna. Ten, plattad, av koppar, 
varöver lagts ett silverbleck som hårt tillhamrats, så att skarven 
nästan helt dolts, i 3 stycken, varav 2 sammanhängande, med 
flera hugg i kanten, vilka dock ej tyckas ha röjt förfalskningen; 
silvermynt, omkr. 600, därav c:a 560 hela och av dessa c:a 300 
tyska, c:a 200 angelsaksiska, c:a 11 danska, c:a 18 barbariska 
(därav ett å ena sidan imiterande ett angelsaksiskt, å den an
dra ett byzantinskt, de flesta av de övriga ännu ej utklippta 
ur fyrkantiga plåtar), 4 + 1 arabiska; plåtstycken, fyrkantiga, 31 
st., delvis troligen avsedda till mynt, av silver. Föremålen, till
sammans vägande 982 gr., anträffades delvis vid plöjning, del
vis vid undersökning av intendenten Hugo Hedberg på ett ställe 
c:a 35 cm. djupt i en sedan länge odlad mosse nära gården. 
Jfr fig. 65-72. 14935. 

Knivskaft av brons el. dyl. (nyare tid) nästan cylindriskt. F. 
vid grundgrävning nära Oscarskyrkan och Fredrikshof. Stock
holm. 14936. St 

Fingerring av guld med 3 smala åsar, av vilka den mellersta 
är tvärstrierad, de andra släta. F. under arbete inom ett sten
rör i en åker. Knektegården, Broddetorps sn, Gudhems hd, Väs
tergötland. 14937. Vg 

Stenyxa, bred, med subrektangulärt snitt och rak oslipad trubbig egg. 
Julita gård och sn, Oppunda hd, Södermanland. SÖ 

Flintyxa, liten, tjocknackig, svagt håleggad. Lundby skog, V. Ving
åkers sn. SO 
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Stenyxa, eggända, tunnackig. Spånga. SO 

Skafthålsyxa, banedel. Nygården, Flöda sn. SO 
Skafthålsyxa, illa formad, med ofullbordat, rörborrat hål; stenyxa, 

smal, med långovalt snitt och spetsig nacke; stenyxa, liten 
tunnackig, avsmalnande mot banen. Sörgölet. SO 

Stenyxa, eggdel, stor tunnackig, ojämnt slagen. Ingelstorp, Sköl
dinge sn. Sö 

Stenyxa, ojämt slagen, eggslipad, smal. Lof sten, Björkviks sn, Jön
åkers hd. Sö 

Stenyxa, banedel, tjocknackig; stenyxa av tunnackig huvudform, 
med otydligt avgränsade smalsidor, den ena starkt bågböjd i 
längdprofil; flintspån, halvt, retuscherat. Östra Kultorp. Sö 

Stenklubba med runt om gående skaftränna lik Muller Ordning I, 
118(-119). Ålberga, Kila sn. Sö 

Stenyxa med långovalt snitt; stenyxa bred och platt med avrun
dade smalsidor. Stavsjö. Sö 

Stenyxa, eggdel, tjocknackig med tväregg. Malstanäs, Forsa sn, 
Villåttlnge hd. SO 

Stenyxa med ovalt snitt och talrika slagmärken. Oransjötorp, 
Simonstorps sn, Bråbo hd, Östergötland. Ög 

Stenyxa, tjocknackig med bred, halad egg. Värsta, Askers sn och 
hd, Nerike. Ne 

Stenyxa, stor, tjocknackig med obetydligt tvär egg. Kolja, Rlng-
karleby sn. Glanshammars hd. Ne 

Skafthålsyxa. Skruke, Sköllersta sn och hd. Ne 
Stenyxa av skiffrig bergart, brett plankonvext snitt, eggslipad (li

hulttyp). Tarsta. 14938. Ne 
Järnyxa av medeltida form. "Upptagen ur forngrav 70 cm. un

der marken år 1878". Nöbbeled, Lenhovda sn, Uppvidinge hd, 
Småland. 14939. Sm 

Luktdosa av ben, med lös ingängad pip, hvari hål för nu förlo
rad propp. Funnen under läktarens golv. Badelunda k:a ochsn, 
Siende hd, Västmanland. 14940. Vs 

Trindyxa. Funnen vid nyodling nära sjön Lilla Aspen. Västan-
fors sn, Gamla Norbergs bg, Västmanland. 14941. Vs 
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Två benspetsar, fig. 1, med egendomligt utskurna hullingar, till 
ljuster. Ha troligen varit anbragta, med hullingarna åt samma håll, 
å ömse sidor av stångens tillplattade ända samt medelst surrning 
fasthållna därvid, såsom tydliga spår å tångedelarna antyda. 
Funna, enligt av dr K. Kjellmark inhämtade uppgifter, alldeles 
invid varandra med spetsarne nående ned i snäckgyttjan under 
en 1,7 cm. mäktig torvmassa inom ett gammalt dyfält, Fugla-
sjön, nära grustaget i byns allmänning intill Mörbygränsen. 
Siretorp, MJellby sn. Listers hd, Blekinge. 14942- Bl 

Gravfynd. Vik, Hammarby sn, Vallentuna hd, Uppland. Up 
Nr 1. Ur skelettgrav. Järnkniv, rak; skelettdelar av män

niska. 
Nr 2. Ur (brand?)grav. Lerkärl, fragm. 14943. 

Bryne. tunnt. Funnet å flygsandsfältet "Slättö sand". Torskinge 
sn, Västbo hd, Småland. Sm 

Stenyxa, tjocknackig, håleggad. Landeryd, Långaiyds sn. Sm 
Flintdolk med tvåsidigt något utsvängt skaft. Funnen i mosse. 

Hof, Bolmsö sn. Gåvor av konduktör F. J. E. Eneström. 14944. Sm 
Solidas. Norra Gårdslösa, Gärdslösa sn, Öland. 14945. Öl 
Klipplng, präglad för Johan III. Norra Gärdslösa, Gärdslösa sn. Öl 

14946. 
Holkyxa av brons lik Sv. F. 146. Amllngs, Linde sn, Gotland. Go 

14947. 
Ringspänne av brons med trind bygel, å knopparne, som äro 

lika Sv. F. 592, ävensom å nålens bygeln omfattande del silver-
liknande beläggning; ringspänne av brons med sexkantig, å öv-
versidan ornerad bygel och knoppar i form av avfasade kuber. 
Funna vid grävning i en åker, där även hittats skelettdelar av 
människa på 3 fots djup. Ars bruk, Fleringe sn. Go 

14948. 
Spänne av brons, fig. 92, dosformigt. Kälder, Hafdhems sn. 14949. Go 
Bronsstycken, tjugufyra smärre, varibland några ringar (tre hop

lödda till en kedja), några plåtstycken samt framför allt talrika 
stycken av halsringar lika de i Mbl. 1890 sid. 129 avbildade; 
nål av brons, avbruten genom ögat; remsölja av brons, liten, 
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med D-formig ram, pärla av glasfluss; järnyxa, stor (yngre). 
Tuna, Väte sn. 14950. Go 

Ringspänne av silver, fig. 93. Österby, Gärda sn. 14951. Go 
Ring av brons med treuddig fyllning. Stenstu, Fardhems sn. 14952. Go 
Skafthålsyxa, dubbeleggad, av porfyrit. Levide, Valls sn. 14953. Go 
Spjutspets av brons med uthamrade eggar och ryggad, ut i blad

spetsen fortlöpande holk (per. 1), oornerad. Haga, Gothems sn. Go 
14954. 

Skattfynd. Frlxarfve, Grötlingbo sn. Go 
144 silfvermynt, varav 42 + 3 angelsaksiska (1 genomborrat), 

9 8 + 1 tyska; 3 myntplansar (1 + 1 runda, 1 fyrkantig); ten, 
fyrkantig, 3 stycken av trind tråd; ett stycke örhänge, starkt 
skadat (jfr fig. 205, sid. 44, Fv. 1911, varifrån det dock i flera 
avseenden avviker); plåt med pålagt, dubbelåsat band i kanten; 
allt av silver tillsammans vägande 224,5 gr. Funnet vid plöjning 
i en året förut uppodlad äng, "samtliga mynten" pä ett ställe. 

14955. 
Armbygel av brons, tvärstrierad på utsidan. Alby(a), Rute sn. Go 

14956. 
Skafthålsyxa med ryggad översida. Eltebo nr 7, Torsåkers sn, 

Gestrikland. 14957. Ge 
Spänne av brons, dosformigt, med förgyllning, nära likt fig. 48 i 

i Mbl. 1879. Gotland. 14958. Go 
Skattfynd. Broa, Hälla sn, Gotland. Go 

Av guld: tacka, flat, fyrsidig, avsmalnande mot ändarna, 
12,9 cm. lång; ten, fyrsidig avsmalnande åt ändarne, tillknycklad 
och omböjd; båda vägande 53,55, resp. 22,75 gr. Av silver, 
517 gr.: 132 mynt, nämligen 100 + 16 arabiska, däribland 
10 + 1 genomborrade, 14 tyska, 1 angelsaksiskt, 1 byzantinskt; 
myntplans, hängsmycke i form av kors, utskuret ur en plåt, 
hängsmycke i form av miniatyreldstål (jfr Fv. 1911, sid. 258, 
fig. 93); spiralring(ar), 2 fragment, som Sv. F. 641, bildade av 
fyrkantiga tenar med ändan upprullad som Sv. F. 640, vardera 
fragmentet motsvarande något över 2 varv; underskållan jämte 
del av filigranorneringen till spänne som Sv. F. 582; allt fun-
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net år 1913 i Röråkersbacken invid en stor, jordfast sten i 
första spadsticket. Jfr inv. 15018. 14959. 

Ringspänne av silver, stort, vägande 321,8 gr. Björkhage, Bar
lingbo sn, Gotland. 14960. Go 

Flintyxa, tjocknackig, eggslipad, liten; spånskrapa av flinta. 
Cederslund, Skredsviks sn, Lane hd, Bohuslån. Bo 

Boplatsfynd. Ammedalen, Ståla sn, Orusts ö. hd. Bo 
Handkvarn, understen och halv översten; sänkesten (?), ägg-

formig med 2 varandra korsande runt om gående skåror, trind
yxa, banedel; korphacka, banedel; brynsten, halv, avrundat 
fyrsidig med en längsgående skåra å en sida; slipsten (?), 
fragm.; sländtrissa av täljsten, planoplan; sländtrissa av svart 
skiffer, planoplan; sländtrissa av bränd lera, konvexokonvex; 
sländtrissa av mörk glasmassa, konvexokonvex; flintsåg, halv; 
flintskätva med två retuscherade kanter; pipjragmentav glaserat 
lerkärl; fotfragment af annat lerkärl; allt enl. uppg. f. inom 
en å gårdens ägor befintlig fornborg. 14961. 

Elva svenska mynt, 1 av silver (för Johan III), 10 av brons (för 
Kristina 3, för Karl XI 2, för Karl XII 1, för Ulrika Eleonora 3 och 
för Fredrik 1); järnknivsudd; allt f. tillsammans i en bergsskreva. 
"Löja" på S. Staf sudda, Möja sn, Vårmdö sg. Uppland. 14962. Up 

Eldslagningssten, spetsoval. Tåddestorp, Varola sn, Kåkinds hd, 
Västergötland. 14963. Vg 

Slipsten, dubbelsidig. Torp, Bolstads sn, Sundals hd, Dalsland. 14964. Dl 
Altarskåp, fig. 106. Fröskogs k:a, Tössbo hd, Dalsland. 14965. Dl 
Trindyxa. Funnen i samma potatisland som de under inv. 14412 

och 14447 upptagna. Åttersta, Ovansjö sn, Gestrikland. 14966. Ge 
Två trindyxor. Alebo, Mönsterås sn. Stranda hd, Småland. Sm 
Fem stenyxor, fragm., med ovalt snitt; sten {— mortelstöt eller 

stenåldersklubba ?). Alebo el. Berg. Sm 
Stenyxa, spetsnackig, med rundovalt snitt. Berg. Sm 
Trindyxa. konisk. Fälle. Sm 
Stenyxa, tunnackig; skafthålsyxa. Långsrum. Sm 
29 trindyxor el. stenyxor med ovalt snitt, (mestadels fragment); 2 

stenyxor, tunnackiga, endast tillslagna; 3 stenyxor, tjocknackiga, 
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fragment; skafthålsyxa, båtformig, banedel; skafthålsyxa, rom-
bisk; 4 skafthålsyxor, 1 ituslagen, bane-, resp. 2 eggdelar av de 
3 andra. Mönsteråstrakten (trol.). 14967. Sm 

6-penning (Malmö 1525). Stora Karlson, Gotland. 14968. Go 
Gravfynd. Tureberg, Sollentuna sn och hd, Uppland. Up 

Från 4 högar inom ett gravfält om mer än 70 dylika, un
dersökta år 1913 av konservator E. Sörling. 

Nr 1. Hög av 5,3 m:s diam. Eldstål, fig. 44; 2 beslag, 
nit, nitbricka, 2 spikar, en ten, allt av järn; kam av ben, stort 
fragment; skifferbryne, fragment; brända ben och kol. 

Nr 10. Hög av 6 m:s diam. NU av järn; benkam, frag
ment med förstärkningsskålla; lerkärl, söndrigt; brända ben 
och kol. 

Nr 17. Hög av 7,5 m:s diam., täckande brandgrop: sländ
trissa, tvä fragm., benkam, fragm., med förstärkningsskålla; 10 
tåleder, brända, av björn eller hund; hartstätning till spånask; 
brända ben. 

Nr 20. Hög av 10 m:s diam. Pincett av brons, fig. 45; 
kolstycken. 14969. 

Två nickelmynt, 5 cent, nyligen präglade för U. .S. A. Gåva av 
Carl Ringius. 14970. 

