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STATENS HISTORISKA MUSEUM OCH 

K. MYNTKABINETTET. 

Tillväxten under år 1916. 

Formtegel, 7, av 5 olika typer. Överlämnade av Tierps försam
ling. Tillvaratagna år 1915 vid restaureringen av Tierps ka. Up 

15553. 
Skjutnyckel till bultlås, av brons med liten järnring i hand

taget. F. jämte en spjutspets av järn och en armring av brons 
(avb. i Meddel. af Gestriklands Fornminnesförening för 1916 
—17, sid. 12, fig. 17) vid bortgrävningen av en hög inom ett 
gravfält vid SJökalla by, Hamrånge sn. 15554. Ge 

Mynt och medaljer, präglade år 1915 å Kungl. Myntet. Leverans 
från K. Mynt- och Justeringsverket. 15555. 

Medaljer, 7, av bronsliknande legering, präglade år 1915 i Tysk
land över härförare. Gåva av herr C. W. Burmester. 15556. 

Såg av flinta. DJupkvlor, Hejde sn. Go 
Hålkyxa av brons med bred egg, rund mynning. Hejde sn. 15557. Go 
Gravfynd trän Björkviks sn: Sö 

Nr 1 (hög av 6 m:s diam. å en hög backe 400 m. väster 
om Hacksta boställe) bronsten med rombiskt tvärsnitt (del av 
armring?); ändbeslag av bronsbleck till knivskaft, med ring av 

överstycket: I mitten glaserat kakel från Helgeandsholmsfyndet; vid sidorna detaljer frän ett guld
armband, som tillhört Johan den lll:s dotter Anna. 
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järn; broddar, åtm. 3, spikar, 2, ring, sluten, band, hopböjt 
till fyrsidig ram, ögla m. fl. fragment av järn; glättningssten 
av glas; pärlor, 26, av glas, delvis med guldfolium, eller berg
kristall; brynsten; benkam med bronsnitar, söndrig; lerkärl, 
söndriga, ett större, ett mindre; brända ben av människa och 
hund. 

Nr 2 (naket röse av 16 m:s diam. på berg i Hophagen, 
Hagbyberga) lerkärl, ett större med vågformig ornering av in
stuckna prickar, ett mindre, båda söndriga; glasklumpar, för
smälta, förmodligen av pärlor. 

Nr 3 (jordblandat röse, 4 m. långt, kring jordfast sten i 
Mariebergs Rihage) knacksten, halv, avplattad på 2 motsatta 
sidor, skörbränd; hartsklumpar, 2, den större 5 cm. i diam.; 
krukskärvor av ett kärl med välbränt, tunnt gods; brända ben. • 

Undersökningen utfördes år 1910 av frih. E. M. Hermelin. 
15558. 

Stenyxa med slagmärken, från bredsidan sedd triangulär, i övrigt 
formad ungefär som en Lihult-yxa. F. i Skräbbelyckan, Skräbbe-
mölla, Giialövs sn, Villands hd. Sk 

Knuta e. d. av Kristianstad-flinta. Kesemölla, Ivetofta sn, Villands hd. Sk 
Trindyxa, tväreggad, Nosaby by och sn, Villands hd. Sk 
Krukbitar från stenåldern. F. nedanför Nosemöllabacken i No-

sabybäcken eller i därur uppkastad jord vid Balsby, Nosaby 
sn, Villands hd. Sk 

Flintstycken, 8, tillslagna, däribland ett fragment av tunnackig 
yxa; stycken av bränd lera; allt f. i åker nära Ivösjön vid 
Klagstorp, Näsums sn, Villands hd. Sk 

Borr (?) av flinta. Lomma sn, Torna eller Bara hd. 15559. Sk 
Svärd av järn, med hjalt av brons och benskenor å ömse sidor 

den breda fästetungan. Svärdets längd 79 cm. F. i trakten 
av Rom, Italien. 15560. — 

Fingerring av guld som Sv. M. II, fig. 354, ehuru med avvikande 
ornering. F. vid betupptagning i åker. Jaxaroe, Rone sn. 15561. Go 

Kyrkklocka, fig. 8, (jfr Sv. M. III, fig. 595 a) med minuskel-
inskriften ANNO DOMINI MILLESIMO QVADRI(NGENTE 
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SIMO SEXAGESIMO TERCIO, och mitt på sidan ett klock-
gjutaremärke. Essunga ka, Barne hd. 15562. Vg 

Skål av brons, liten, halvsferisk, med låg fot, svarvad. Har an
vänts som supglas i Segerstads sn, Gudhems hd. 15563. Vg 

Spännen, 2, av brons, med av cylinderformigt hopböjda, fasta 
bleck omslutna spiralrullar (jfr i övrigt Novaesium (Bonn 1904), 
taf. XXIV, f. 27 o. 61). Gåva av H. K. H. Kronprins Gustav Adolf. 
F. vid Kreuznack, Tyskland. 15564. — 

Kärnyxa av flinta med spetsig nacke och rak egg. Gåva av 
H. K. H. Kronprinsen. F. å stenäldersboplats vid Softero, Hel
singborgs sn, Luggude hd. 15565. Sk 

Stenyxa, liten tjocknackig, tväreggad; skafthålsyxa av sten, bi
plan, eggdel. Svaneberg, Bresäters sn, Klnne hd. Vg 

Dolkblad av flinta med smal skafttunga, ungefär som Montelius, 
Minnen, fig. 484; skafthålsyxor, 2, av sten, mindre fragment. 
Djupedal, Hangelösa sn, Klnnefjärdlngs hd. Vg 

Skafthålsyxa av sten, biplan. Jönsegdrden, Hangelösa sn och by, 
Klnnefjärdlngs hd. Vg 

Dolkblad av flinta, litet med nästan rombisk kontur. Horns by 
och sn, Vadsbo hd. Vg 

Såg av flinta. Kålvene by och sn, Vartofta hd. Vg 
Människobild, fig. 2, avbruten vid midjan, nedre delen saknas. Bil

den är gjuten av tunn brons (huvudet bakifrån konkavt) och synes 
hava burits i en ring e. d., som trätts genom två i pannan 
anbragta hål, vid sidan varav märken ses efter 2 äldre, upp
slitna hål. Kälvene by och sn, Vartofta hd. Vg 

Gaffel till mindre våg, av mässing med instämplade punkterade 
kretsar. F. vid grundgrävning i Skara. Vg 

Flintspån, långt. Slöta by och sn, Vartofta hd. Vg 
Stenyxa med i huvudsak trint tvärsnitt, men med uti nacken fort

satt tväreggplan. Ranäker, Åsaka sn. Skånings hd. Vg 
Spänne av järn som Mbl. 1898—99, s. 135, fig. 114. Bankälla, 