Spjutspets av mörk finstrimmig skiffer lik fig. 37, sid. 69 i Meddel. 
fr. Örebro läns museum, år 1912. F. "efter Hjälmarens sänkning 
å sjöns botten". Skäfvesund, Glanshammars hd och sn, Nerike. Ne 

Stenyxa, liten räteggad, snarast tjocknackig; skafthålsyxa, låg, 
något svängd med hålet invid banen; pärla av svart och gul 
glasfluss; allt funnet vid ett soldattorp under Viby by. Viby, 
BJörnlunda sn, Daga hd, Södermanland. Sö 

Stenyxa med bred, tvär egg, tunn nacke, otydliga smalsidor, liten. 
Önnersta. Sö 

Stenyxa, eggdel, stor tunnackig. Tängsllnge, Frustuna sn. Sö 
Stenyxa, stor, tjocknackig, mjukt tväreggad, mörk. Ånhammar, 

Gryts sn. Sö 
Skafthålsyxa, eggdel. Laxnestugan, Gåsinge sn. SO 
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Stenyxa, stor tväreggad av skiffer, tjocknackig; stenyxa, liten tjock
nackig, tväreggad. Skeppsta. Sö 

Flintyxa, tunnackig. Skena, Lunda sn, Jönåkers hd. Sö 
Stenyxa med rundovalt snitt. Bankesta, Öfverjårna sn, Öknebo hd. Sö 

14971. 
Nittiosju silvermynt, präglade för Karl XI åren 1664—84, till

sammans vägande 141,7 gr. och av följande valörer: 4 öre 
s. m. 6 st.; 2 öre (s. m.) 28 st.; 1 öre (s. m.) 63 st. F. nära 
Rävmarkstjärnet under en mindre sten i kanten av gamla vägen, 
vid omläggning av allmänna landsvägen Ed-Nössemarks kyrkor. 
Rävmarken, Eds sn. Vedbo hd, Dalsland. 14972. Dl 

Spjutspets av skiffer, ljusgrå, lik Mbl. 1874, fig. 61. Yxa, av svart 
tät bergart, jämbred med hålegg. Båda f. å olika ställen, strax 
nedanför forshuvudet i själva älvbottnen, yxan 60—80 cm., spjut
spetsen c:a 130 cm. under förutvarande bottnens yta. Bråskofor-
sen, Sorsele sn, Lappland. 14973. La 

Stenyxa, 30,9 cm. lång, tydligt, ehuru tämligen groft, imiterande 

en tunnackig flintyxa. \ r a n a > Sköllersta sn och hd, Nerike. Ne 
Eldsten, spetsoval. Anstorp, Bo sn. Ne 
Smalmejsel av sten, liten tväreggad. Jordanstorp, Gryts sn, Daga 

hd, Södermanland. Sö 
Stenyxa, liten tjocknackig, tväreggad. Norrtuna, Kattnäs sn. Sö 
Stenyxa, liten, tjocknackig, håleggad. Norrtorp, Kila sn, Jönåkers hd. Sö 
Hacka av sten, 27,8 cm. lång, med bred skaftränna nära nacken. 

Fröberga, Lunda sn. Sö 
Trindyxa, konisk. Laggartorp. SO 

Två stenyxor, tunnackiga med otydliga smalsidor; stenyxa, frag
ment, med långovalt snitt. Skena. SÖ 

Trindyxa. Korpdalen, Tuna sn. Sö 
Stenyxa, slagen och slipad, med stora slagmärken och olika 

starkt konvexa sidor. Näfvekvarn, Tunabergs sn. SO 
Stenyxa, kort, bred, snarast tunnackig. Olstorp, Flöda sn, Oppunda hd. SO 
Stenyxa tunnackig, med slagmärken. Julita gård och sn. Sö 

Stenyxa med ojämt konvexa bredsidor och bred tväregg. Ene-
boga, Malma sn, Vtllåttlnge hd. Sö 
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Stenyxa, eggdel, bred, tunnackig; stenyxa, banedel, bred med plana 
sidor. Börstorp, Regna sn. Finspångaläns hd, Östergötland. Ög 

Stenyxa, tjocknackig, håleggad. Svarttorp. Ög 

Stenyxor, två med rundovalt snitt, tre tjocknackiga. Okända fynd
orter. 14974. 

Skafthålsyxa av sten. Kvalarp, Säby sn, N. Vedbo hd, Småland. Sm 
14975. 

Dolk av flinta, fig. 2, lancettlik, 44,2 cm. lång. Anträffad i ett 
grustag. Österlövs sn Österlöv n:r 14, Villands hd, Skåne. 14976. Sk 

Mlniatyrdolk av flinta, lancettlik, med naggade eggar. Erikslund, 
Hölö sn, Hölebo hd, Södermanland. Sö 

Flintdolk med utsvängt, fyrsidigt pringlat skaft och uppskärpt 
blad. Skyttorp. SO 

Skafthålsyxa av sten, miniatyr. Västerljungs sn. SO 

Skafthålsyxa av sten. Kumla, Össebygarns sn, Långhundra hd, 
Uppland. 14977. Up 

Två handtagskärnor av flinta, c:a 60 flintavfallstycken, av vilka 
ett och annat synes vara retuscherat, Snös, Tönnersjo hd, Hal
land. 14978. Ha 

Flintyxa, tjocknackig, f. under torvhackning i ett grustag. Gynge, 
Resmo sn, Algutsrums hd, Öland. 14979. Öl 

Runstensfragment av röd sandsten. Svarta jorden, Björkö, Adelsö sn, 
Färentuna hd, Uppland. 14980. Up 

Bryne (ljus sandsten) med två konkava slipytor; å den ena av 
dessa äro fyra runor inristade. Svarta jorden, Björkö, Adelsö 
sn, Färentuna hd. Uppland. 14981. Up 

Två pärlor, slaggklumpar, t. i och vid samma kämpgravar, varifrån 
fynden inv. 14546. Svenskens, Endre sn, Gotland. 14982. Go 

Silvermynt, kufiskt. Bäcks, Endre sn, Gotland. 14983. Go 
Stenyxa, liten, smal med långovalt snitt. F. vid "banarbete". 

Västra Emtervtks sn, Fryksdals hd, Vermland. Vr 

Stenyxa, tjocknackig med bred, nu starkt avtrubbad hålegg; skaft
hålsyxa, oborrad. Rådane gård och sn, Gudhems hd, Väster
götland. Vg 
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Flintdolk, lancettlik, skafthälften. Kärrgård, Kleva sn, Klnne hd. Vg 
Flintdolksfragment, länge använt vid eldslagning. Sils by och sn. Vg 
Flintyxa, liten, tjocknackig, tväreggad; skafthålsyxa, planoplan; 

skafthålsyxa, eggfragment. Vedums kyrkoby och sn. Vg 
Flintdolk med klumpigt, rombiskt skaft. Göttorp, Skälvums sn, 

Kinnefjerdings hd. Vg 
Skafthålsyxa; stenyxa, tjocknackig. Rader, Kyrkefalla sn, Kåkinds hd. Vg 
Flintyxa, tunnackig, liten, omarbetad. Västansjö, Finnerödja sn, 

Vadsbo hd. Vg 

Sländtrissa av glimmerskiffer. Åstorp, Hova sn. Vg 
Skafthålsyxa, planoplan, eggdel. Lastad gård och sn, Vadsbo hd, 

Västergötland. Vg 
Skafthålsyxa, planoplan. Rörsäs, Ullervads sn. Vg 
Skafthålsyxa. Börjestorp, Undenås sn. Vg 
Två stenyxor, ojämnt formade med plankonvext snitt. Forsvik. 14984. Vg 
Flintdolk(ar), 2 fragment, flintskiva, retuscherad. Kvistebacken, 

Fråmmestads sn, Viste hd, Västergötland. Vg 
Skafthålsyxa, planoplan, oborrad. "Prästberget", Fråmmestads sn. Vg 
Stenyxa, tjocknackig, utan tydliga smalsidor; flintdolk, starkt upp

skärpt och slipad å ömse sidor. Åsen. Vg 
Stenyxa, tidigt tjocknackig, egg avslagen. Tomten, Trökörna sn. Vg 
Skafthålsyxa, fragment. Ambj'örnsgärden, Tengene (by ? och) sn. Vg 
Skafthålsyxa, eggdel. Ås sn. Åse hd. 14985. Vg 
Smalmejsel av flinta, 4,5 cm. lång, tväreggad. Hammarby, Ny

sätra sn, Laganda hd, Uppland. 14986. Up 
52 silvermynt, varav 1 irländskt, 19 + 4 angelsaksiska (Etelred 

II), 2 barbariska efterbildningar av dylika, ej utklippta ur fyr
kantiga plåtar, 1 svenskt (Olof Skötkonung), 22 + 2 tyska; plans 
till (tyskt) silvermynt. Allt f. tillsammans i en bergskreva vid 
schaktning år 1913 för Tekniska högskolans nybyggnader nära 
Lill-Jans plan. Norra Djurgården, Stockholm. 14987. St 

Silvermynt, 1 öre 1736, f. nära Stockholm. 14988. St 
Fingerring av guld, med rund klack, vari ett Kristusansikte inom 

fyrpass. Brobytomta, Furingstads sn, Lösings hd, Östergötland. Ög 

14989. 
Fornvännen 1913. 19 
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Sked av förgyllt silver, till form och orneringssätt närstående 
fig. 16 i Mbl. 1875. Å bladets insida IVSTICIA, å dess utsida 
utefter kanten samma inskrift som anf. fig. HIELP—ANDA därefter 
IHESVS:NAM; i en hjärtliknande figur inom fältets översta del IP 

1588. Knapp å skaftändan saknas. F. i en potatisåker nära 
kyrkan. Malåtråsk sn, Lappland. 14990. La 

Flintdolk, som varit lancettlik, men blivit starkt uppskärpt. Ulvs-
ryd, Tingsryds sn, Konga hd, Småland. Sm 

Flintyxa, tunnackig, stor, banedel. Tubbatorp, Örs sn, Allbo hd. Sm 
14991. 

Halsring av brons, lik Sv. F. 227, med 3 ggr omkastad vrid-
ning, f. vid harvning i samma åker som inv. 14908. Berga, 
Svedvi sn, Snåvrlnge hd, Västmanland. 14992. Vs 

Yxa, fig. 3, av tät, delvis svart-, delvis ljusgrön skiffer, med bred 

insänkt tväregg, f. "väl l / i m. djupt" vid vägröjdning i skogs

mark N. V. från Medle järnvägsstation. Medle, Skellefteå sn, 

Västerbotten. 14993. Vb 

Skafthålsyxa, biplan, eggdel. Årnäs, Forshems sn, Kinne hd, Väs

tergötland. Vg 

Två dolkblad av flinta, lancettlika, det ena slipat och starkt upp

skärpt. Lund, Ledsjö sn. Vg 

Flintsåg. Västermark. Vg 

Flintsåg] med stark nötglans. Brännebo lillgård, Hangelösa sn, 

Kinnefjårdings hd. Vg 

Flintyxa, liten, tunnbladig, bred- och tväreggad, enl. uppgift f. 

vid dikning 1 m. djupt. Kyrkbyn, Skattegården. Vg 

Flintyxa, eggdel, bredeggad, av tjocknackig typ. Böljan, Hass-

lösa sn. Vg 

Trindyxa, liten; skafthålsyxa. Hasslösa by. Vg 

Flintyxa, tjocknackig med bred, fast avslagen sannolikt hålig egg; 

skafthålsyxa, eggdel, biplan. Mellankvarn, Källby sn. Vg 

Stenyxa, tjocknackig, räteggad. Mariedal, Ova sn. Vg 

Skafthålsyxa, biplan. "Tilletorp" (under Mariedal), Ova eller (enl. 

uppg.) Hangelösa sn. Vg 
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Dolkblad av flinta, lancettlikt, uppskärpt. Skallmeja by och sn. 
Skånings hd. Vg 

Skafthålsyxa. Levene gård och sn, Viste hd. Vg 
Flintyxa, tjocknackig, bredeggad; jlintsåg, fragm. med stark nöt

glans. Sparlösa by och sn. Vg 
Flintsåg, halv; skafthålsyxa, biplan, eggdel. Täng by och sn. Åse 

hd. 14994. Vg 
Hängsmycke snarlikt Sv. F. 596; remändbeslag; nålen till stort 

ringspänne, huvudet avbrutet; 5 ringar, 4 hoplänkade av den 
5:te; lös sluten ring; örhänge; ten, böjd ungefär i en åtta, 
grov; ten, böjd i ring; plåt, genomborrad; ändstycke till ked
jesmycke, fig. 99; allt av brons; 5 pilspetsar som Sv. F. 501, 
3 broddar o. 2 andra föremål av järn; c:a 65 pärlor av 
glasfluss, karneol, bergkristall och bärnsten; 2 brynen. det ena 
genomborrat; gjutformsfragment av sten; sländtrissa av kalk
sten; modärna föremål. Svarta Jorden, Björkö, Adelsö sn, Fären
tuna hd, Uppland. 14995. Up 

Skafthålsyxa med flat undersida. F. 1912 vid anläggning av 
allmän väg mellan Drottningholmsvägen och ett ställe vid Mäla
ren, troligen Grönvik. Bromma sn, Sollentuna hd. Up 

14996. 
Smalmejsel av flinta, obetydligt tväreggad. F. hösten 1913 bland 

väggrus, som kort dessförinnan hämtats i åsen vid Ribbinge-
bäck. Rlbblngebåck, Skogstlbble sn, Hagunda hd. Up 

Stenyxa med rundovalt snitt, trubbnackig. F. c:a 1 fot djupt vid 
upptagning av dike genom förut orörd lerjord, vari talrika smu
lor av lergods och kol, nedslammat från en något högre lig
gande stenåldersboplats. Bjelkebo, Nysätra sn. Laganda hd. Up 

Trindyxa, banefragment. F. i åkern med boplatsen nr 2, Fv. 
1906, sid. 10. Härnäs . Up 

Två flintstycken, det ena av en tjocknackig yxa. F. nära boplats 
3, Fv. 1906, sid. 10. Kronbacken. Up 

Klubba, fragmentarisk, troligen klotformig, med ofullbordad rör-
borrning, grönsten. Pankbo (under Åloppe). Up 

Skafthålsyxa, skarpt mångkantig, banedel. F. strax N. V. från 
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gården; stenyxa, liten, tjocknackig, tväreggad. F. å en holme 
i myren V. om boplats 1, Fv. 1906, sid. 6. N:a Åloppe. Up 

Skafthålsyxa, eggdel, med långt, trångt hål och smal egg, på
minnande om eggdelen av klubbor ungefär lika fig. 17 i Fv. 
1909 sid. 231; stenyxefragment ? med omstötta brottytor. Okän
da ställen t Åloppetrakten. Up 

Flintyxa, tunnackig. F. i en bäck, som kommer från Vimle i 
Skölvene sn. Svinaslätten (Slätterna), Alboga sn, Gäsene hd, 
Västergötland. 14997. Vg 

Boplatsfynd från stenåldern. Undersökning år 1913 av Eskil Ols
son. Attersta, Sevalla sn, Yttertjurbo hd, Västmanland. 14998. Vs 

Boplatsfynd från stenåldern. Undersökning år 1913 av Eskil Olsson. 
Fågelbacken, Hubbo sn, Siende hd, Västmanland. 14999. Vs 

Boplatsfynd från stenålderspålbyggnaden vid Alvastra (jfr. Fv. 
1910, sid. 29 f.). Undersökning år 1913 av O. Frödin. Broby, 
Västra Tollstads sn, Lysings hd, Östergötland. 15000. Ög 

Boplatsfynd från stenåldersboplatsen nr 1 vid Norrskog (jfr Fv. 
1906, sid. 6 f). Undersökning år 1913 av S. Lindqvist. Åloppe, 
Nysätra sn, Laganda hd, Uppland. 15001. Up 

Boplatsfynd från stenäldersboplatsen nr 8, i Rusthållsskogen (jfr 
Uppl. Fornm.-förens tidskr. B. 7, sid. 69). Undersökning år 
1913 av S. Lindqvist. Åloppe, Nysätra sn, Lagunda hd. Upp
land. 15002. Up 

Gravfynd ur 10 m. lång hällkista. Undersökning 1910 och 1913 
av S.Lindqvist. Skogsbo, Säm sn, Gäsene hd,Västergötland. 15003. Vg 

Gravfynd från en åskulle vid Bolltorps norra ägogräns, varifrån 
även det under inv.-nr 14149 upptagna fyndet (med oriktig 
ortbestämning i Fv. 1908) härrör. Undersökning år 1913 av 
godsägaren E. Flach och B. Sehnittger. Bolltorp, Skönberga 
sn, Hammarkinds hd, Östergötland. Ög 

Nr 2. Brandgrop. Remändbeslag av brons, rikt profilerat; 
beslag, bandformigt, av brons, i 4 fragm.; sölja av jä rn ; 2 kni
var, den ena rak, den andra rätvinkligt böjd; syl med ben
skaft; sländtrissa ? av ben, 2 fragm.; hartstätning till spånask; 
brända ben jfr fig. 18—22. 
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Nr 3. Lerkärl, fig. 24, (anträffat i kolsvärtad jord 30 cm. 
under ytan). 

Nr 4. Kolgrop. Kolstycken. 
Nr 5. Brandgrop. Ring av brons; kniv av järn, rak; nål 

av ben, fig. 25, med profilerat huvud; brända ben. 
Nr 6. Kolgrop. Kolstycken. 
Nr 7. 2 lerkärl, fragm., det ena med öra; 2 lerklumpar, 

brända. 
Nr 9. Härd, f. i rubbat läge. Fyra malstenar, fragm. 
Nr 10. Brandgrop. Jämten; hartstätning till spånask; 

brända ben. 
Nr 12. I fyllningen ovan kolgrop. Benskärvor, obrända; 

brända ben. ett fåtal. 
Nr 14. Klenstycken från ett lager av c:a 1 m:s vidd 10—15 

cm. under jordytan. 
Jfr Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och musei

förening år 1913-14, sid. 15 ff. 15004. 
Boplatsfynd från 36,6 kvm. inom fornborg å Odensten(sberget) på 

gränsen till Ö. Husby sn. Undersökning år 1913 av B. Sehnitt
ger. Vallersten, Östra Husby sn, Östkinds hd, Östergötland. Ög 

Järnkniv; lertrissor som fig. 6 f, sid. 20 i Meddel. fr. Ö. G. 
fornm.-fören. år 1906, talrika fragment; klenstycken av lera, 
talrika; krukskärvor, talrika, några med silhål; bryne, avlångt; 
slipstensfragment; malsten: slaggstycken, få; benskärvor, tal
rika i allmänhet brända. 15005. 

Gravfynd från ett gravfält å Odensten(sberget), invid den under 
föreg. nummer nämnda borgen. Undersökning år 1913 av B. 
Sehnittger. Jämjö, Östra Husby sn. Östkinds hd. Ög 

Nr 6. Brandgrop. Lerkärl, litet, bikoniskt; hartstätning 
till (större) spånask; spänne av järn som Mbl. 1893, pl. 15, 
fig. 2; rembeslag, bandformigt, till bältering, med stor skivfor-
mig nitbricka, av järn; remändbeslag, trint utan synlig orne
ring, av järn. 

Ur 7 andra brandgropar. Sju lerkärl, varav 3 situlafor-
made; brända ben. 
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Nr 3. Brandgrop. Hartstätning till spånask; brända ben 
och kol. 

Nr 10. Brandgrop. Brända ben, några få skärvor. 
Nr 12. Låg kulle (diam. c:a 4 m.) med fotkedja. Brända 

ben; benkamfragment. 
Nr 13. Som nr 12. Brända ben; 5 krukskärvor. 
Nr 14. Som nr 12. Brända ben; nitnagel av järn. 15006. 

Boplatsfynd från en fornborg å "Ängeby knös". Undersökning, om
fattande 18 m2, år 1913 av B. Sehnittger. 

Lertrissor som till inv. 15005, 8 fragm.; 15 krukskärvor, 
varav 6 med silhål. Ängeby, Östra Ny sn, Björkkinds hd, Öster
götland. 15007. Ög 

Gravfynd från samma gravfält som fynden inv. 13825. Under
sökning år 1913 av dr B. Sehnittger. Skälv, Östra Husby sn. 
Östkinds hd. Ög 

Nr 9. Nål av järn med avlångt öga, fyrkantig; ten av 
järn; brända ben. 

Nr 10. Låg kulle med flackt brandskikt. Hartstätning 
till spånask; brända ben. 

Nr 11. Som nr 10. Lerkärl; brända ben. 
Nr 12. Som nr 10. Hartstätning till spånask; brända 

ben; kol. 
Nr 13. Som nr 10. Hartstätning till spånask, bältering 

av järn; brända ben. 
Nr 14. Som nr 10. Krukskärvor; brända ben; kol. 15008. 

Malsten, klotrund med en avplattning. F. vid tillfällig under
sökning år 1913 inom fornborgen å Boberget, varifrån även 
inv. 13823 m. fl. Sten, Konungsunds sn. Björkkinds hd. 15009. Ög 

Gravfynd från krönet av Kolneholme (grusåskulle), troligen en i 
gruset nedsänkt grav, där man med ställda bräder imiterat 
en båt. Undersökning av H. Hedberg och B. Sehnittger. Ur-
valla, Götlunda sn, Glanshammars hd, Nerike. Ne 

Yxa, rest av träskaftet i hålet; 3pilspetsar; svärd, tveeggat, 
fragmentariskt; 2 söljor; ring, cylindrisk (beslag); bandkniv; sko-
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ning till träspade; 9 spikar, grova; 4 skarpkaniiga järnstycken 
10—13 cm. långa; 8 järnfragment, mindre; brända ben. Jfr fig. 95. 

15010. 
Prydnadsdetalj i genombrutet arbete, fragmentarisk; 2 skällor, 

halvklotformiga med hål i mitten; trådpärla, klotformig; spiral-
ring, allt av brons; zinka av järn; 3 pärlor av glasfluss; brända 
ben. Allt funnet ä Husabergsudden inom ett i grustagskanten 
synligt brandlager; jfr inv. 7167. Undersökning av kyrkoherden 
H. Söderstéen och B. Sehnittger. Stockshammar, Askersunds landsf. 
Sundbo hd, herlke. 15011. Ne 

Sju krukskärvor, varav 6 tillhöra samma kärl, grovt lergods; slip
sten dubbelsidig fragm.; kreatursben. F. vid grustäkt emellan 
några stenar på nära 1 m:s djup under till synes orört grus. 
Källeby, Skönberga sn, Hammarkinds hd, Östergötland. 15012. Ög 

Skaft (?) till kniv e. dyl.; fragment av ben, bränt; 13 slaggklumpar. 
F. inom "Borggården", en fornborg å Ombergs hjässa, år 
1911 av B. Sehnittger. Omberg, Västra Tollstads sn. 15013. Ög-

Lertrissa, lik fig. 6f i Meddel. fr. Ö. G. fornm.-fören. år 1906. 
F. vid torvtäkt i Rov- eller Römossen, belägen i socknens östra 
gräns mot Östra Husby. Gåva av lantbrukaren J. Svensson i 
Göppersta, O. Stenby. Kuddby sn. Björkkinds hd. 15014. Ög 

Lerkärl, talrika fragment, stort; brända ben. F. vid plöjning, var
vid urnan krossades. Urnan torde ha stått på en häll mellan 
kantställda stenar, troligen under flatmark. Kiaby by nr. 24, Kla-
by sn, Villands hd, Skåne. 15015. Sk 

En skil/ing, dansk, präglad för Christian IV år 1615; / ör(s. m.) 
präglat för Karl XI år 1675. F. vid grävning i en trädgård. 
Södervärn, Visby, Gotland. 15016. Go 

Fingerring av silver, förgylld, lik Mbl. 1888, fig. 13. F. vid harv-
ning. Lilla Ambos, Väte sn. 15017. Go 

27 silvermynt, varav 16 + 3 arabiska (2 genomborrade med var 
sitt hål, 2 med vardera tvenne hål, i hålen å ett av dessa hänga 
små flätade ringar), 7+1 tyska. Vikt 61,5 gr. F. på samma 
ställe som den under inv. 14959 införda skatten. Broa, Hälla 
sn. 15018. Go 
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Tre svärdsämnen (?) fig. 34; svärd, fig. 35, utan nitar eller hål 
för sådana; spjutspets, fig. 36, med lång holk, vari rest av 
träskaftet; spjutspets med kortare holk, bladet likt föregåendes; 
spjutspets lik Sv. F. 503, men utan ornering, med nit i holken; 
spjutspets, liten, med lancettlikt blad och rest av träskaftet i 
holken, allt av järn. F. under plöjning i Angsåkern, "tre av 
svärdsklingorna" tillsammans i en nyligen uppodlad del, det 
övriga inom sedan länge odlat område. "Samtliga föremålen 
lågo omkr. 5 eller 6 tum under jordytan". I samma åker ha 
tidigare liknande fynd (icke grav-) gjorts, vilka nu förvaras i 
St. Hist. Mus. Lilla Gudings, Vallstena sn. 15019. Go 

Skafthålsyxa av sten, liten, hög. Aner, Lokrume sn. 15020. Go 
Silvermynt, tyskt (äld. medelt.); visbymynt i^atvs\(\\t\ng 1554). Kvle, 

Ekeby sn. 15021. Go 
Ringspänne av brons, fig. 94; glasflusspärla. Mickelgårds, Närs 

sn. 15022. Go 
Yxa av järn, som Sv. F. 263. Rodarve, Fardhems sn. 15023. Go 
Kniv av järn, liten, med av silvertråd i täta varv omlindat skaft 

(1000-talet). F. i åker. Holmängs Övergård, Gudhems sn och 
hd, Västergötland. 15024. Vg 

Skafthålsyxa av sten. Gelebo, Mönsterås sn, Stranda hd, Småland. Sm 
15025. 

Flintsåg; skärva av flinta. Trestena, BJerklunda sn, Gudhems hd. 
Västergötland. Vg 

Trindyxa, konisk. Shrelunda, BJerklunda sn, Skånings hd. Vg 
Flintyxa. liten, tunn, tjocknackig, svagt håleggad; skafthålsyxa, 

eggdel. Bursebo, Borgunda sn, Gudhems hd. Vg 
Skafthålsyxa, båtformig, banedel, låg holk, smalsidor. Nolheden. Vg 
Flintdolk, lancettlik med uppskärpt blad och bred skaftända. Store

gården, Lugnas kyrkoby och sn, Kinne hd. Vg 
Flintyxa, tjocknackig, oslipad. Kårtorp, Vedums sn. Vg 
Flintyxa, liten, tjocknackig, håleggad. Målaregården. Vg 
Flintdolk med fyrsidigt pringlat skaft. Husaby prästgård och sn, 

Klnnefjerdlngs hd. Vg 
Trindyxa, spetsnackig; skafthålsyxa, biplan. Gårpåssn, Kållands hd. Vg 
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Stenyxa, tjocknackig med subrektangulärt snitt; spånpilspets av 
flinta; spån, runt om retuscherat. Skär, Levene sn. Vg 

Flintsåg med stark nötglans. Goentorp, Tranums sn. Vg 
Trindyxa, bredeggad. Närefors, Uvereds sn. Vg 
Flintsågar, en hel, del av en annan; 2 flintdolkar. udden av den 

ena, den mejsellikt tillspetsade skaftändan till den andra. Slätt-
ås, Larvs sn, Laske hd. Vg 

Flintdolk, lancettlik, slipad mitt på ömse sidor; 2 flintdolkfrag-
ment, av olika exemplar. Skattegården, Edsvära by och sn. Skå
nings hd. Vg 

Flintyxa, bred, tunn, något tväreggad. Skrivar går den, Tidavads (by 
o.) sn, Vadsbo hd. 15026. Vg 

Flintsåg. Brandstorp, Björke sn, Väne hd. Vg 
Två skafthålsyxor (av den ena endast eggdelen) biplana. Hökham

mar, Björke sn, Väne hd. Vg 
Skafthålsyxa, biplan; flintsåg, fragment. Vittene.Björke sn, Väne hd. Vg 
Tre skafthålsyxor (en med avslagen egg), biplana; stenyxa med 

långovalt snitt, smal; stenyxa, tjocknackig, plansidig, obetydligt 
tväreggad; flintsåg med nötglans. Kållebo, Flo sn, Åse hd. Vg 

Skafthålsyxa, omarbetad eggdel med rörformig ansats till nytt 
hål, brottytan vid gamla hålet (som haft hålk) avjämnad, smal 
egg. "Oellarp", Flo sn,,Åse hd. 15027. Vg 

Tutulus av brons, fig. 15, funnen i samma åker, varifrån ett 
till inv. 14270 hörande gravfynd, omtalat i Uppl. fornm.-fören:s 
tidskrift VI, sid. 226 (med fig. 10—12). Torslunda, Tlerps sn, 
Örby hus hd. Uppland. 15028. Up 

Notsänke av sten, med åt mitten förträngt hål. F. under gräv
ning vid Hamngatan, Stockholm. 15029. 

Gravfynd ur 2 gravhögar. Undersökningar 1913 av dr Nils Åberg. 
Ringstad, Ö. Eneby sn, Bråbo hd, Östergötland. Ög 

Nr. 1. Pärla av glasfluss; lerkärl, grovt, krossat; brända 
ben och kol. 