Värlngs sn, Vadsbo hd. 15566. Vg 
Halsringar, 2, av brons, gjutna som Mn 1460, med imiterad 7 

gånger omkastad vridning. Ringarnas största yttre diam. 17,8, 
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resp. 18,9 cm. F. år 1915 vid harvning i Igelkärren (torvdy-
mark) invid Oxtorpssjöns södra strand. (Jfr Medd. fr. Österg. 
Fmf. 1916, s. 1, fig. 2). St. Vennerstorp, Drothems sn. 15567. Ög 

Bräde, fragment, troligen ur dörr till skåpet kring helgonbilden 
inv.-nr 15662 (jfr Fv. 1913, s. 313, fig. 106). Av bredsidorna är 
den ena försedd med inskurna rutor, båda äga spår av kre-
dering. Gåva av Hjortsberga församling. Hjortsberga ka. 15568. Bl 

Solidus av guld, bysantinsk, för Leo I (Sabatier pl. VI, fig. 21, 22). 
F. vid plöjning i Norderängsåkern, Tynne, Björke sn. 15569. Go 

Ringspdnne av brons med ringen bildad av trind ten med uppåt 
och tillbaka böjda, ormhuvudliknande ändar. Sälle, Fröjels sn. 

15570. Go 
Flintdolk med brett tvåsidigt, vid ändan något utsvängt fäste. 

Brantings, Rute sn. 15571. Go 
Skafthålsyxa av sten. Tommungs, Gothems sn. 15572. Go 
Stenyxor, 4 delvis söndriga med långovalt snitt, 1 tunn med 

spetsovalt snitt; ämnen till stenyxor, 12, grovt slagna. Allt f. 
pä olika ställen i en åker. Norrbys, Halls sn. 15573. Go 

Antemensale, fig. 6, samt fyra dörrar till ett helgonskåp som Fv. 
1913, s. 313, f. 106, allt av ek och, frånsett dörrarnas utsidor, 
med rätt väl bevarad ursprunglig målning, vari rosa och grönt 
dominera. 2 lister och 3 brädstycken, troligen härrörande från 
samma skåp som dörrarna. Gåva av Bergs församling. — 
Dessa föremål hava förut förvarats å vinden över sakristian, 
varifrån de endast med största svårighet kunde nedtagas. Bergs 
ka, Norrvidinge hd. 15574. Sm 

Matta eller täcke med flera lager av tyg, dels ylle, dels linne, 
och foder, stoppad med vadd. Bomullstyg, ett stycke. Gåva 
av Björsäters församling. Björsäters ka. 15575. ög 

Brons- eller kopparyxor, fyra, därav en flat, med utstående tap
par på smalsidorna strax ovan mitten samt tre med spetsovala 
skafthål. Gåva av Kungl. Vitterhets Akademien. Yxorna skola 
vara funna i en grotta vid Ordu, vllajetet Trapezunt, Mindre 
Asien. 15576. — 

Hängbryne som Fv. 1912, s. 23, fig. 6, av gulbandad, rödbrun 
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skiffer. Gåva av herr P. Edholm. Torpet "Flnnkåtan", Bålsjö, 
Bjärtrå sn. 15577. Ån 

Spjutspets av rödbrun skiffer med kluven bas, lik Mn 526. F. vid 
nyodling. Gåva av torparen Jonas Bylin. Ovansjö, Ärnåssn. 15578. Ån 

Bronsyxa med spetsovalt skafthål. Grekland. — 
Bronsspänne från trakten omkring Salonlke, Grekland. — 
Bronsyxor, flata, 2, den ena bred med utstående snibbar strax 

ovan mitten, vid gränsen mellan skaftdel och blad. Främre Asien. — 
Tränsar, 2, till betsel av olika former. Mindre Asien. 15579. — 
Hålkyxa av järn. F. vid arbete i mossjord i ett där befintligt slam

lager av gyttja och lera å en arrendegård "Björkås" (=Lindas?). 
Främmestads gods och sn, Viste hd. Vg 

Järnyxa med skafthål. Femsjö sn, Västbo hd. Sm 
Gåvor av v. häradshövding Oscar Ehnbom. 15580. 

Eldsten av kvartsit som Sv. F. 269, ehuru med obetydligt kon
kav kant. Gåva av hemmansägaren Bengt Johansson. Gund-
rastorp, Vittsjö sn, V. Göinge hd. 15581. Sk 

Kopparmynt, 7, huvudsakligen svenska, från nyare tid. Gåva av 
källarmästare W. Åström. 

Kopparmynt, 10 svenska, från nyare tid, f. vid olika tillfällen i 
Utås, Grundsunda sn. Stockholmsörtug för Erik XIII, f. i Könsa 
by, samma sn. Gåva av herr Z. Grundström. 

Bryne av asbestliknande sten. Okänd fyndort. Gåva av herr 
Olof Grundström. 15582. 

Spännbucklor, 1 par, ovala, lika SFT 8, s. 157, fig. 42, med å 
bottenfälten väl bevarad förgyllning, söndriga. Gåva av över
kammarherre Gustaf Celsing. Enligt osäker uppgift funna vid 
Sparreholm, Hyltinge sn. 15583. Sö 

Skafthålsyxa av sten, simpel. Påtåker, Hölö sn. 15584. Sö 
Medaljer, 2 i guld, 1 i silver, präglade år 1801 över den engelska 

parlamentsledamoten Charles Grey, graverade av K. Lunder-
berg. Deponerade av Stockholms Grosshandelssocietet. 15585. 

Skafthålsyxa av sten, simpel. Flitbro, Kasta, Irsta sn. 15586. Vm 
Redskap, över 50 av flinta och skiffer, 13 av ben. Grönland. 
Samling fornfynd från skilda delar av Sverige. 15587. 
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Flintdolk med brett tvåsidigt, vid basen utsvängt fäste, 22 cm. 
lång. Bredaryds sn. Sm 

Skafthålsyxa av porfyrit, rombisk, ungefär lik Mn 328, ehuru 
med kortare nackdel. Mörlunda sn. Kl 

Flintyxa, bred, bildad av eggdelen av stor tunnackig form genom 
vårdslös omslagning, som ger bladet grovt spetsovalt snitt; 

Skafthålsyxa av sten, dubbeleggad ungefär som Mn 376. Bre-
vlks sn, Kåkinds hd. 15588. Vg 

Silvermynt, arabiska, två. F. vid plöjning i samma åker åren 
1914 och 1915. Enges, Barlingbo sn. 15589. Go 

Skafthålsyxa av sten. F. vid nyodling å dyig mark nära Dags
mosse, NV om Isberga. Isberga, Heda sn. Ög 

Stenklot (knackstenar?), 2, enligt uppgift funna jämte en del före
mål av flinta invid en av stora stenar bildad stensättning. Ran-
vlks plantskola vid Båstad, BJäre hd. 15590. Sk 