Nr 2. Detsamma jämte jämten. 15030. 
Kopparplåt, hamrad, vara med stickel utförts en del från en lapp-

trummeavbildning hämtade figurer ävensom en runinskrift (1800-
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tals språk med 1000-tals runor) och årtalet 1534. Uppgavs 
vara funnen i jorden i Medelpad. 15031. Me 

Smyckeföremål i form av gående lejon inom ring (genombru
tet) med öglor på undersidan, ofullständigt, av brons. Sun-
nemo sn, Älvdals hd, Värmland. 15032. Vr 

Skifferyxa, liten, tunn med spetsig nacke. Rantajårvl, Övertorneå 
sn, Norrbotten. Nb 

Rovaniemihackor, 4 st., fig. 6-9, av grön skiffer, den största 35,5 
cm. lång. F. tillsammans "i liggande ställning" 75 cm. under 
jordytan. Svansteln, Övertorneå sn. 15033. Nb 

Fingerring av brons med inskrift, som synes vara missförstådd 
kopia av majuskelinskrift med ordet Maria. F. under 1890-
talet i västra fallet vid Storhuskvarn "3 alnar under åns botten". 
Nyköping, Södermanland. 15034. Sö 

Bronsföremål, mindre, av okänd användning; nitnagel av järn; 
c:a 40 pärlor av glas och glasfluss, delvis eldskadade. F. bland 
rester av kol och ben vid anläggning av väg till Hölö järnvägs
station. Ingen hög observerad. Hölö sn, Hölebo hd. 15035. Sö 

Skafthålsyxa av sten; sländtrissa av sten. Brogärden, Vedums sn, 
Kinne hd, Västergötland. Vg 

Två fiintyxor, tjocknackiga, tväreggade; nyckelskaft till bultlås, 
av brons (medeltida). Fröstorp, Kyrkefalla sn, Kåkinds hd. Vg 

Flintdolk med triangulärt blad och brett tvåsidigt vid ändan ut
svängt skaft. Kärrtorp, Binneberga sn, Vadsbo hd. Vg 

Spjutspets av järn: bronsföremål, fragment av okänd användning 
(jå. ?). Sörgården, Värlngs by och sn. 15036. Vg 

Boplatsfynd från stenåldern, upplockade i åker av ortsbefolk
ningen. Jfr inv. 14417 och Meddelanden fr. Örebro läns Mu
seum år 1912, sid. 72. Körartorpet, Götlunda sn, Glansham
mars hd, Nerike. 15037. Ne 

Visby mynt, skilling 1536. 15038. 
Skafthålsyxa av sten, biplan. Guldsmedstomten, Bjärby sn. Viste 

hd, Västergötland. Vg 
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Skafthålsyxa av sten, biplan. Hojen, Sparlösa sn. Viste hd. Vg 
Skafthålsyxa av sten, ojämnt biplan, oborrad; flintyxa, bred, tjock

nackig, svagt håleggad. Gårdstorp, Sparlösa sn. Viste hd. Vg 
Stenyxa med långovalt snitt, bred egg och smal nacke. Hårstorp, 

Särestads sn. Åse hd. 15039. Vg 
Spänne av brons i form av sexekrigt hjul, genombrutet; spänne 

av brons, runt, av tunn skiva, ornerad ungefär som fig. 46 i 
Mbl. 1878; flintyxa, tjocknackig. Stenkyrka sn, Gotland. 15040. Go 

Skafthålsyxa av sten. Lilla Skönberga, Normlösa sn, Vtfolka hd, 
Östergötland. 15041. Ög 

Stenklubba, fig. 5, med runt omgående skaftränna och hålkälar-
tad inramning av grova ändan; kärnyxa av flinta med fyr
sidigt snitt; flintkärna konisk; skivskrapa och 6 spån av flinta. 
Allt f. vid kanalgrävning år 1913. Klubban enl. uppgift något 
mer än 1 m. djupt i vit sand, de övriga c:a U/2 m. under 
kanalbottnen, ej tillsammans. Eket, Rya sn. Norra Åsbo hd. Skåne. Sk 

15042. 
Skafthålsyxa. grovt formad med snett placerat trångt skafthål. 

Kärrmossen, Arvika sn, Jösse hd, Värmland. 15043. Vr 
Skifferyxa, tunn fyrsidig med tväregg. F. i åker nära fyndplat

sen för under inv. nr 14973 upptagna föremål. Karlsten, Sorsele 
sn, Lappland. 15044. La 

Pärla, sferisk, av skiffrig bergart. F. i sluttningen nedanför bo
plats 3 (Fv. 1906 sid. 10). Groddammen, Nysätra sn. Laganda 
hd. Uppland. Up 

Malsten(?) plankonvex med stor slipyta (21,3x 12,7 cm.). Ham
marby. Up 

Slipsten av granit med en svagt konkav slipyta. F. nära bo
plats 1 (Fv. 1906, sid. 6). Rävnäs. Up 

Knacksten av granit. Svartbäcken. Up 
Skafthålsyxefragment, 2, av olika exemplar; stenyxa med långovalt 

snitt, eggfragment; krukskärvor; skivskrapa av flinta; allt från 
nyupptäckt stenåldersboplats vid Galtberget. Två skafthåls
yxefragment (det ena osäkert); glaspärla; från skilda ställen 
invid Långrum. Åloppe. 15045. Up 
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Benföremål, fig. 98, ornerat, avskuret i ena ändan; från ena 
hörnet av den andra kortändan utgår en ej fullt trind i ett 
djurhuvud slutande ståndare, som genom ett bortbrutet två-
grenat parti torde ha förbundits med en liknande, nu bortbru
ten ståndare i samma kortsidas andra hörn. F. i nr 26 Västra 
kvarteret vid grävning. Sigtuna. 15046. Up 

Minnespenning över Gustav 11 Adolf, ensidig visande konungens 
bröstbild snarlik den å fig. 197 i Fv. 1908, men utskuren efter 
bröstbildens kontur och försedd med ögla och ring upptill. 
Förgyllt silver. 15047. 

Solidas, byzantinsk, präglad för kejsar Leo (457—474), med häl 
för upphängning. Frän samma gård och i samma åker ha 
sedan 1853 till St. Hist. Mus. inkommit, 1 i sänder, 5 öst-
eller västromerska solidi från ungefär samma tid (inv. 1983, 
4402, 6616, 8887 och 11879). Ramsätra nr 2, Köpings sn. Slätt
bo hd, Öland. 15048. Öl 

Spännbuckla, oval, överskållan, lik Sv. F. 551; pärla av glas
fluss. F. år 1913 vid potatisupptagning inom det i Mbl 1903—05 
sid. 452 ff. beskrivna gravfältet. Östveda, Hedesunda sn, Gestrik
land. 15049. Ge 

Kalkstenshällffig. 105 a, fragm., med ena sidan släthuggen och för
sedd med två inristade figurer, den ena visande en person, som 
håller en yxa och blåser i horn, den andra ett träd (?). Kan
ten under dessa bilder är en skråkant. Kanten till höger om 
personen ligger i rät vinkel mot bildsidan och är i likhet med 
ett 8—9 cm. brett parti av undersidan jämnhuggen. F. 1909 
inmurad i grunden till ett hus. Hallbjens, Lau sn, Gottland. Go 

15050. 
Bildsten, sandsten, med kort runinskrift, varav de tre första orden 

lyda: Psailafr: Ht: kuml. F. 1911 en aln djupt, vid plöjning. 
Mlkelgårda, Närs sn. G o 

Boplats- ock gravfynd samlade vid arkeologiskt—topografiska 
undersökningar år 1913 av G.Hallström. Tunge och Lane hdr, 
Bohuslån. 15051. Bo 
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Gravfynd från 15 skelettgravar å Vivallen, däribland remsölja, fig. 
91 a. Undersökning är 1913 av G. Hallström. Funäsdalen, 
Tännäs sn, Härjedalen. 15052. Hå 

Boplatsfynd från den genom inv. 14844 upptäckta stenålders-
boplatsen. Undersökning är 1913 av G. Hallström. Säby, 
Ingarö sn, Värmdö sg, Uppland. 15053. Up 

Krukskärva av lergods med kamstämpelornering (stå). Bön, Ge-
stads sn, Sundals hd, Dalsland. 15054. Dl 

Flintyxa, tjocknackig, håleggad, oslipad; flintyxa, liten, tunn, plan-
sidig med utsvängd, något tvär egg, eldskadad; skafthålsyxa 
av sten, liten biplan; flintdolkudd omretuscherad i brottytan för 
att passa till pil- (eller spjut-)spets. F. tillsammans vid plöjning 
i gammal åker enl. uppgift inom en stenring, som täcktes av 
en flat sten av Va—-3/i alns genomskärning. Gåva av herr Carl-
Anders Carlstedt. Skararp, Ljungby sn, Faurås hd, Halland. Ha 

15055. 
Spjutspets av skiffer, fig. 11, bandvis röd eller ljusgrön. F. i 

åker i kanten av sjön Aspan (utvidgning av Dalälven). Gåva 
av herr Sjöns Axel Johansson. Salmakarbo, Koberga, Husby sn. 
Dalarna. 15056. Da 

Gravfynd (urnegravar). Nr 1 o. 2 vid undersökning av amanuensen 
O. Sundin. Våstraby, Emtslövs sn, Ö. Göinge hd, Skåne. Sk 

Nr 1. Lerkärl, fragm., med mestadels skrovlig, vid den 
något utsvängda mynningen slät yta; brända ben. 

Nr 2. Lerkärl, fragm., stort cylindriskt; brända ben. 
Nr 3. 5 krukskärvor av annan urna. Anträffade dels vid 

grustäkt, dels vid plöjning. 15057. 
Gravfynd. Undersökning av G. Wilh. Ekman år 1913. Tolleby, 

Stenkyrka sn, Tjärns hd, Bohuslån. Bo 
Fyra bronsspännen, fig. 38 och 40, med järnnålar, par

vis av samma form; 2 nålar, fig. 39, med profilerade huvu
den vari små ringar, båda av samma form och av brons; ring
spänne, fig. 42, av brons; brakteat, fig. 43, med tunna sil
verskällor över ett silverliknande mittbleck; 2 pärlor, cylind
riska, av spirallagd silvertråd; fragment, smärre, av brons och 
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järn; sländtrissa, fig. 41, svarvad, av täljsten; skelettdelar av 
c:a 40-årig man (enl. best. av dr G. Backman); lerkärl, ornerat, 
av fint gods. Allt f. jämte skelettet under en flat stenläggning 
av obetydliga dimensioner. Vid grävning i närheten i och för 
återuppresandet av tvenne bautastenar anträffades dessutom 
krukskärvor, järnfragment och kolsmulor av ringa antal. 15058. 

Boplatsfynd från stenåldern samlade år 1913 av G. Wilh. Ekman 
vid antikvariskt-topografiska undersökningar. Stenkyrka, Valla 
och Klövedals snr, TJörns hd. 15059. Bo 
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Fig. 1-2. 

Fig. 1. 2/3. Inv. 14942. Bl. Fig. 2. c:a Vs. Inv. 14976. Sk. 
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Fig. 3 - 9 . 

Fig. 6 - 9 . 1/4. Inv. 15033. Nb. 
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Fig. 10—15. 

Fig. 10. Va. Inv. 14907. Sk. 

Fig. 11. 1/2. 

Inv. 15056. Da. 

Fig. 12.2'3. Inv. 14869. Boh. 

Fig. 13. Vi. Inv. 14919. Gotl. 

Fornvännen 1913. 

Fig. 14. 1/2. 

Inv. 14925. Gotl. 

Fig. 15. 2/3. 

Inv. 15028.. Uppl. 

20 
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Fig. 16—17. 

Fig. 16. Vi. 

Fig. 17. Vj. 
Fig. 16 och 17 inv. 14927. öl. 
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Fig. 18—25. 

Fig. 24. 1/5. 
Inv. 15004:3. ög. 

Fig. 25. Vi. 
Inv. 15004:r,. 

Fig. 21. Ög. 

Fig. 22. »/*• Fig, 18-22 inv. 15004:2. ög. 
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Fig. 26—28. 

L 

Fig. 27. Vi. Inv. 14896. Söd. 
V 

Fig. 28. Vi. Jämte fig. 29-33 inv. 14904. öl . 
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Fig. 29-33 . 
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Fig. 29. '/-' 
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Fig. 30. i/i. 
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Fig. 32. V:.'. 

Fig. 33. 1/2. 

Fig. 29—33 jämte fig. 28 inv. 14904. Öl. 
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Fig. 34-37. 

; : • • . : 

\4'. 
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...v 

Fig. 34. i/io. Fig. 35. i/io. 
Fig. 34—36 inv. 15019. Gotl. 

Fig. 36. 
Vs. 

Fig. 37 a - p , Inv. 14914. Ög. 
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Fig. 38-45 . 

Fig. 42. Vi. 

Fig." 44. Fig. 45. 
2/3. 1/2. 

Fig. 38-43 inv. 15058. Boh. 
Fig. 44 o. 45 inv. 14969. Uppl. 
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Fig. 46. 

Fig. 46. Inv. 14869. Boh. 
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Fig. 47—51. 

Fie. 47. Vi. 

C 

Fig. 48. Vi. 

Fig. 49. Vi. Fig. 50. Vi. 

Fig. 51. c:a 5/o. 
Fig. 47—51 inv. 14843. Hall. 
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Fig. 52. 

te- - &i 

Fig. 52. Vt. Inv. 14923. Gestr. 
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Fig. 53-55 . 

Fig. 54. 2/s. 

Fig. 53. Nära Vs. Fig. 55. 2/s. 
Fig. 53—55 jämte fig. 56-64 inv. 14916. Söd. 
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Fig. 56—64. 

Fig. 59. Vi. 

Fig. 60. Vi. 

Fig. 61. Vi. 

Fig. 62. Vi. 

Fig. 63. I i. 

Fig. 64. Vi. 

Fig. 56 -64 jämte fig. 53—55 inv. 14916. Söd, 
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Fig. 65-72 . 

Fig. 65. Fig. 66. Fig. 67. Fig. 68. Fig. 69. Fig. 70. Fig. 71. 

Fig. 65—71. ' 1. 

Fig. 72. 

Fig. 65—72 inv. 14935. Ner. 
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Fig. 73—85. 

Fig. 80. i i. Fig. 81. Vi. Fig. 82. i/i. Fig. 83. Vi. Fig. 84. Vi. 

Fig. 80—84 inv. 14851. Gotl. 

Fig. 85. Vi. Inv. 2976. Gotl. Jfr inv. 14851. 
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Fig. 86. Vi. Fig. 87. i/i. 

Fig. 88. i/i. 
Fig. 86-88 inv. 14836. Smal. 

Fig. 89. 1/3. 
Fig. 89 o. 90 inv. 14835 A. Smal. 

Fig. 90. i/3. 
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Fig. 91—91 a. 

Fig. 91. i i. Inv. 14869. Boh. 

Fig. 91 a. Vi. Inv. 15052. Härj. 
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Fig 92—94. 

Fig. 92. Vi. Inv. 14949. Gotl. 

Fig. 93. Vi. Inv. 14951. Gotl. 

Fig. 94. i/i. Inv. 15022. Gotl. 

Fornvännen 1913. 21 
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Fig. 95. 

Fig. 95. 3«. Inv. 15010. Ner. 
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Fig. 96—102. 
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Fig. 96. 2/s. Fig. 97. Vi. 
Inv. 14837. Uppl. 

Fig. 98. ! i. 

Inv. 15046. Uppl. 

rmfm 

Fig. 99. 1/2. 
Inv. 14995. Uppl. 

;<-:*3 

Fig. 100. Vi-
Inv. 14919. 

Gotl. 

Fig. 101. 1/2-
Fig. 101 o. 102 inv. 14913. Öl. 

Fig. 102. Vs. 
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Fig. 103-105. 

Fig. 105.1/2. 
Inv. 14852. 

Söd. 

Fig. 105 a. 1/7. Inv. 15050. Gotl. 
Vinkeln mellan stenens högra och undre kant är nästan rät. 
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Fig. 106. 