Skafthålsyxa av sten, biplan, oborrad. Skär, Slädene (Levene) sn. 
Kållands hd. Vg 

Flintdolk, liten smal, med värdslöst slaget fäste av i huvudsak 
rombiskt snitt. Syttorp ("Skyttorp"), Larvs sn, Laske hd. Vg 

Flintsåg; skafthålsyxa, biplan; trindyxa med spetsig nacke. "Torn
bergsgärden", Kvånums sn, Skånings hd. Vg 

Dolkblad, lancettlikt, av flinta. Ö. Gerums by och sn, Vartofta hd. Vg 
Skafthålsyxa, dubbeleggad, fragment från eggändan, tillhörande 

en form lik Mn 271, av köttröd porfyrit. Svarttorp, Mularps sn, 
Vartofta hd. Vg 

Stenyxa, tjocknackig, bredeggad. Nolgärden, Slöta (by och) sn, 
Vartofta hd. Vg 

Skafthålsyxa av rödbrun sten, dubbeleggad som Mn 269 eller 
271, eggen saknas. Bäck, Valstads sn, Vartofta hd. Vg 

Stenyxa, avtrubbat tunnackig, smal. Grevegården, Otterstorp, Val
stads sn, Vartofta hd. 15591. Vg 

Fornsaker av sten och flinta m. m., utan fynduppgifter. Härrö
rande från samma samling som inv.-nr 15587. Deposition av 
Kungl. Vitterhets Akademien. 15592. 

Stenyxa, avrundat tjocknackig. Qötene sn, Klnne hd. Vg 
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Stenyxa, tjocknackig, stor och tjock; flintyxa, liten tjocknackig 
med hålegg. Luttra by och sn, Vartofta hd. Vg 

Stenyxor, tjocknackiga, 2, den ena liten, med svagt halad, ska
dad tväregg; skifferhänge som Mn 636, Y-borrat, nästan regel
bundet 8-kantigt. Rogestorp, Luttra sn, Vartofta hd. Vg 

Flintyxa, mindre, tjocknackig med tväregg. Ö. Gerums by och sn, 
Vartofta hd. 15593. Vg 

Fragment av den ena av de bekanta under 1700-talet avritade, 
senare förlorade bildhällarna ur hällkistan i "Bredarör" (SFT 
10, s. 198, fig. 5). Tre större stycken anträffade av fabrikör 
A. N. Holm, flera andra senare av amanuensen G. Hallström. 
Kivik, Mellby sn, Albo hd. 15594. Sk 

Avgjutning, galvanoplastisk, av en situla från Kuffarn, Österrike. 
15595. 

Hacka av skiffrig bergart, tunn, liknande Ailio, Steinzeitl. Wohn-
platzfunde I, s. 30 och 32, fig. 26 och 27. F. i Kymmene älv 
vid Voika djupt nere i gyttjelagret i älvens under dammbygg
nad torrlagda mitt. Gåva av disponent Norrman, Voika, Fin
land. 15596. — 

Gravfynd ur en 4,5 m. lång, 2 m. bred, rektangulär hällkista, 
vars med talrika skålformiga gropar försedda takhall förut 
avlyftats, varvid även bottnen torde blivit genomgrävd. Pil
spetsar av flinta, 2, bladformiga likt Mn 440; flintstycken, 2 
mindre; benflisor, 6, brända. Hällkistan ligger omkr. 50 m. O 
om gården 5. Steneryr, Råggårds sn. Dd 

Gravfynd ur en 4 m. lång, invändigt 1,5 m. bred hällkista, rek
tangulär, med den åt VSV vältande gaveln bildad av två häl
lar med urtagningar, som tillsammans bilda ett ovalt hål (som 
ATS 13: 1, s. 189, fig. 185); hällkistan saknade lock och var 
tidigare plundrad; i den utkastade jorden anträffades: skiv
skrapa med halvcirkelformig egg samt 2 skärvor, retuscherade, 
av flinta. Flintskärva, enligt uppgift tidigare f. därsamma-
städes. Stentorp, Yttre Skällsäter, Järbo sn. Dd 

Gravfynd från en 8 m. vid gravhög, belägen 30 m. NV om Vat
tentornet i Mellerud å grusbacken Österråda kulle: brynsten, 
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3 bitar; spikar och järnfragment; brända ben och kol. Melle-
rud, Holms sn. Dd 

Undersökningarna utförda år 1915 av amanuensen Arvid 
Julius. 15597. 

Ringspänne av brons, bygeln bildad av trind ten, å vars över
sida små grupper tvärskåror med jämna mellanrum, ändarna 
uthamrade och uppåt inrullade; nålen saknas. F. vid odlings
arbete i skogen på Lilla Lees nordvästra strandsluttning, Eds sn. Dd 

Stenyxa, tjocknackig. Stora Skalltorp, Eds sn. Dd 
Hängbryne ung. som Sv. F. 489. Horntveten, Färjelanda sn. Dd 
Skafthålsyxa av sten, liten, biplan. Hult, Järbo sn. Dd 
Förarbete till skedformig skrapa (?), stort, av flinta. Torp, Jär

bo sn. Dd 
Skafthålsyxa av sten, stor. Åsen, Järbo sn. 15598. Dd 
Lerkärl, liknande ÄEG 303, men med en rad med pryl instuckna 

gropar å randen. F., enl. uppgift ej innehållande ben, inom 
det förut undersökta området för fynden inv.-nr 15411. Kungs
högabacken, Högby sn. 15599. Ög 

Gravfynd från 4 gravar, folkv.-tid, undersökta av direktör Hans 
Hansson år 1915 vid södra kanten av ett grustag, Högbro, 
Broa, Hälla sn. 15600. Go 

Gravfynd trän 2 gravar, den ena med bl. a. 4 bildstenar och ett 
trepanerat kranium, undersökta av dir. Hans Hansson år 1915 
N. om föregående nära den punkt, där Viklauvägen korsar 
järnvägen. Högbro, Broa, Hälla sn. 15601. Go 

Minnespenning av bly, närmast lik Nyköpings öre och präglad 
år 1628 för Gustaf II Adolf. 15602. 

Armring av tämligen tjock guldplät, rännformig med inböjda 
kanter. Vardera ändan kluven likt en blomholk i 2 inrullade 
blad. Vikt 38 gr. Avbildad i Fv. 1916, s. 18. F. invid en större 
sten 4,5 m. frän det ställe, där några dagar tidigare anträf
fades 2 ovanpå varandra lagda bronssvärd (nu i Karlskrona 
Museum). Hålan, Sturkö ö och sn. 15603. Bl 

Skafthålsyxor av sten, 2, biplana, den ena omborrad. Stversbo, 
Lane-Ryrs sn. Bo 
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Flintblad, litet, med kort, triangulär skafttunga. Sörbo, Lane-
Ryrs sn. Bo 

Flintskiva med lång rak, retuscherad egg. Sörbo. Lane-Ryrs sn. Bo 
Skafthålsyxa av sten, eggdel. Kasebuane, Lane-Ryrs sn. Bo 
Skafthålsyxa av sten, banedel. Ekeskär, Lane-Ryrs sn. 15604. Bo 
Medaljer i bronsliknande legering, 3, präglade år 1915 över 

tyska härförare. Gåva av C. W. Burmester. 15605. 
Pilspets av järn som Sv. F. 501. Gåva av Alfred Hedström, 

Ringvide. Troligen f. i Lärbro sn. 15606. Go 
Bronsspänne, djurhuvudformigt. Gåva av dir. Hans Hansson 

Gamleby. Broa, Hälla sn. 15607. Go 
Bronsspänne, djurhuvudformigt, f. under bethackning å nyupp-

odlad mark. Kattlunds, Grötlingbo sn. Go 
Knäppedel av brons, motsvarande högra delen av knäppet Mbl. 

1890, s. 128, f. 45. Troligen f. i Grötlingbo sn. Go 
Jämte föreg.gåva av Konrad Johansson,Roes i Grötlingbo sn. 

15608. 
Gravfynd från gravfältet vid Barshaldershed (jfr bl. a. inv.-nr 

10939 b), Grötlingbo sn: Go 
Huggkniv, eneggad, med 41 cm. lång klinga; kniv, mindre, 

rak; spjutspets med tunnt, lancettlikt blad och yxa som Sv. F. 
481; liten, eggdel, alla av järn; krukskärvor av tunnt, ljust gods 
från romersk järnålder, delvis ornerade; allt f. vid olika till
fällen i nordligaste delen av gravfältet. Remsöljeram av brons, f. 
omedelbart N. om samma gravfält i därifrån taget grus. Del 
av ryggknappen till bronsspänne, lik (den ej avbildade) knap
pen till Mbl. 1903-05, s. 83, f. 116, kanten ornerad med flät-
mönster; hängprydnader, 2, tillhörande samma grupp som Mbl. 
1903-05 s. 105, f. 152, och bestående av en rund plankonvex 
del, oornerad, i vars kant ett högt genomborrat utskott, bly 
eller sten?; prydnadsdel av brons, bestående av en rund skiva, å 
ena sidan försedd med upphöjda koncentriska kretsar (prydnaden 
har bestått av flera dylika i samma stycke gjutna skivor med 
öppna mellanrum); rembeslag, pincettformigt, skadat, av brons; 
spelbricka, av ben, fragm., förhöjt halvsfärisk, ornerad med små 
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cirklar med mittpunkt; pärlor av glasfluss, 1 tunnformig, 1 för
smält; stenyxa, banedel, smal fyrsidig, i nacken egglikt av-
tunnad; allt f. i Röråker omedelbart N om samma gravfält. 
Gåva av hemmansägaren Olof V. Olsson, Roes. 15609. 

Stenyxa, liten, tjocknackig med djup hålegg och nästan plan-
konvext snitt, f. på Lagernäsudden i Orsasjön, Vattnas, Mora sn. Dr 

15610. 
Skafthålsyxa av sten, liten, av enkel form. F. i grustag. Al-

mundsryds sn. 15611. Sm 
Skafthålsyxa av sten, biplan, med spår av felriktad rörborrning 

vid skafthålets ena mynning. By sn. 15612. Dr 
Flintyxa, tjocknackig, f. vid plöjning. Tengene sn. Viste hd. Vg 
Skafthålsyxor av sten, 3, biplana, fragm., f. "vid grävning". Kar

lanna, Särestads sn, Åse hd. Vg 
Stenyxa med avrundat snitt, men med en ensidig avplattning 

frän eggen uppåt, erinrande om Lihulttypen. Särestads sn, 
Åse hd. Vg 

Skafthålsyxa av sten, biplan, eggfragment. Täng sn. Åse hd. Vg 
15613. 

Flintyxa, tjocknackig med bred hålégg, allsidigt slipad, men är-
rig. Klockargården, Borgunda sn, Gudhems hd. Vg 

Smalmejsel av flinta, med å nedre hälften subrektangulärt tvär
snitt. St. Lund, Ledsjö sn, Klnne hd. Vg 

Flintyxa, liten tjocknackig med bred tväregg; skafthålsyxor av 
sten, 2, biplana, den ena eggdel. Lilla Skräddaregården, Hass-
lösa sn, Kinnefjärdings hd. yg 

Hålkyxa av brons som Mn 1175, ehuru med enkel mynnings-
ring och utan ögla. Rogestorp, Luttra sn, Vartofta hd. vg 

Flintyxa, tjocknackig med nu skadad hälegg. Gökhems by och 
sn, Vilske hd. yg 

Skafthålsyxa av sten, biplan. Baljered, Levene sn, Viste hd. yg 

Flintyxa, tjocknackig, håleggad, skadad i nacken. "St. Höka
gården," Längnums sn, Viste hd. 15614. yg 

Skelettdelar av människa, uppsamlade i åkern för boplatsfynden 
inv.-nr 15492. Ire, Hangvars sn. 15615. Q 0 



Tillväxten under år 1916. 11 

Boplatsfynd från grunden till samma vikingatidshus som fynden 
inv.-nr 12529 och 13329 vid undersökningens avslutande år 
1913 av direktör Hans Hansson. Levede, Valls sn. 15616. Go 

Gravfynd trän tvenne genom odling förut till större delen bort
tagna gravhögar med brandlager invid kämpagravsgrupp. Sven
skens, Endre sn: Go 

Nr 1. Järnkniv, glasbit. 
Nr 2. Glasstycke, förslaggat. 
Undersökningarna utförda av direktör Hans Hansson år 

1913. 
Gravfynd från undersökning av en förut skadad stensatt grav 

av manslängd vid Västerbys, Halls sn: Go 
Djurben. 
Undersökningen utförd av direktör Hans Hansson år 1913. 

15617. 
Gravfynd trän 23 av 28 gravar, varav 1 med skelett i spikad 

kista, bildande en sluten grupp invid Temnareån nedanför byn 
Lundby, Tierps sn. Up 

Undersökningen utförd år 1913 av amanuensen Eskil Ols
son och gravarna därefter borttagna för odling. 15618. 

Gravfynd trän undersökningar av kummel vid Näske fäbodar, 
Nätra sn samt vid Tjärdrarsbäcken (Finsvik), Säbrå sn. Ån 

Undersökningarna utfördes år 1911 av amanuensen Eskil 
Olsson och äro beskrivna i Fornvännen 1914. 15619. 