Fig. 106. Inv. 14965. Dalsl. 
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Fig. 107. 

Fig. 107. Inv. 14861. Uppl. 
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Fig. 108. Fig. 109. 
Fig. 108 o. 109 inv. 14909. 
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Fig. 110. 

Fig.110. Inv. 14861. Uppl. 



INHALTSANGABE DER IM JAHRGANG 1913 
ENTHALTENEN AUFSÄTZE. 

Wann begann die allgemeine Vertoendung 
des Eisens? 

Von OSCAR MONTELIUS. (Seite 1 und 61.) 

Eine vollständige deutsche Ubersetzung dieser Abhand
lung ist in "Prcehistorische Zeitschrift" 5,289 erschienen. 

Beitrag zu der Chronologie der Gotlands-Kirchen. 
Von EMIL EKHOFF. (Seite 28 und 91.) 

Gotland besitzt iiber 90 Kirchen aus dem Mittelalter, und 
diese waren schon zu dieser Zeit zahlreichen Veränderungen 
unterworfen um neuen Ansprfichen und Geschmackrichtungen 
zu geniigen. Doch wurde bei den Restaurationen oft älteres 
Material, z. B. Portale und Fensterrahmen öder Teile von sol
chen, dabei verwendet. Diese wurden an weniger bedeutenden 
Plätzen der Kirche angebracht. Die Baugeschichte der Got
lands-Kirchen wird dadurch auch recht schwer zu enträtseln. Am 
besten känn man sie natiirlich mit dem Späten in der Hand und 
beim Restaurieren derselben studieren. Der Verf. teilt seine 
Beobachtungen bei mehreren Kirchenrestaurationen mit, welche 
er machte, um festeren Grund fiir die Chronologie zu fassen. 

Kräklingbo Kirche (Fig. 1) wird gewöhnlich als eine Kirche 
mit "viereckiger Apsis" beschrieben, wie das östliche Chor-
quadrat genannt wird. Statt eines Turmes gibt es einen 
"Dachreiter", das Langschiff ist von 2 Kreuzgewölben gedeckt, 
jedes der beiden Chore ebenfalls, und die Sakristei nördlich 
und westlich von dem Chorquadrate mit einem Tonnengewölbe. 

Fornvännen 1913. 22 
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Die Kirche besitzt drei nach aussen fuhrende Portale, ein kleines, 
rundbogiges in der westlichen Giebelwand, ein reiches spitz-
bogiges im westlichen Quadrate des Langschiffes an der Siid-
seite (Fig. 2) und noch ein spitzbogiges aber kleineres in der 
siidlichen Mauer im westlichen Chorquadrate. Weiter besitzt 
das eben genannte Chorquadrat in der Nordwand eine Ttiröff
nung, die nach der Sakristei flihrt. Fenster gibt es ein rund
bogiges in dem östlichen Chorquadrate der Stidwand, und 
drei spitzbogige, nämlich ein dreiteiliges in der Altarwand, ein 
einfaches in dem westlichen Chorquadrate und ein zweiteiliges 
in dem östlichen Langschiffquadrate, beide an der Stidseite. 

• Oberdies befindet sich an der westlichen Giebelmauer ein möder
nes Rosettenfenster. 

Am ältesten von dem eigentlichen Baukörper sind die zwei 
jetzigen Chorquadrate mit ihrem niedrigen, romanischen schrä-
gen Sockel ohne Verband mit dem jetzigen Langschiffe. Nach 
diesem kommt, was das Alter betrifft, die Sakristei, was aus 
verschiedenen Umständen hervorgeht. Am jiingsten ist das 
Langschiff. 

Urspriinglich hat die Kirche jedoch eine wirklich halbrunde 
Apsis gehabt, von welcher die Grundmauer durch Grabungen 
blossgelegt worden ist. Der westliche rechte Teil des jetzigen 
Chores war das Langschiff, dessen östlicher Teil der Chor (Fig. 3). 
Ob diese Kirche einen Turm gehabt hat, öder ob ein solcher 
nur beabsichtigt war, ist schwer zu sägen. 

Diese ältere Kirche war niedriger als jetzt und, entbehrte 
die jetzt angebrachten Gewölbe. Das Langschiff hatte sicher 
eine Decke aus Holz und der Chor möglicherweise ein Ton-
nengewölbe aus Stein mit Anfang im Norden und im Siiden. 
Das jetzige Portal und die jetzt angebrachten spitzbogigen 
Fenster gab es ebenso wenig, wie das rundbogige an der 
Stidwand im östlichen Chorquadrate. Das alte Langschiff hatte 
aber zweifellos seinen Eingang an derselben Stelle, wo sich 
der jetzige Choreingang befindet. Diesen Eingang bildete das 
kleine romanische Portal, welches jetzt im Westen in der 
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provisorischen Mauer eingesetzt ist, welche den Bogen fullt, der 
fiir einen projektierten Turm beim Bau des jetzigen Langschiffes 
angeordnet worden war. 

Das rundbogige, ziemlich hohe Fenster an der Stidwand 
des alten Chores gab es in der ältesten Zeit der Kirche nicht. 
Das bezeugen die Reste eines alten zugemauerten Fensters in 
dem östlichsten Teil dieses Chores (Fig. 5). Verschiedene Um-
stände deuten darauf hin, dass diese beiden Fenster nicht gleich
zeitig existiert haben. Das letztere ist später aufgenommen 
worden. 

Das Portal, welches es urspriinglich an der Sfidseite des 
Chores gab, findet man innen in Form einer Sitznische, mit 
einem Schrank aus dem 17 ten Jahrh. darinnen, wieder (Fig. 6). 

Die älteste Steinkirche war also eine kleine, niedrige Apsis-
kirche mit beinahe quadratischem Chore und ziemlich quadra-
tischem Langschiffe, niedrigem Dachstuhle und wahrscheinlich 
ohne Turm. Der Triumfbogen hatte dieselbe Breite wie jetzt, 
aber er war weniger hoch und rundgewölbt. An der Stidwand 
des Langschiffes ein kleines Portal und ein kleines rundbogiges 
Fenster. Im Chore, an der Siidseite ein noch kleineres ein-
faches Portal und wieder darilber ein kleines, rundbogiges Fen
ster. In der Apsis wahrscheinlich ein Fenster. Der Altar unter 
dem Triumphbogen, also weiter im Osten als jetzt. 

Um der Kirche mehr Licht zu verschaffen nahm man die 
Apsis weg und fullte Portal und Fenster im siidlichen Teil des 
Chores. Statt dessen machte man ein rundbogiges Fenster an 
der siidlichen Chorwand und ordnete ein Fenster öder mehrere 
in der geraden Altarwand an (siehe Fig. 9 a). Das war die 
zweite Form der Kirche. Als die Kirche nachher eingeweiht 
wurde, brachte man eine Inschrift an, welche bei der Restau-
rierung im Jahre 1908 an der Nord-und Siidwand des Chores 
entdeckt wurde. Es ist der Anfang und das Ende einer latein-
ischen Majuskelinschrift. Das ist die einzige, ganz sichere, 
gleichzeitige dokumentarische Aufzeichnung, die Chronologie 
der gotländischen Landkirchen betreffend, welche wir besitzen. 
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Sie lautet in ihrer Versttimmelung: Anno d: ni MCCXI — 
— St Nicolai cöfessoris, d. h. das Jahr des Herrn 1211 ; 

des heiligen Nicolaus des Bekenners. 
Man muss sicher vervollständigen: haec ecclesia consecrata 

est, wobei noch die Namen von einem öder mehreren Heiligen 
hinzugeftigt waren. 

Eine verwandte Inschrift gab es in dem Chore der Trä-
kumlakirche. Der Verf. nimmt an, dass die Inschrift in der 
Kräklingbokirche nicht von der Zeit nach dem Erbauen der er
sten Kirche herrtihren känn, denn das Portal der Fig. 4 muss 
auf das 12 te Jahrh. zuriickgehen. Weiter geht aus Fig. 7 hervor, 
dass die Inschrift an der Stidwand bis zum Rande des Fensters 
an derselben Wand geht. Aus diesem Umstande geht hervor, 
dass das Fenster älter ist als die Inschrift. Aber das Fenster 
ist nicht bei dem Aufbau der Wand zustande gekommen, son
dern erst später. Die Inschrift spricht also nicht von der er
sten Einweihung, sondern von einer späteren. 

Das alte Langschiff ist an der Nordwand mit romanischen 
Malereien geschmtickt, nämlich Figurgruppen (Fig. 8). Die 
Malereien sind stark beschädigt. Sie gehören einem friihen 
Teile des 13 ten Jahrh. an. Wahrscheinlich gehören die grös-
seren und kleineren Figuren derselben Zeit an. Die Grup
pen der kleinen Figuren stellen Scenen aus der Geschichte 
Christi dar. Die zwei grossen Figuren stellen eine stehende 
Frau mit Schleier und Heiligenschein und einen Bischof mit 
Heiligenschein und einem Rad in der Hand dar. Vermutlich 
soll der Letztere der heilige Willigis sein. Die Frau diirfte 
die heilige Katarina von Alexandrien darstellen, welche das 
Radsymbol mit Willigis teilt. Möglich ist, dass die Kirche 1211 
eingeweiht wurde, gerade zu Ehren dieser 2 Heiligen sowie 
zu Ehren von Nikolaus und noch einem ungenannten Heiligen. 

Die weitere Entwicklung der Kräklingbokirche geht aus 
den Figuren 9 a, 9 b und 10 hervor, welche ihre zweite und 
dritte Form, sowie die jetzige zeigen. 

Die Sakristei scheint in der Mitte des 13 ten Jahrh. auf-
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gefiihrt worden zu sein. Das jetzige Langschiff ist in gotischer 
Zeit gebaut worden, wahrscheinlich am Ende des 13 ten öder am 
Anfange des 14ten Jahrh. Man känn also vier verschiedeneZeitab-
schnitte bei der Baugeschichte dieser kleinen Kirche feststeilen. 

Die Kirche von Barlingbo. Neben Kräklingbo wird die 
Kirche von Barlingbo als mit vierseitiger Apsis ausgerilstet 
erwähnt. Die Kirche liegt 20 Km. von Kräklingbo und 13 Km. 
von Wisby. Sie besteht aus 2 Chorquadraten verschiedener 
Grosse, einer Sakristei längs der Nordseite des westlichen Chor-
quadrates und einem rektangulären Langschiffe. Hierzu kommt 
noch ein unvollendeter Turm im Westen (Fig. 11). Beim 
Betrachten der Fenster und Portale finden wir im Osten ro-
manische Formen (mit Ausnahme des späteren gotischen Fens-
ters in der Altarwand) und im Westen gotische Formen, ab-
gesehen von dem rundgewölbtem Fenster im Norden. Diese 
Mischung der Stile ist natiirlich nicht mit einem Male ent-
standen, sondern die Kirche bietet eine Entwicklungsgeschichte, 
die derjenigen von Kräklingbo ähnlich ist. Die erste Kirche 
stammt aus der zweiten Hälfte des 12 ten Jahrhunderts; die 
zweite Form aus der ersten Hälfte des 13 ten Jahrhunderts; 
die dritte Form aus dem Ende des 13 ten Jahrhunderts; die 
vierte Form aus dem Anfang des 14 ten Jahrhunderts. 

Am ältesten ist der östliche Teil. Die erste Kirche wurde von 
den beiden jetzigen Chorquadraten und der Sakristei gebildet 
(Fig. 14). Das westliche Chorquadrat war damals Langschiff. 
Der Chor aber hatte in der ersten Kirche eine halbrunde Apsis. 
Das zeigen die hier vorgenommenen Grabungen. Diese kleine 
Kirche war niedriger als die jetzige und hatte keine Kreuzge-
wölbe wie jetzt, sondern wahrscheinlich Tonnengewölbe im Chor 
und Holsdecke im Langschiffe. Auch fehlten die jetzigen rund-
bogigen Fenster in der Nord- und Stidwand des Chores sowie 
das rundgewölbte Fenster tiber dem Langschiffsportale. Da
gegen gab es einen rundbogigen Eingang in der siidlichen 
Wand des kleinen Chores. Eine dortige Sitznische (Fig. 13) 
ist ein Uberrest dieses Einganges. Es gab sicher auch in der 



322 Inhaltsangabe 1913. 

alten Kirche ein kleines Fenster in der siidlichen Wand des 
Chores, östlich vom jetzigen. 

Die zweite Form der Kirche zeigt Fig. 15. Die Verän-
derungen bestanden darin, dass die Apsis abgetragen wurde und 
der Choreingang mit dem kleinen Fenster oberhalb zugemauert. 
Gleichzeitig wurden zwei rundbogige Fenster in der Nord- und 
Stidwand des Chores gemacht, und die neue Altarwand be-
kam auch ein Fenster. 

Ihre drltte Form bekam die Kirche durch den Zubau des 
gotischen Langschiffes (Fig. 17). Gleichzeitig wurden die Kreuz-
gewölbe des Chores gebaut und das Spitzbogenfenster in die 
Altarwand eingesetzt. Das Siidportal des Langschiffes (Fig. 
16) scheint etwas später gemacht worden zu sein. 

Ihre viette Form erhielt die Kirche schliesslich durch den 
Turmbau (Fig. 17). 

Es gibt somit einen merkwtirdigen, fast vollständigen Pa-
rallelismus in der Baugeschichte der Kirchen von Kräklingbo 
und Barlingbo. Die Datierung diirfte auch ungefähr dieselbe 
sein. Die Entstehungszeit der ältesten Kirche in Barlingbo 
wird auch durch das dortige Taufbecken angegeben (Fig. 18). 
Auch die beiden Säulenkapitäle (Fig. 19) des einstigen Chor-
portales gehören dem 12 ten Jahrhunderte an. 

Hafdhems Kirche. Auch die Kirche von Hafdhem gehört 
gewissermassen zu derselben Gruppe wie die Kirchen von Kräk
lingbo und Barlingbo, denn auch ihr Chor war einst Lang
schiff einer friiheren Kirche. Die Dimensionen sind zwar klein: 
nur 6,20x6,90 M, aber die von Barlingbo sind noch unbedeu-
tender. Auch in der Entwicklungsgeschichte von der Hafdem 
Kirche känn man vier Stufen unterscheiden: 1. die erste Kirche 
aus dem jetzigen Chor als Langschiff bestehend mit jetzt ver-
schwundenem Chor und Absis; die zweite Form: das alte Lang
schiff als Chor mit zugefiigtem niedrigem Langschiffe und jetzt 
verschwundenem Turme in Westen, schmäler als das Langschiff; 
die dritte Form: die friihere Kirche mit ncuem Turme im Westen, 
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ebenso breit wie das Langschiff; die vierte Form: das Lang
schiff bis zur jetzigen Höhe erhöht. Dazu kommt vielleicht noch 
die Auffiihrung des Turmes zu verschiedenen Zeiten und eine 
Veränderung im Osten. Auch hier hat man also mit einer 
sehr langen Baugeschichte zu tun. Da schon das angebaute 
niedrige Langschiff einer sehr friihen Zeit angehört, vielleicht 
Ende des 12,ten Jahrhunderts und die erste kleine Apsidkirche 
nattirlich nicht zu kurze Zeit vorher aufgebaut wurde, känn 
man sie wahrscheinlich in den Anfang des 12 ten Jahrhunderts, 
vielleicht noch frtiher datieren (Vgl. den Plan der Kirche, Fig. 
20 une die Fig. 21 und 22). Ein Beweis dafur dass der jet
zige Chor urspriinglich Langschiff bildete, ist der Mangel an 
Sockel und Verband mit dem jetzigen Langschiffe und der Apsis. 