Lerkärl av grovt brungrått gods, med öra. Diam. utan örat 9 
cm., h. 6,5 cm. F. vid grustäkt inom samma åskulle, varifrån 
fynden inv.-nr 15004. Torde ej hava legat tillsammans med 
brända ben, ehuru en sådan grav samtidigt anträffades annor
städes inom gravfältet. Bolltorp, Skönberga sn, Hammarkinds hd. Ög 

15620. 
Medalj i guld, tillägnad hovintendenten Algernon Börtzell år 

1910 av Generalstabens Litografiska Anstalt. Gåva av den — 
förstnämnde. 15621. 

Flintspån med retuscherade kanter. Skårvum, Grolanda sn, Frö
kinds hd. Vg 
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Sländtrissa av sten, flat. Borgunda kyrkby och sn, Gudhems hd. Vg 
Sländtrissa av sten; skafthålsyxa av sten. Åsbotorp, Våttlösa sn, 

Klnne hd. Vg 

Stenyxa, avtrubbat tunnackig, utan skarpa gränser mellan bred-
och smalsidor. Assarby, Kyrkefalla sn, Kåkinds hd. Vg 

Flintyxa, liten tjocknackig med bred tväregg. Bankälla, Värtngs 
sn, Vadsbo hd. Vg 

Slipsten av kvartsit, kärvformad likt Mn 558. Hårdegärden, Hångs-
dala by och sn, Vartofta hd. 15622. Vg 

Flintdolk med brett, fyrsidigt skaft och starkt uppskärpt blad. 
Nås by och sn, Vartofta hd. 

Flintdolk med smalt tvåsidigt skaft och från basen avsmalnande 
blad; skafthålsyxa av sten; gjutform av täljsten från nyare tid. 
Västby, Edsäm, Naverstads sn. 15623. Bo 

Guldmynt, portugisiskt, av år 1722. 15624. 
Skafthålsyxa av brons som Mn 814 med rester av rik, med fina 

linjer utförd ornering å de genom vittring starkt skadade si
dorna. F. är 1915 40 cm. djupt vid grävning av större grav. 
Hovstad, Kättilstads sn. 15625. Ög 

Armbygel av brons, bildad av trind, mot ömse ändar jämnt ut-
spetsande ten utan spår av ornering. F. vid dikesgrävning. 
Käbbe, Eksta sn. 15626. Go 

Bultlås av järn, vara rester av med silver och koppar utförd or
nering. F. i ån Slafsan, troligen i samband med utdikningen 
av Åsleds mossar. Tlarps sn, Vartofta hd. 15627. Vg 

Skafthålsyxa av sten, fyrsidig, låg, med hålet nära banen, svagt 
svängd. F. vid täckdikning 3/4—1 m. djupt i lera. Ollveberg, 
N. Bäckebo nr 1, Ålems sn. 15628. KL 

Trindyxa, skafthålsyxa av sten, eggdel. Mogetorp, Västra Ving
åkers sn. Sö 

Stenyxa med långovalt snitt, bred egg; dylik, avrundat tunnackig; 
stenmejsel (?) av spetsoval, slagen och endast i eggen slipad 
skärva. Vik, Västra Vingåkers sn. SO 

Stenyxa med längovalt snitt och bred egg. "Ödesång gård". Västra 
Vingåkers sn. Sö 



Tillväxten under år 1916. 13 

Trindyxa, spolformig. Boda, Österåkers sn. Sö 
Stenyxa av fullt tunnackig form, med slagmärken. Torp, Öster

åkers sn. . Sö 
Stenyxa, grov, ojämnt slagen, överslipad, något tväreggad. Torp, 

Österåkers sn. Sö 

Flintyxa, tjocknackig, håleggad, oslipad. Skänum, Grolanda sn. 
Frökinds hd. Vg 

Flint blad som Mn 933. N. Åsarps sn, Ödegården, Redvägs hd. Vg 
Flintyxa, tjocknackig med svagt halad, bred egg. Hundstorp, 

Hångsdala sn, Vartofta hd. Vg 

Flintyxa, liten tjocknackig med halad tväregg, eldskadad. Ottra-
vads skattegård, Ottravads sn, Vartofta hd. Vg 

Flintyxa, tunnbladig, tunnackig; flintspån. (Saleby) Hulagården, 
Slöta sn, Vartofta hd. Vg 

Flintskrapa, skedformig, som Mn 568. Elin (?, "Ilum by"), Göte
veds sn, Vilske hd. 15629. Vg 

Flintdolk med tvåsidigt, starkt utsvängt skaft, lik Mn 417. F. lig
gande vågrätt 4 tum under markytan invid en stor sten, som 
skulle sprängas. Kyrkebomåla, Gullabo sn. 15630. Kl. 

"Lagergeld" från krigsläger i Österrike-Ungern år 1916. 15631. 
Skafthålsyxa av sten, lång, svagt svängd, med hålet nära banen. 

F. i markytan i kanten av landsvägen över lermarken kring 
Gullbron, nära därvarande runsten. Vallentuna sn. 15632. Up 

Flintsåg, läng och smal. Siretorp nr I, Mjellby sn. 15633. Bl 

Skivyxa spån, 9, varav 2 mindre retuscherade, och skiva, allt 

av flinta (ett av dessa flintstycken utgör hälften av samma spän, 
vars andra del tillhör de på samma plats upptagna fynden inv. 

12229). Åby Fyrbondegård, Ödeshögs sn. Ög 
Gåva av hemmansägaren Edvard Pettersson. 15634. 

Färgämne, rött, vari anträffats tre stenåldersföremål, nu förvarade 
i Östersunds museum. Östansjö, Llllhärdals sn. 15635. Hå 

Gravfynd från undersökning av 22 jordblandade rosen eller sten
sättningar (diam. 2,5—15 m.), bildande en grupp, vilken blivit 
borttagen för anläggande av en kexfabrik strax S om Märsta 
järnvägsstation. Märsta, Husby-Ärltnghundra sn: Up 
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Sju högar eller rosen och två stensättningar innehöllo 
brända ben, vanligen jämte lerkärl eller skärvor av dylika, en 
av dem (A) därjämte en spik o. a. järnfragment, bitar av glas
kärl, tand o. a. ben av häst; en annan (P) spikar och trä
fragment. En rund stensättning (K) och en låg kulle (Q), diam. 
6, resp. 7,5 m., innehöllo vardera ett skelett (i den förra ske
lettet på rygg med hjässan mot Ö inom en genom 11 spikar 
markerad kista). Sex stensättningar eller låga rosen saknade 
varje spår av ben, men en (B) innehöll en kniv, tre (T, V, R) 
spikar (och järnfragment), en (S) ett ringspänne och spikar, 
en (H) endast krukskärvor. t fyra låga rosen gjordes intet fynd. 

Undersökningen utförd av amanuensen Arvid Julius i maj 
1916. 15636. 

Järnspets, bajonettliknande, fyrvingad, med kort holk. F. vid upp
odling av ängsmark i ett stenröse. Ektomt, Skogsängen, Fund-
bo sn. 15637. Up 

Stenyxa, avtrubbat tunnackig. F. i åker. Jakobsberg, Stora Malms sn. Sö 
15638. 

Plåtmynt, 3, för Karl XI: 2 daler 1672, 1 daler 1679, Vi daler 
1683. Den sistnämnda uppgives vara funnen under grävning 
vid Enköpings hamn år 1890. 15639. 

Skifferspets, lik Mn 516, 26 cm. läng. F. NO om Kullsta håll
plats strax SO om Vårdkasberget i västra kanten av en mindre, 
nu odlad kärrmark. Nynäshamn, Ösmo sn. 15640. Sö 

Stenyxa med oregelbundet, spetsovalt snitt, tväregg, spetsig nacke 
och slagmärken; stenyxa, liten tjocknackig; skafthålsyxa av 
sten. Julita, Julita sn. Sö 

Stenyxa, liten tjocknackig, håleggad; stenyxa, tjocknackig. Husby, 
Husby-Oppunda sn. Sö 

Stenyxa med subrektangulärt snitt, eggdel. Jordanstorp, Gryts sn. Sö 
Stenyxa, tjocknackig, håleggad. Bankesta, Över-Järna sn. Sö 
Skafthålsyxa av Sten, eggdel. Häknäs, Över-Järna sn. Sö 
Skafthålsyxa av sten, eggdel. Nykvarn, Turinge sn. 15641. Sö 
Skafthålsyxa av sten, stor ofullbordad, hålet påbörjat med en 

grund grop från den flata sidan. Hållsta, Husby-Rekarne sn. Sö 



Tillväxten under är 1916. 15 

Skafthålsyxa av sten. Albro, Gtllberga sn. Sö 
Stenyxa, avrundat tunnackig, liten. Tallsäter, Lilla Mellösa sn. Sö 
Bronstutulus, Mn 942, anträffad "där de hava gråvit för många år 

sedan efter fynd". Ledsgården, Skär, Gökhems sn, Vilske hd. 15642. Vg 
Silverten som Sv. F. 641, i två varv, avbruten i ömse ändar; bot

tenplåt till litet djurhuvudformigt bronsspänne. Gullgårda, Rone 
sn. 15643. Go 

Flintdolk med tvåsidigt, vid basen utsvängt fäste och uppskärpt 

blad. F. i åker. Findarve, Rone sn. 15644. Go 
Gravfynd från undersökningar, utförda år 1914 (jfr inv. 15227) 

av rektor F. Nordin inom järnåldersgravfält vid Lill-BJers, Sten
kyrka sn. 15645. Go 

Hålkyxa av brons som Mn 1055; 5 upphöjda tvärränder å var
dera sidan vid öglan. Inköpt hos skrothandlare i Västerås, dit 
den kommit jämte skrot från Fjällsta t Svedvi sn. 15646. Vm 

Trindyxa. Hvirfhult, Misterhults sn. 15647. Sm 
Myntplans av koppar (diam. 28 mm.) med i mitten ett krönt G 

av fullkomligt samma typ som på Gustav I:s klippingar. 15648. 
Flintdolk, lancettlik, uppskärpt; flintdolk, triangulärt blad och 

tjockt, kort fäste; knacksten av Kristianstad-flinta med natur
liga urtagningar på sidorna. Balsby, Nosaby sn, Villands hd. 15649. Sk 

Skafthålsyxa av sten. Skogstorp, Husby-Rekarne sn. Sö 
Stenyxa, oregelbundet tunnackig. Rinkesta, Årtla sn. SÖ 
Skafthålsyxa. eggdel. Fagernäs, Näshulta sn. Sö 
Stenyxa, liten, med oregelbundet spetsovalt snitt, bildad av en 

tillfälligt formad stenflisa med slipning väsentligen endast vid 
eggen; stenyxa med subrektangulärt snitt, eggdel.' Haneberg, 
Näshulta sn. Sö 

Stenyxa med ovalt snitt; stenyxa, tunnackig. Julita, Julita sn. Sö 
Stenyxa med långovalt snitt och slagmärken. Kvarnstugan, Flöda sn. Sö 
Stenyxa, svagt subrektangulärt snitt, hålegg. Abbotnäs, Flöda sn. Sö 
Skafthålsyxa av sten, banedel. Vtbyholm, Årdala sn. SO 
Skafthålsyxa, sent båtformig (jfr Mn 320), eggdel. Sofielund, Forsa sn. Sö 
Stenyxa, tväreggad, med en plan och en konvex bredsida. Ö. 

Malma, Ludgo sn. Sö 
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Stenyxa med oregelbundet, långovalt snitt; stenyxa av Lihult-typ. 
Trollesund (Ängtorp), Ludgo sn. Sö 

Stenyxa med oregelbundet, långovalt snitt. Norrby, Bogsta sn. 15650. Sö 
"Helig vit sten", t. i en av de högar, som undersöktes år 1885 

(inv. 13974) eller 1887 (inv. 8588). Uppgiften härrör från den 
hemmansägare, på vilkens begäran dessa undersökningar ut
fördes. Löta, Bettna sn. 15651. Sö 

Fönsterram av ek, utskuren ur en planka (jfr Eckhoff, S:t Cle
mens kyrka i Visby, sid. 57. fig. 35). Omkring den rundbä
gigt avslutade öppningen, som är 35,5 cm. hög, 12,5 cm. bred, 
äro från ena sidan inborrade ej genomgående hål med pluggar, 
tydligen för fästande av hinna e. dyl. Mularps ka, Vartofta hd. Vg 

Gåva av församlingen. 15652. 
Skafthålsyxa av sten, biplan; dolkblad av flinta, skaftdelen av

slagen. Ö. Bodane, Frändefors sn. Dd 
Flintyxor, 2, tjocknackiga. Lövnäs, Frändefors sn. Dd 
Flintblad, litet, med grovt formad bas. Hästefjord, Frändefors sn. Dd 
Flintsåg, halv, med spår av användning vid eldslagning. Trom-

båljen, Frändefors sn. Dd 
Flintsåg. Dernäs, Frändefors sn. Dd 
Yxämne av flinta, troligen till tjocknackig yxa; flintyxa med sub

rektangulärt snitt, mittfragment; hängbryne av skiffer. Torsbo, 
Frändefors sn. Dd 

Kärnyxa av flinta med ena sidan nästan flat. Svenseröd, Lane-
Ryrs sn. 15653. Bo 

Mynt, 3, därav tvä för Johan III samt ett (Vt öre i kopparklip-
ping) för Gustaf II Adolf; pilspetsar, 2; nyckel, nitnagel och 
del av ringspdnnenål av järn; lerkärlsfragment och pärlor: allt 
f. på Adelsön, Adelsö sn. 15654. Up 

Bronsknapp, tutulusformad, lik ÄEG, fig. 13, även beträffande 
orneringen, men 5,9 cm. vid. F. vid gravundersökning, utförd 
av direktör Hans Hansson år 1914, vid Bunna, Hörsne sn. 15655. Go 

Fingerring av guld med oval klack, vara en nu bortfallen sten varit 
fästad. F. i grustag nära järnvägsstationen Braberg, Skönberga 

sn. 15656. Ög 
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Gravfynd från en 3—4 m. vid gravhög i nordligaste delen av 
gravfältet vid väderkvarnen omedelbart norr om Hovgårdsberg, 
Vendels sn: Up 

Remsölja av järn med oval ram, bildad av en i IVa varv 
böjd ten; tandskållatilt benkam; lerkärl, sönderfallet; brända ben. 