Die Kirche von Drotten in Wisby: Die Baugeschichte 
dieser Kirche ist noch wesentlich unerforscht. Verf. känn deshalb 
nur einige Andeutungen von Detaillen geben. Die Kirche 
besteht aus einem quadratischen, dreischiffigen Langschiffe, fast 
quadratischem Chore mit Apsis und im Westen einem Turme 
mit rektangulärem Grundplane und nördlich des Chores aus 
einer Sakristei mit zwei Stockwerken. Auf der Siidseite des 
Langschiffes gibt es einen schlecht aufgefilhrten späteren Zubau. 
Der Turm ist älter als das Langschiff. Friiher gab es ein älteres 
Langschiff, das abgerissen wurde, und man sieht noch die Spuren 
davon, dass eine neue Mauer aufgefiihrt worden ist (Fig. 23 u. 
24). Auch der Chor ist älter als das jetzige Langschiff, was 
an dem Sockel zwischen Chor und Langschiff wahrnehmbar 
ist (Fig. 25). Der Grund zur Auffiihrung des neuen Lang
schiffes ist wahrscheinlich, dass die alten Mauern zu schwach 
waren um gewölbt zu werden. 

Zusammengesetzte Portale. Als Beispiel der Benutzung 
älterer Portale in späterer Zeit filhrt Verf. die Kirche von Bulle 
an. Fig., 26 zeigt ein Portal in der Westmauer der Turmes, das 
romanisch ist, aber oberhalb der Kapitäle einen gotischen Spitz-
bogen trägt. Man hat in gotischer Zeit eines der älteren Por-
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tale der Kirche in die Mauer eingesetzt; da aber die Mode jetzt 
spitzbogige Bedeckung der Maueröffnungen verlangte, wurde 
eine solche neugehauen. 

Die Steinzeit in Blekinge. 
Von SIGURD ERIXON. (Seite 125.) 

Die ersten Studien uber die Steinzeit der Provinz Blekinge 
machte der dänische Archäologe Worsaae. Später haben eine 
Reihe von Forschern diesen Gegenstand bertihrt, leilweise in 
Zusammenhang mit dem Studium der Niveauveränderungen der 
Ostsee. Nach einer geographisch-geologischen Schilderung der 
Provinz, in welcher gezeigt wird, dass das Ancylusmeer um 
zirka 8 m. die jetzige Meeresoberfläche iiberstieg, das Litori-
nameer um ungefähr ebenso viel, und dass in Blekinge dunk-
ler, weiss gefleckter Feuerstein in nattirlichem Zustande vor-
kommt, geht der Verfasser zur Schilderung der sogenannten 
epipaläolithischen Zivilisation iiber. 

Diese wird durch Funde gezähnter Knochenspitzen und 
anderer Knochenwerkzeuge repräsentiert, welche in Torflagern 
gefunden worden sind, die sich möglicherweise vor der Litorina-
zeit gebildet haben (Fig. 1—10). Von archäologischem Stand-
punkfe gehören diese Spitzen am ehesten der Zeit um öder 
etwas nach dem Maximum des Litorinameeres an. Blekinge 
scheint seine erste Bevölkerung gleich nachdem die ersten Men-
schen in Skåne (Schonen) aufgetreten sind, erhållen zu haben. 
Wahrscheinlich haben diese Menschen auf Flotten, nicht weit 
von der Kflste, gewohnt. 

Von der Ubergangszeit von der älteren zur jUngeren Stein
zeit (Kjökkenmöddinger-zeit) rlihren 10 Scheiben- und Kernäxte 
her (Fig. 11 und 12). Zur selben und der sich nächst däran 
schliessenden Zeit gehören 78 Grunsteinäxte mit spitzovalem 
Durchschnitt (Fig. 13). Manche davon sind schon von den 
dunn-nackigen Äxten der Dolmenzeit beeinflusst (Fig. 14, 15). 
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Einige zeigen davon abweichende Formen (Fig. 16—18). Diese 
Äxte sind auf der Karte I (Seite 138) eingezeichnet. Man trifft 
diese an der Kiiste, doch nicht — mit wenigen Ausnahmen — 
im östlichsten Blekinge. In der Regel konzentrieren sich die 
Funde auf Wohnplätze, von welchen die hauptsächlichsten auf 
Torso (von dort stammen die Werkzeuge aus Feuerstein, Grfin-
stein, so wie Fig. 19, Knochen und schliesslich Thongefässfrag-
mente) Kuggeboda, Siretorp, Mörby und Fornanäs liegen. Diese 
Plätze scheinen gleich nach dem Maximum des Litorinameeres 
bewohnt gewesen zu sein. 

Der darauf folgende Zeitraum, der durch Walzenbeile, ovale 
und dtinnnackige Feuersteinäxte charakterisiert wird, wird als zu 
einem Abschnitt gehörig behandelt. Von Feuersteinäxten sind 
nur 4 bekannt (Fig. 20), Walzenbeile gibt es 187 (Fig. 21, 22). 
Auf Karte II ist die Verbreitung der Walzenbeile angegeben, 
aber zu diesen hat man dort auch 53 Griinstcinäxte mit ovalem 
Durchschnitte und 11 andere verwandte hinzugcfligt. Doch 
sind nicht alle auf der Karte angegeben, (vergl. Fig. 23). Von 
den Walzenbeilen sind 6 schwach gebogen (Fig. 24). Unge
fähr 66 sichere dtinnnackige Feuersteinäxte (Fig. 25) sind von 
Blekinge bekannt, von welchen 42 auf der Karte eingezeichnet 
werden konnten. Das Verbreitungsgebiet fällt ungefähr mit der 
des Walzenbeiles zusammen, ausser im östlichsten Teile der 
Provinz, wo nur eine dtinnnackige Axt vorkommt. Grtinstein-
äxte mit angedeuteter Schmalseite kommen 55 vor, von vier-
eckigen dtinnnackigen Grtinsteinäxten, also Nachbildungen 
ähnlicher Feuersteinäxte in Grtinstein, sind 18 bekannt. Die 
dtinnnackigen Feuersteinäxte dtirften Importwaare sein. Bevöl-
kerungszunahme von Skåne hat wahrscheinlich auch stattge-
funden, doch fiihrte eine Verbindung nach dem Westen nicht 
zur Errichtung von Steinkammergräbern. Es ist auch nicht 
sicher, ob der Ackerbau schon während dieser Periode seinen 
Einzug gehalten hat. Wichtigere Zentren während dieser Zeit 
waren Yxnarum im Kirchspiele Listerby sowie das Kirchendorf 
Listerby. 
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Während der Ganggräberzeit siegten die Axtformen der 
westlichen megalithischen Kultur, vor allem die dicknackigen 
Feuersteinäxte mit ungefähr rektangulärem Durchschnitt. Von 
Blekinge sind 216 solcher Äxte bekannt, davon 2 Drittel mit 
Hohlschneide (Fig. 73). Diese findet man nicht seiten zusam
men mit bootförmigen Schaftlochäxten, die zum späteren Teile 
der Ganggräberzeit gerechnet werden. Auf der Karte III sind 
165 dicknackige Feuersteinbeile eingezeichnet, aber diese gehö
ren ebenso dem ersten wie dem zweiten Abschnitte der Gang
gräberzeit an. Besonders bezeichnend sind vierseitige Schmal-
meissel aus Feuerstein, von welchen 26 Stiick von 41 bekann-
ten eingezeichnet sind. Unter der Einwirkung diinnblättriger 
Kupferäxte, die während der Ganggräberzeit in Siidschweden 
auftraten, begann man Feuerstein- und GrQnsteinäxte zu verfer-
tigen, die durch ihre Diinne und durch ihre mehr öder minder 
ausgeprägte, abgeflachte Form gekennzeichnet sind. Ganz 
sicher bestimmt sind 22 derartige Äxte (Fig. 74); von 11 Stiick 
ist der Fundort bestimmt, und sie sind auf der Karte eingezeich
net; von diesen sind einige mit Bootäxten zusammen gefunden. 

Dem vierseitigen, dicknackigen Typus wurde auch in Griin-
stein nachgestrebt (Fig. 75); er ist durch 173 Stiick repräsen-
tiert, von welchen 125 Stiick auf der Karte eingezeichnet sind. 
Im Zusammenhange mit diesen Griinsteinäxten sind auch 3 
diinne Schieferäxte zu erwähnen (eine auf Fig. 26). Abarten von 
diesem Axt-Typus sind Fig. 27, 28, 29 u. 30. Es ist unsicher 
ob die letzteren irgend welchen Zusammenhang mit der nord-
skandinavisch-finnischen Steinzeitkultur haben. Das diirfte hin-
gegen mit den Meisseln Fig. 31—32 der Fall sein. 

Als typische vorgeschichtliche Formen aus der Ganggrä
berzeit sind Feuersteinsplitterpfeile und die etwas späteren, regel-
mässigeren, dreiseitigen Feuersteinpfeile, beide mit Griff, zu 
betrachten (Fig. 33). Ungefähr 45 Stiick sind von Blekinge 
bekannt, die meisten von Wohnplätzen bei Siretorp, nämlich 
26 Stiick, und von Pysslingebacken in Torhamn mindestens 10 
Stiick. Auch in Schiefer kommt die länglichschmale, dreisei-
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tige Pfeilspitze mit Griff vor. (3 Exemplare Fig. 34, 35). In 
Zusammenhang mit diesen Schieferspitzen känn man 2 andere 
Geräte aus Schiefer erwähnen, nämlich ein zweischneidiges 
Messer von Ytterön im Kirchspiele Torhamn (Fig. 36), und eine 
Speerspitze vom Kirchspiele Hällaryd (Fig. 37). Diese Schiefer-
werkzeuge sind Importgut vom Norden und stimmen in Detail 
mit den sogenannten arktischen Typen tiberein. 

Man nimmt an, dass die sogen. doppelschneidigen Schaft-
lochäxte einem verhältnissmässig friihen Teile der Ganggräber
zeit angehören (Fig. 38). Von Blekinge sind 14 Stiick bekannt 
von welchen 12 auf der Karte eingezeichnet sind. 

Betrachtet man Karte III, wo die jetzt behandelten Äxte 
zusammengestellt sind, so konstatiert man eine etwas grössere 
Ausbreitung der Ansiedlung. Die Funde im Innern halten sich 
an die Flusstäler, während die Strandgegend hauptsächlich 
occupiert ist. 

Von grosser Bedeutung sind die Wohnplätze. In erster 
Linie steht der grosse Wohnplatz bei Siretorp, ungefähr 1 ,-> km. 
läng und hier und dort 75 m. breit. Dieser zeichnet sich vor 
allem durch seine reichlich vorkommende Keramik aus. Sonst 
kommen zahlreiche Gegenstände und Abfälle von Feuer-und 
Grtinstein vor, uberdies eine dreieckige Schieferspitze mitZange, 
Tierknochen, Knochenharpunen, Knochenspitzen, (Fig. 41) ein 
Angelhaken aus Knochen und Tonperlen (Fig. 39, 40). Ge-
fässscherben gibt es 10000-de und ausserdem eine Anzahl gan-
zer Gefässe (Tassen). Eine typische Tasse ist hier abgebildet 
Fig. 43. Gefässe mit flachem Boden sind seiten, landläufiger 
sind solche mit einem Boden wie Fig 42 a und b. Eine ganz 
kleine Tasse ist auf Fig. 44 abgebildet. Deren Ornamentik ist 
sehr variierend, und man känn eine länge fortlaufende Entwick
lung verfolgen. Eine Anzahl gewöhnlicher Motive sieht man 
auf Fig. 45—60 b. Fig. 60 zeigt Schnurornamentik. 

Diese Ornamentik zeigt nahe Obereinstimmung mit der von 
ostschwedischen Wohnplätzen kommenden Keramik, aber auch 
Unterschiede; besonders seiten ist die Kammornamentik und 
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der Einfluss der Ganggräberornamentik. Diese zeigt auch einige 
fruhe Ziige, die auf die Ertebölle- und Dolmenkeramik zuriick-
gehen. Im ganzen diirfte man die Keramik dieser Wohnplätze 
als eine Fortsetzung derjenigen der Ertebölleziwilisation betrach-
ten können, während immer neue Impulse vom Westen und Siiden 
im Laufe der Entwicklung kamen. Besonders wasSiretorp betrifft, 
scheint die Hauptmasse der dort gefundenen Keramik der ersten 
Hälfte der Ganggräberzeit anzugehören. In Sildschweden, Ble
kinge und Skåne diirfte sich die ostschwedische Wohnplatz-
Kultur entwickelt haben und dort diirfte sie auch gereift sein. 

Der Verf. fiihrt noch eine Menge von Wohnplätzen derselben 
Art an: nämlich auf einem Felde 1 Km. vom dem eben genann-
ten Siretorpswohnplatze entfernt, ferner einen bei Mörby im 
Kirchspiele Mjällby (der Querpfeil Fig. 61 wurde dort gefunden), 
weiters bei Hjortahammar auf Almö im Kirchspiele Förkärla 
(mit Keramik, zwischen welcher sich der Scherben Fig. 62 
befand) Ekenäs auf Senoren, Augerums Hof im Augerums 
Kirchspiel, Gisslevik im Kirchspiele Torhamn, Björkekärr in 
demselben Kirchspiele, (Keramik mit Muster, die Fig. 63 und 
64 veranschaulichen), Pysslingebacken im Kirchspiele Torhamn 
(viel Keramik Fig. 67). Äxte aus Feuerstein, Fig. 65 und ande
rem Stein, Fig. 66. Noch eine Anzahl von Werkstätten und 
Wohnplätzen, die schwerer zu datieren sind, kommen vor. Sie 
gehören wahrscheinlich der Ganggräberzeit an. Während dieser 
Periode trägt Blekinge das Gepräge der Werkzeugformen der 
megalithischen Kultur, aber Ganggräber fehlen ebenso wie friiher 
die Dolmengräber. Der Ackerbau war sicher eingefilhrt. Die 
Fischerbevölkerung unterscheidet sich von der tibrigen Bevöl-
kerung hauptsächlich durch seine reiche Keramik und durch 
das Uberleben von Werkzeugen aus Knochen und Schiefer. 