Undersökningen utförd år 1916 av antikv. Bror Sehnittger. 
15657. 

Gravfynd trän undersökning av 4 högar och 2 stensättningar (av 
vilka en av de förra och de båda senare ej lämnade något fynd), 
inom gravfältet i parken vid Hakunge, Ösbygarns sn: Up 

Nr 1. Skärva av glaskärl, eldskadad; pärla av glasfluss; 
brända ben. 

Nr 2. Sinkor, 5, och rostklumpar, 2, av järn; brända 
ben, kol. 

Nr 6. Pincett av brons, lik Eckhoff, S:t Clemens kyrka i 
Visby, f. 107, med rest av vid bronsring i öglan; bronsring, 
hopknuten, lik de smärre å Sv. F. 638; hals- eller armring av 
brons, fragmentarisk, snodd av 2 tenar, hopknuten likt Sv. F. 
610; hank av järn och fragment av dylik, med rest av ena 
öglan, vari hanken fästats; nitnaglar, ett 50-tal hela samt lika 
många fragment av dylika; smältklump, innehållande flera glas-
flusspärlor, kol och guldfolium; kamfragment; lerkärl, grovt; 
brända ben och kol. 

Undersökningen utförd av antikvarien B. Sehnittger. 15658. 
Borgfynd från ruinkullen efter Torgils Knutssons forna borg Ara-

näs vid på bekostnad av fil. dr Gustaf Ekman år 1916 av an
tikvarien B. Sehnittger påbörjad undersökning. Årnås, Fors
hems sn, Klnne hd. 15659. Vg 

Gravfynd ur Hällkistan "Helles grav" (nr 235 i K. E. Sahlströms 
förteckning, Västergötl. fornminnesförs tidskrift, bd III: 7—8, 
s. 82), 7,3 m. lång och med öppning i väggen mellan kamma
ren och den som dess förlängning åt V anbrakta gången. Hel
lekis, Medelplana sn, Klnne hd: Vg 

Dolkar, 6, delvis starkt uppskärpta; såg, halv; spånpil
spets; pilspetsar. 6 bladformiga, med obetydligt urnupen bas; 
Fornvännen 1917. 2 
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skrapor. 3; spån och ett 20-tal skärvor; allt av flinta. Skiffer-
hängen, 4; krukskärvor, omkring 35; därav 2 kantstycken med 
enkel ornering av instämplade punktrader. Skelettdelar av om
kring 8 människor. 

Undersökningen utförd år 1916 av antikv. Bror Sehnittger. 
15660. 

Smalmejsel av sten med avrundat fyrsidigt snitt och smal tvär
egg. Diskarve, Roma sn, Go 

Gåva av herr Gunnar Calmén. 15661. 
Skulptur i björk, fig. 5, föreställande en ärkebiskop, sittande på en 

tron. Kredering nästan helt bortfallen, höjd 87 cm. Under dalma-
tikans främre kant finnes ett hål, täppt med en träplugg, och 
däri en liten sudd av vitt tvåskäftat linne, omlindad med linne
garn, tydligen en relik. Jfr inv. 15568. 

Antependium av tre vävda vertikala väder, den mellersta turkisk 
guld- och silverduk, med rött och blått silke, i granatäpple-
mönster, sidovåderna av rödviolett sidenatias med broscherat 
blom- och bladmönster i guld; höjd 98, bredd 172,5 cm. 

Deposition från Hjortsberga ka. 15662. Bl. 
Stenyxor, 7, varav 6 av i huvudsak tunnackig typ, ehuru med 

varierande tvärsnitt och delvis med tväreggplan, en liten och 
med mer spetsig nacke samt långovalt snitt. F. i en åker. Jfr 
inv. 16672. Sallmunds, Tofta sn. 15663. Go 

Ring, öppen, troligen till nål som Sv. F. 550, och betselring, lik 
den i inv. 11382, med tresidig fyllning, båda av brons. F. i 
åker. Kruse, Alva sn. 15664. Go 

Bygel till ringspänne, med små avfasat kubiska ändar. F. i åker 
nära stensättningar. Blnga, Alva sn. 15665. Go 

Trindyxa; skafthålsyxa, mångkantig, eggdel. F. på boplatsåkern 
Kusar (jfr inv. 15455, 15667, 15669, 15673 och 15674). Nasume, 
Tofta sn. 15666. Go 

Stenyxor. 10, med långovalt eller spetsovalt snitt, mer eller mindre 
närmande sig den tunnackiga typen; ämnen och fragment, 6, 
av liknande yxor. F. i åker, därifrån liknande fynd tidigare 
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inkommit till St. H. M. — tydligen Kusar (jfr föregående inv.-
nr). Nasume, Tofta sn. 15667. Go 

Stenyxor, 2, den ena spetsnackig med spetsovalt snitt, den andra 
med plankonvex! snitt, båda skadade; ämnen till 2 dylika sten
yxor; skafthålsyxa, banedel, med plan undersida; ämne till 
troligen rombisk skafthålsyxa, mittfragment; allt f. i en åker 
(jfr inv. 15670 och 15671). Rangvalds, Tofta sn. 15668. Go 

Stenyxor med ovalt-spetsovalt snitt, mer eller mindre närmande 
sig den tunnackiga typen: 2 nästan hela, delar av 3 samt äm
nen till 4. Från samma plats som fynden inv. 15666. Nasume, 
Tofta sn. 15669. Go 

Stenyxor: 2, med långovalt snitt, av tunnackig typ; fragment av 
två, det ena med smalsida; ämnen till 4 med spetsovalt snitt. 
Stenmejsel, liten, tunn, bred. Från samma åker som inv. 15668. 
Rangvalds, Tofta sn. 15670. Go 

Stenyxor med varierande snitt, men av tunnackig huvudtyp: 7 
skadade eller fragment av dylika; 3 hela och 2 halva ämnen. 
Stenyxa bildad av oregelbunden, eggslipad flisa. Allt från samma 
åker som inv. 15668. Rangvalds, Tofta sn. 15671. Go 