Kossinna, Wibling und A. W. Brogger vermuten einen 
Rassenunterschied zwischen der westlichen Kultur und der 
Wohnplatzzivilisation, die frilhere nach Kossinna von Urger
manen, die spätere von Urfinnen getragen. Andere Forscher 
wie Stjerna, Lindqvist und Ekholm leugnen den Rassenunter-
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schied und rechnen nur mit einem gewissen kulturellen öder 
geographischen Unterschiede. Aus den Funden von Blekinge 
känn man keine Rassengrenze innerhalb der Provinz herauslesen. 
Die westliche Feuersteinkultur fing schon frun an und siegte 
vollständig erst während der Steinkistenzeit. 

Bootaxtkultur. Die bootförmige Schaftlochaxt öder Boot-
axt (Fig. 76) hat ihren Namen einem Kulturstrome gegeben, 
der vom Kontinente aus seinen Weg bis nach Skandinavien 
hinauf während des späteren Teiles der Ganggräberzeit gefunden 
hal. Diese Kultur wird durch ihre feinen Streitäxte, durch 
Bandkeramik und "Einzelgräber" gekennzeichnet. Die Bootäxte 
finden sich oft mit vielseitigen dicknackigen Feuersteinäxten 
mit Hohlschneide zusammen. 

In Blekinge ist diese Kultur ziemlich gut repräsentiert. Von 
Bootäxten kennt man 121, darunter 83 auf der Karte IV einge
zeichnet. Etwas frtiher scheinen die s. g. facettierten Äxte zu 
sein, von welchen zwei Gruppen existieren, nämlich "Romben-
äxte" (Fig. 69) — 33 Exemplare — und "Äxte mit geboge-
nem Nacken" (Fig. 70), 20 an der Zahl. Auf der Karte sind 
37 facettierte Äxte eingezeichnet, unter einer Bezeichnung zusam-
mengefuhrt. 

Von den "vieleckigen Äxten" sind 7 aus Blekinge bekannt. 
Mit den Äxten, die einen gebogenen Nacken haben, ist eine 
andere Gruppe verwandt, die mindestens 10 Exemplare zählt 
und die statt eines Loches eine Rinne ringsum zur Befestigung 
des Stieles trägen. Dergleichen sind 7 auf der Karte einge
zeichnet. 

Das Verbreitungsgebiet dieser Äxte ist ungefähr dasselbe 
wie das der dicknackigen Äxte ohne Schaftloch, aber die Ver-
teilung ist eine ganz andere. Sie kommen hauptsächlich im 
östlichen Teile der Landschaft vor. 

Auch Gräber sind nicht ganz seiten. Besonders bekannt 
sind die vom Hofe Augerum im Kirchspiele Augerum, unter 
flachem Boden, c:a 40 cm. tief, jetzt ohne Spur von Skeletten 
aber mit bootförmigen Schaftlochäxten, vierseitigen, dicknack-
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igen Feuersteinäxten mit Hohlschneide und Bandkeramik (Fig. 
71, 72). Ein anderes, ähnliches Grab mit einer Bootaxt (Fig. 
76), 2 dicknackigen Feuersteinäxten (Fig. 73, 74) und zwei vier-
seitigen, dicknackigen Griinstcinäxten (Fig. 75) ist in einer 
Kiesgrube bei Björkeryd im Kirchspiele Fridlefstad angetroffen 
worden. Andere Funde sind unsicher. 

Zum Ende der Ganggräberzeit gehören wahrscheinlich 18 
Dolche vom Typus Fig. 77. 

Die Steinkistenzeit. In diese Zeit gehören Schaftlochäxte 
von einfachem Typus (Fig. 78), die in Blekinge eine Anzahl 
von 248 St. erreichen; 171 sind auf der Karte eingezeichnet 
(Karte V). Weiter Feuersteindolche späterer Typen, zusammen 
122. 97 finden sich auf der Karte V, und ihr Verbreitungs-
gebiet fällt mit dem der einfachen Schaftlochäxte zusammen. 
Auch Feuersteinäxte mit nach aussen gezogener Schneide ver-
legt man in die Steinkistenzeit sowie einige Pfeilspitzen (Fig. 
80). In Blekinge hat man noch 12 halbmondförmige Feuer-
steingeräte und 6 pyramidenförmige Hängeschmuckstticke aus 
Schiefer mit durchbohrter Basis gefunden. Wenigstens 14 Stein
kisten sind von Blekinge bekannt. Einige Dolche sind in Steinhfi-
geln und Erdhaufen gefunden, möglicherweise "Einzelgräbern". 

Die megalithische Kultur siegte erst in der Steinkistenzeit 
vollständig in Blekinge. 

Freukultus und Tierkultus. 
Von HELGE ROSÉN. (Seite 213). 

Frey war ein Fruchtbarkeitsgott, der im Zusammenhange 
mit Schwein, Pferd und Rinde stånd, weil der Vegetationsdämon 
in der Gestalt dieser Tiere gedacht wurde. 

Zwischen Frey und dem Eber gibt es einen nahen Zusam
menhang. Frey besass den Eber Gullinbursti, und der Eber 
wurde diesem Gotte geopfert. Von diesem Tieropfer leben 
noch Reminiscenzen fort in der Form des ganz gebratenen 
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Schweines, das auf den Weinachtstisch gebracht wird, und Wei-
nachtsbroten, die den Namen "Weinachtseber" trägen. 

Auch das weibliche Pendant des Frey, die Freya mit dem 
Beinamen "Syr" (die Sau) steht in naher Verbindung mit dem Eber. 

Noch älter als der Cultus von Frey mit dem Schweine ist 
der Cultus von dem Schweine selbst. Eine Sage erzählt, dass 
König Adils in Uppsala einem Eber opferte. Ein Zeugniss von der 
religiösen Bedeutung des Ebers ist dasVorkommenderSchweine-
bilder an den Helmen. 

Der Vegetationsdämon, der in dem Kornfelde incarniert 
ist und der bis zur letzten Garbe flieht, wenn das Korn abge-
mäht wird, wird im Norden oft in der Gestalt eines Schweines 
gedacht. 

Wir finden hier die Erklärung des Umstandes, dass Frey 
in Zusammenhang mit dem Schweine gesetzt wurde. Im schwe
dischen Volksglauben lebt noch ein Vegetationsdämon fort, dem 
Korn geopfert wird. Diese Vorstellung existiert auch in Deutsch-
land. Wahrscheinlich haben auch Römer und Griechen die Vor
stellung von Vegetationsgottheiten in Schweinegestalt gehabt. 

Am Anfang unserer Zeitrechnung scheint, nach den Schwei-
nebildern an den Helmen zu beurteilen, ein Schweinkultus im 
Norden verbreitet gewesen zu sein. Wahrscheinlich geht er 
auf die jiingere Steinzeit zurtick. 

Im Norden existierte auch ein populärer Pferdekultus, der 
leilweise in den Freykultus aufgenommen wurde. Dass das 
Pferd mit Frey verknupft wurde, muss einen Grund haben, dem 
der Verf. nachzusptiren sucht. Die Wassergottheiten werden oft 
in Pferdegestalt gedacht, weiter wurde das Pferd oft mit der 
Sonne verkniipft und schliesslich auch mit den Todesgottheiten. 

Aber Frey hat mit diesen Gottheiten nichts zu tun. Wahr
scheinlich liegt die Sache so, dass, da in Norddeutschland der 
Vegetationsdämon Pferdegestalt gehabt hat und dieses Land 
das Ursprungsland des Freykultus zu sein scheint, die Zusam-
menstellung der beiden Kulte auf norddeutschem Boden ge-
schehen ist. 
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Aus der altnordischen Litteratur geht hervor, dass Frey 
auch mit dem Rinde in Zusammenhang gedacht wurde und das 
man Killien und Oxen opferte. Die bronzezeitliche Sitte die 
Toten mit Ochs- öder Kuhhaut zu umgeben deutet auch an, 
dass das Rind religiöses Ansehen genossen hat. Dem Frey 
wurden auch Ochsen geopfert. Bei dem Tode von mehreren 
Freyhypostasen, wie Frode und Egil, haben Killie und Stiere 
eine Rolle gespielt. Kiihe haben den Nerthuswagen gezogen. 
U. s. w. Auch hier hat man wohl den Vegetationsdämon in 
der Gestalt des Rindes gedacht. Vielleicht ist die Verbindung 
Freys mit dem Rinde schon in Norddeutschland eingetreten. 
Auch unter den Griechen und Persern hat das Rind eine reli
giöse Rolle gespielt. 



RIKSANTIKVARIENS ÅRSBERÄTTELSE 

FÖR ÅR 1913. 

Akademien. 

Akademiens ledamöter. Akademiens hedersledamot Fri
herre C. C:son Bonde, dess arbetande ledamot och förutvarande 
sekreterare, f. riksantikvarien Hans Hildebrand samt Akade
miens utländska ledamot professor J. Hampel i Budapest hava 
under året avlidit. 

Hans Hildebrand var född den 5 april 1842, antogs i Aka
demiens tjänst som e. o. amanuens den 21 juni 1865, blev 
den 19 december 1871 första ordinarie amanuens samt till
trädde sekreterarebefattningen i Akademien och riksantikvarie
befattningen den 1 januari 1880. Den 6 september 1907 er
höll han i nåder begärdt avsked med pension och avled den 
2 februari 1913. Uppläggandet av antikvariskt-topografiska 
arkivet jämte hans verksamhet för bibehållandet av det kul
turhistoriskt betydelsefulla vid kyrkorestaureringar torde vara 
det märkligaste av hans ämbetsmannagärning. Hans veten
skapliga verksamhet omfattade alla de områden, som höra in 
under Akademien, och på alla dessa olika arbetsfält har han 
gjort högst betydande insatser. 

Till hedersledamot har invalts generallöjtnant J. G. Björ-
lin samt till arbetande ledamöter professor O. von Friesen och 
f. lektorn T. A. Säve. 

Akademiens äldsta svenska korrespondent friherre O. Her
melin har avlidit. Till svensk korrespondent har invalts docent 
S. M. Lampa samt till utländsk korrespondent doktor J. R. 
Clark Hall i London. 
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Akademiens styrelse och verksamhet. Akademiens pre
ses har under året varit herr Afzelius. 

Som ledamot i Förvaltningsutskottet jämte de tre själv
skrivna, har herr Dahlgren tjänstgjort samt under årets tre 
första månader herr Salin, varefter han efterträddes av herr 
Montelius. Herrar E. Hildebrand och Bråte voro utsedda supp
leanter. 

Ledamöter av den Historiska Nämnden hava varit herrar 
Annerstedt, E. Hildebrand och Westrin. 

Ledamöter av den Antikvariska Nämnden hava varit herrar 
H. Hildebrand, Montelius och Ekhoff. Efter herr Hildebrands 
död utsågs herr Salin till hans efterträdare. 

Till revisorer av Akademiens räkenskaper för år 1913 voro 
utsedda herrar Westrin och Warburg med herr Läffler som 
suppleant. 

Akademien har under året haft 16 sammanträden och För
valtningsutskottet 17. 

Tjänstemän: 

Riksantikvarie och Akademiens sekreterare: herr Oscar Mon
telius, utnämnd år 1907. Sedan han den 9 september 1910 
fyllt 67 år och därigenom blivit pensionsberättigad, kvar
stod han med Kungl. Maj:ts medgivande till den 31 mars 
1913, till vilken tid han — efter något mer än 50 års verk
samhet i Akademiens tjänst, varav 6 är som riksanti
kvarie — begärt avsked med pension, vilket i nåder be
viljades. Styresmannen för Nordiska Museet herr Bern
hard Salin utnämndes på Akademiens förslag till hans ef
terträdare. 

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); tjänstledig 

under större delen av året för att som Letterstedtsk stipendiat 
göra arkeologiska studier i Ryssland. Dr Sehnittger förordnad 
att upprätthålla antikvariebefattningen (se nedan); 
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fil. lic. Otto Frödin (utnämnd år 1911). 
Skrivbiträde: Fru Lillot Hildebrand (1902), ordinarie 1912. 
Amanuenser: fil. kand. Gustaf Hallström (1909), förordnad år 

1910. 
fil. dr Bror Sehnittger (1907), förordnad år 1910; förord

nad att upprätthälla antikvariebefattning under större delen 
af året; 

fil. kand. Sune Lindqvist, förordnad år 1910; 
fil. kand. Andreas Lindblom, förordnad är 1910. 
fröken Agda Reuterskiöld (1902), förordnad år 1901; 
fröken Elsa Broman, förordnad år 1910; 
Akademiens bibliotekarie är sedan år 1901 fil. kand. fröken 

Sigrid Leijonhufvud. 
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. 
Som biträde vid det Antikvariskt-topografiska arkivet och 

i akademiens kansli har tjänstgjort fru Elma Nordlund. 
Konservator är sedan är 1910 Erik Sörling. Hans biträde 

är fröken Siri Sörling. 
Arbetsrummen hava i enlighet med nådig föreskrift varit 

tillgängliga varje söckendag kl. 11—3. 
De ordinarie tjänstemännen hava enligt reglementet tjänst

gjort dagligen 6 timmar, de extra 5 timmar. Överarbete har 
ofta förekommit. 

Utgivna skrifter. Under året hava utkommit: Fornvännen 
1912 haft 5 och 1913 haft 1—4. Arkeologiska monografier: 
n:o 5. Grottan Stora Förvar på Stora Karlsö, undersökt av 
Lars Kolmodin och Hjalmar Stolpe, beskriven av Bror Sehnitt
ger, haft 1. — n:o 6. Birka I, Hjalmar Stolpes gravundersök
ningar, beskrivna av Gustaf Hallström, haft 1. — n:o 7. Skånes 
medeltida dopfuntar av Lars Tynell, haft. 1. 

Föreläsningar. De af Bergerska fonden bekostade före
läsningarna hava hållits av f. riksantikvarien professor O. Mon-
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telius, hvilken därvid behandlade järnälderskulturen, särskilt 
med afseende på Skandinavien. 

Bytesförbindelser. Akademien stod vid utgången af år 
1913 i skriftutbyte med 764 sällskap och institutioner. 

Undersökningar af fornlämningar. 

Under året hava på uppdrag av riksantikvarien eller med 
hans tillstånd och till största delen på Akademiens bekostnad 
följande mera betydande undersökningar av fornlämningar före
tagits: 

Från hednatiden: 

Härjedalen. Utgrävning av vikingatidsgravar ä Vivallen 
i Funäsdalen av amanuensen G. Hallström. 

Gestrikland. Undersökning av gravhögar vid Näs i Ovan
sjö sn av amanuensen S. Lindqvist. 

Uppland. Undersökningar inom en nyupptäckt stenålders
boplats vid Säby i Ingarö sn av amanuensen G. Hallström, 
inom nya delar av 2 stenäldersboplatser vid Åloppe i Nysätra 
sn av amanuensen S. Lindqvist; av järnäldersgravar vid Tibble 
i Litslena av prof. O. Almgren, vid Lundby i Tierps sn och 
vid Salabacke i Vaxala sn av amanuensen E. Olsson och vid 
Tureberg i Sollentuna sn av konservator E. Sörling. 

Södermanland. Undersökning av gravhögar vid Stavste
narne i Husby-Rekarne sn av amanuensen S. Lindqvist och 
vid Tungelsta i Väster-Haninge sn av dr B. Nerman, upp
sättande av skyddsräcke vid Sigurdsristningen å Ramsundsberget 
i Jäders sn, undersökning av kringliggande väg- och brorester 
och fotografering av flera runstenar i Rekarne av S. Lindqvist. 
En av handlanden C. A. Jern, Strängnäs, å Tynas nära Sträng
näs anträffad, förut okänd runsten har av densamme på egen 
bekostnad rests efter av riksantikvarien lämnad anvisning. 

Västmanland. Undersökning av nyupptäckta stenålders
boplatser vid Attersta i Sevalla sn och vid Fågelbacken i Hubbo 



Riksantikvariens årsberättelse för är 1913. V 

sn ävensom av järnäldersgravar vid Valsta i Odensvi sn av 
amanuensen E. Olsson. 

Nerike. Undersökning av båtgrav å Kolneholm vid Ur-
valla i Götlunda socken av intendenten H. Hedberg och dr 
B. Sehnittger, av grav vid Stockshammar i Askersunds sn genom 
kyrkoherden H. Söderstéen och B. Sehnittger, av järnåldersgrav 
vid Högtorp i Ekeby av intendenten H. Hedberg. 

Dalsland. Undersökningar av gravhögar i Seffle av hr 
Th. Langer. 

Östergötland. Fortsatt undersökning av pälbyggnaden 
vid Alvastra av antikvarien O. Frödin och av stenåldersboplat
serna vid Säter i Kvarsebo sn av dr B. Nerman. Besiktning 
av talrika fornborgar av dr B. Sehnittger, varvid utgrävning 
av därinom befintliga kulturlager företogs å Ombergs Hjässa, 
vid Ängeby i Ö. Ny sn, å Torsklint vid Lida i Kvillinge sn, 
å Brudberget vid Resebro i Borg och Lots sn samt å Oden-
sten i Ö. Husby sn. 

Undersökning av järnåldersgravar vid sistnämnda fornborg 
och vid Skälv i 0 . Husby sn samt å Smörkullen vid Alvastra 
av B. Sehnittger, vid Bolltorp i Skönberga sn av godsägaren 
E. Flach och B. Sehnittger, vid Österstad i Ekebyborna sn av 
konservator E. Sörling samt vid Ringstad i Ö. Eneby sn av 
dr N. Åberg. Uppresning af en kullfallen bautasten vid Vä
derstads kyrka och av en nyfunnen runsten vid Bankeberg. 

Västergötland. Utgrävning av hällkista vid Skogsbo i N. 
Sams sn av amanuensen S. Lindqvist. 

Bohuslän. Undersökning av stenäldersboplatser vid Fiske
vik och Gullmarsberg i Skredviks sn, av dös invid sistnämnda 
boplats, av gravröse från bronsåldern vid Seleby i Foss sn, 
av fornborg vid Ammedalen i Ståla sn samt förteckning av fasta 
fornlämningar i Sörbygdens hd av amanuensen G. Hallstöm. 
Undersökningar ä stenäldersboplatser i Stenkyrka, Valla och 
Klövedals snr å Tjörn, uppresning av 2 bautastenar vid Tolle-
by i Stenkyrka samt undersökning av gravröse därinvid av fil. 
kand. G W. Ekman. 
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Småland. Undersökning av gravhögar vid Mellby, Ref-
teled Loftsgården och Vä Östergård i Refteleds sn av konduk
tör F. J. E. Eneström på egen bekostnad; resning av runsten vid 
Sunneräng i Flisby sn, vilken hotade att falla. 

Halland. Resandet av kullfallna bautastenar invid lands
vägen mellan Asige och Årstad av intendenten G. Sarauw. 

Skåne. Undersökning av hällkista från stenåldern i Jäms
högs by och sn och av urnegravar från bronsåldern i Kiaby 
och V. Emislövs snr av amanuensen O. Sundin, av stenål
dersboplats vid Råbelöv av fil. kand. E. af Ekenstam och av 
järnåldersboplats vid Åkarp av intendenten G. Karlin. 

Blekinge. Undersökning av stenäldersboplats vid Siretorp 
i Mjällby sn av dr K. Kjellmark. Mittre delen av den länge 
försvunna runristade gravstenen L. 1822 vid Lösens kyrka har 
återfunnits och genom kyrkoherden G. Grönquists försorg utan 
kostnad för statsverket förflyttats till en kulle invid kyrkogården. 

Gottland. Undersökning av gravrösen vid Lillbjers i Sten
kyrka sn av rektor Fr. Nordin, av gravrösen och igenstenad 
källa vid Björkome i Västkinde av arkivdepåföreståndaren O. 
V. Wennersten, förtecknande av fasta fornlämningar av direk
tör H. Hansson och avbildning av bildstenar av artisten O. 
Sörling. 

Från Medeltiden och Nyare tiden. 
Stockholm. Undersökning av golvet i Riddarholmskyrkan 

av antikvarien O. Janse. 
Uppland. Konservering av Sigtuna kyrkoruiner under led

ning av antikvarien E. Ekhoff. 
Nerike. Undersökning av klosterlämningar vid Ramunde-

boda, Bodarne sn, av antikvarien O. Janse, på Laxå bruks be
kostnad. 

Småland. Restaurering av Jäts gamla kyrka och stapel 
under ledning av antikvarien E. Ekhoff. 

Skåne. Undersökning av borglämning å Vallabacken i 
Grevlunda sn av amanuensen A. Lindblom på Ystads forn
minnesförenings bekostnad. 
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Gottland. Avslutning av undersökningen inom S:t Ni
kolai ruin, konservering av ett medeltidshus, "Vendtska käl
laren", och av de blottade underdelarne till ett medeltidshus 
invid S:t Lars ruin, allt i Visby och av antikvarien E. Ekhoff. 

Inspektion av ett flertal fasta fornlämningar och kyrkor 
m. m. eller undersökningar av platser för märkligare fynd har 
företagits. Därvid ha utom Akademiens tjänstemän, företrädes
vis följande personer medverkat: amanuensen E. Olsson (Väst
manland), intendenten H. Hedberg (Nerike), rektor S. Welin 
(Västergötland), intendenten G. Sarauw (Bohuslän och Halland), 
ingeniör A. Friberg (Småland), intendenten T. Mårtenson och 
amanuensen O. Sundin (Skåne), dr K. Kjellmark (Blekinge), 
direktör H. Hansson, rektor F. Nordin och arkivdepäförestån-
daren O. V. Wennersten (Gottland). 

Dessutom hava av Akademien eller riksantikvarien följande 
frågor under året behandlats: 

Fornlämningar. Hällkista vid Jämshög i Jämshögs sn, 
Blekinge; gravhögar vid Stigby-Persgård och Segersnäs pä Vi
singsö samt vid Kronoborg i Småland, vid Målen i Båstad sn, 
Skåne; vid Solberga i Askeby sn, Östergötland. Runstenarvid 
Högom i Medelpad; vid Skölsta i Bro sn, Uppland; vid Mos 
i Stenkyrka och Riddare i Hejnum på Gotland samt vid Mar
svinsholm i Skåne. 

Ruiner. Bohus, Sölvesborgs och Visingsborgs slottsrui
ner, Visby stadsmur, vallar till Uppsala slott och Kalmar stad, 
bastionen Carolus XI Rex i Göteborg, medeltida husgrund i 
Djursholm, klosterhus i Vadstena och Vreta. 

Kyrkor eller deras inventarier. Alfshög, Arboga, Askeby, 
Amnehärads Råda gamla kyrka, Aspeboda, Barne-Åsaka, Bjälbo, 
Bjärtrå, Bodarp, Borås Caroli, Brevik, Bro k:a i Roslagen, Brod-
detorp, Bunge, Dagsås, Forsheda, Fridlefstad, Fullösa, Göss-
lunda, Habo, Hakarp, Hellestad, Hvitaby, Hvittaryd, Jonsberg, 
Jät, Kaga, Kinne-Vedum, Lava, Locketorp, Marbäck, Moheda, 
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Mönsterås, Nysund, Näs, Näs ödekyrka, Okome, Rackeby, Rid-
darholmskyrkan i Stockholm, Rone, Rute, Råby-Rekarne, Sand
hem, S:ta Maria k:an i Sigtuna, S:t Petri k:an i Malmö, Ska
nör, Skånella, Sköldinge, Sparrsätra, Stavnäs, Stigsjö, Storkyr
kan i Stockholm. Tengene, Tillinge, Tjällmo, Torp k:a i Dals
land, Torpa k:a i Östergötland, Uddevalla, Ugglum, Vapnö, Veta, 
Väte, Västerhejde, Västerlöfsta, Vättlösa, Åsbräcka, Öregrund, 
Örgryte, Österlöfsta, Österåkers k:a i Södermanland, Östra Ingel-
stad. På Akademiens initiativ har K. Majt äskat och 1913 
års riksdag beviljat medel för konservering av Risinge och 
Trönö gamla kyrkor. 

Akademien har lämnat understöd till professor S. Curman 
och docenten J. Roosval för beskrivning av svenska kyrkor. 

Inskrifter och medaljer. Under året har Akademien be
handlat 5 inskrifts- och 27 medaljförslag. 

Statsanslag. Till Akademiens förfogande stodo under året 
på ordinarie stat: 
till löner och tjänstgöringspenningar. . 31,000:— 

„ samlingarna 10,500:—• 
„ tryckningskostnader m. m 12,000:— 
„ resekostnader m. m 4,000: — 
„ museets inredning. . . . . . . 1,000: — 
„ undersökning af fornlämningar . . 6,000: — 
„ biträden och betjäning 23,800:— 88,300: 

samt på e. o. stat: 
till uppvärmning och renhållning . . . 1,600: — 

Visby ruiner 1,000 
undersökning vid Alvastra . . . . 2,000 
museets inredning 1,000 — 5,600: — 
Dessutom uppbar Akademien i Statskontoret: till 

arkivdepåföreståndaren O. V. Wennersten 800 
„ undersökning i Riddarholmskyrkan . 1,084 
, Sigtuna ruiner 7,000 
„ utredning om Museets nybyggnad . 500 

27 

— 9,384:27 

Tillhopa kr. 103,284:27 
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Akademiens fonder. 

1. Akademiens enskilda fond. Fondens kapital är 12,500 
kr. Räntorna hava under året använts för akademiska ändamål. 

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

Under året hava utbetalats för Historiska Nämndens räkning 
3,209 kr. 39 öre, för Antikvariska Nämndens räkning 3,479 kr. 
44 öre, för Akademien 5,564 kr. 13 öre, således tillhopa 
12,252 kr. 96 öre. 

5. Hjertbergska fonden. Fondens kapital är 254,000 kr. 
Av årets avkastning hava enligt testators föreskrift 1,700 kr. 
utgått till livränta åt två personer, 5,800 kr. till Hjertbergska an
tikvarien, samt för antikvariskt-topografiska arkivet och diverse 
andra ändamål 3,827 kr. 23 öre, således tillsammans 11,327 
kr. 23 öre. 

6. Loubatska fonden. Fondens kapital är 23,500 kr. 
vara räntan vart femte år kan utdelas som pris för ett under 
de fem åren på svenska, norska eller danska utgivet arbete 
över Amerikas arkeologi, etnografi eller numismatik. 

7. Antellska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. Av 
under året influtna medel hava för arkeologiska undersökningar 
m. m. utbetalats 7,851 kr. 13 öre. 

8. Scharpska fonden. Fondens kapital är 100,000 kr. 
Av årets avkastning hava enligt testamentets föreskrift 3,000 
kr. utgått till livränta åt en person. Återstående ränteinkomst 
har använts för arkeologiska undersökningar m. m. 

9. Björnstjernska fonden. Fondens kapital är 10,000 kr. 
10. W. Blalr-Bruces fond. Fondens kapital är 20,000 kr. 

Av räntan har enligt donators föreskrift för undersökningar i 
Visby använts 1,128 kr. 50 öre. 

11. Oscar Montelius' fond. Fonden är donerad av Oscar 
och Agda Montelius. Dess nuvarande kapital är 50,000 kr., varav 



X Riksantikvariens årsberättelse för år 1913. 

ränteavkastningen efter donatorernas död skall användas dels 
till understöd eller pension åt e. o. biträden vid Akademien 
eller de under dess värd ställda samlingar, dels till tryckning 
av något genom Akademien utgivet arkeologiskt arbete, dels 
till ett pris, som vart femte år skall tillerkännas ett förtjänst
fullt arkeologiskt arbete; för sistnämnda ändamål avsättas redan 
nu årligen 100 kr. För att detta pris redan år 1913 skulle 
kunna utdelas, har donator skänkt ytterligare 500 kr. 

Priset utdelades på Akademiens högtidsdag till Hjertbergska 
antikvarien dr Emil Ekhoff. 

Till fonden är dessutom testamenterad hela den vid donato
rernas död osålda upplagan av "La civilisation primitive en Italie" 
m. fl. arbeten. Om nettovärdet därav ej då uppgår till 50,000 
kr. skall skillnaden mellan detta belopp och nettovärdet kon
tant överlämnas till fonden. 

12. Av Letterstedtska fonden, som förvaltas av Kungl. 
Vetenskaps Akademien, kommer Kungl. Vitterhets Akademien 
år 1917 att utdela det Letterstedtska resestipendiet. 

Dessutom har Akademien av konsul F. W. Forsberg mot
tagit som gåva 5,000 kr., varav 2,346 kr. 42 öre använts till 
tryckningskostnader. 

De under Akademiens inseende ställda 
statsamlingarna. 

1 och 2. Statens Historiska Museum och K. Myntkabi
nettet. För tillväxten under året lämnas bifogade detaljerade 
redogörelse, intagen i 5:te häftet av Fornvännen för år 1913. 

3. Antikvariskt-Topografiska arkivets båda serier, den 
ena innehållande anteckningar om fornlämningar, kyrkor och 
kyrkoinventarier, den andra motsvarande grupper avbildningar, 
(största delen fotografier) hava under årets lopp blivit högst be
tydligt förökade. Arbetet med katalogiseringen har fortgått. 

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

Genom köp 
gåvor 

, byten 
Tillhopa 

Antal band eller häften: 

366 
373 

1,667 

2,406 

Stockholm i juni 1914. 
Underdånigst 

BERNHARD SALIN. 