Stenyxor, 19, varav 1 hel, 1 fragment av Limhamn-typ, 1 hel och 
3 fragment tunnackiga med nästan spetsovalt snitt, 4 hela och 
minst 7 fragment tunnackiga med långovalt tvärsnitt eller smal
sidor; smalmejsel och yxämnen, 2. Allt från samma åker som 
fynden inv. 15663. Sallmunds, Tofta sn. 15672. Go 

Stenyxor, 4 skadade, av tunnackig huvudform, med lång- eller 
spetsovalt snitt; 1 mer tjocknackig med antydan till avsats för 
skaftet. Från Kusar (jfr inv. 15666), Nasume, Tofta sn. 15673. Go 

Stenyxor, 13, i allmänhet skadade, av tunnackig huvudform, med 
ovalt-spetsovalt snitt; skafthålsyxa av sten, banedel. Från samma 
åker som de under föregående inv.-nr. Nasume, Tofta sn. 15674. Go 

Stenyxor, 3, tväreggade med spetsovalt, resp. subrektangulärt och 
plankonvext snitt. F. i en åker. Grinds, Vallstena sn. 15675. Go 

Silvermynt, 10, varav ett arabiskt, ett tyskt (Otto III), och 8 en
gelska (Ethelred II); pärla av grön glasfluss. F. i en åker. 
Tune, Stenkyrka sn. 15676. Go 
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Skattfynd, bestående av 699 gr. silver, nämligen 112 + 321 ara
biska mynt, armbygel som Mbl. 1903-05, s. 97, f. 134, stycken 
av ten som Sv. F. 641 och av bleck med pressad och driven 
ornering. Allt f. i åker. Bjers, Roma sn. 15677, -78 A, -79. o. -80. Go 

Bronsspänne, djurhuvudformigt; botlen till dylikt. F. i åker. Up-
penbys, Roma sn. 15678 B. Go 

Eldsten, oval. Llnneryds sn. 15681. Sm 
Skafthålsyxa av sten. Husby, Husby-Rekarne sn. Sö 
Flintyxa. grovt tillslagen, oslipad, med trapetsformigt snitt och 

tväregg, 13,9 cm. lång. Ökna, Flöda sn. Sö 
Trindyxa, snittet ovalt, eggen tvär. Solberga, Flöda sn. Sö 
Trindyxa. Björktorp, Lilla Mellösa sn. Sö 
Stenyxa med långovalt snitt och tunn nacke, banedel. Skirfall, 

Stenkvlsta sn. Sö 
Skafthålsyxa av sten. Sjöäng, Österåkers sn. SO 
Trindyxa, spetsnackig; stenyxa med långovalt snitt, avtrubbat 

tunnackig. Skenas, Nordankärr, Västra Vingåkers sn. SO 
Trindyxor, 2; stenyxa, tjocknackig, håleggad. Nygård, Flöda sn. Sö 
Stenyxa, tjocknackig, tväreggad. Nälberga, Tystberga sn. Sö 
Stenyxa, eggfragment. Närmare fyndort obekant. 15682. Sö 
Guldbrakteat som Mbl. 1879, s. 179, f. 64; diam. 4,6 cm., vikt 

9,84 gr. Timans, Roma sn. 15683. Go 
Järnnyckel, L-formig med smitt, genombrutet handtag, lik Fv. 

1908, S. 301, f. 191. Kvlnnegårda, Havdhems sn. 15684. Go 
Guldbrakteat, fig.-4, präglad ur tjock plåt med slät, svagt konvex 

baksida, vikt 5,6 gr. Bilden visar ett profilställt människohuvud 
samt nedanför och framför detta tvänne djurben. Utanför den 
cirkel, som begränsar det präglade fältet, en 2 mm. bred, oor
nerad zon, vari är fästad en smal ögla, samt längs randen en 
smal pärltråd. År 1856 anträffades vid Tune i Väte sn, Got
land, en liknande, med samma stamp präglad brakteat (inv. 
2251). Fyndplatsen för det nya exemplaret, som inköpts hos 
en guldsmed i Visby, är ej närmare bekant. 15685. Go 

Schackpjäs, fig. 7, av valrosstand, föreställande en krigare, stående, 
klädd i en framtill öppen, veckrik klädnad med ärmar. Å huvudet 
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en rund hjälmhatt. Den skäggiga hakan är stödd mot en stor, 
trekantig, av vänstra handen hållen sköld, vars spets står mot 
marken. I högra handen ett uppåtriktat, nu avbrutet svärd; 
dess balja vid vänstra sidan, hängande i en rem över högra 
axeln. Höjd 71 mm. F. vid grundgrävning för ladugårdsbygg
nad i Solberga, Gräsgårds sn. 15686. Öl 

Silvermynt, präglat i Hamburg för Rudolf II år 1597. Uppgives 
f. "under Ronneby kyrka; många hittades under en grävning 
där". Ronneby. 15687. Bl 

Stenyxa, jämnbred, med rektangulärt snitt och tväregg, nacken 
skadad; skiffrig bergart. Ryningsberg, Husby-Rekarne sn. SO 

Stenyxa med oregelbundet, i huvudsak ovalt snitt samt tväregg. 
Sandvik, Länna sn. . SÖ 

Stenyxa, liten tjocknackig, tväreggad. Byringe, Länna sn. SO 
Stenyxa, slagen och eggslipad, med ovalt, upptill spetsovalt snitt; 

trindyxa med konisk bane. Ö. Granhed, Flöda sn. SO 

Stenyxa med rundovalt snitt och bred egg. Axelsberg, Lilla Mel
lösa sn. Sö 

Stenyxa med nästan spetsovalt snitt och spetsig nacke, bultad, 
starkt vittrad; stenyxa, slagen, av otydligt tväreggad Lihult
typ. Ånhammar, Gryts sn. Sö 

Stenyxor, 5 slagna, eggslipade, delvis av tydlig Lihult-typ, del
vis mer tillfälligt formade. Näverkärr, Fjällskäfte, Flöda sn. SO 

Stenyxa med ovalt snitt och svagt konvergerande smalsidor. Bar
bro, Björnlunda sn. SO 

Trindyxor, 3, långsträckta. Ensta, Överjårna sn. SO 
Trindyxa, med slagmärken; stenyxa, eggdel, med oregelbundet 

avlångt snitt och slagmärken. Kallfors, Överjårna sn. Sö 

Trindyxa; skafthålsyxa, eggdel, med fyrsidigt snitt, övre hålsidan 
välvd. St. Hummelmora, Överjårna sn, Sö 

Stenyxa, eggdel, tjocknackig med svag hålegg. Morstaberg, Vår
dinge sn. Sö 

Stenyxa med långovalt snitt, spetsnackig och bredeggad. Näsby, 
Vårdinge sn. 15689. SO 

Ringklocka av i huvudsak samma form som Sv. M. 3, f. 598, 
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med några enkla geometriska figurer i de två runtom gående 
banden samt mellan dessa ett likarmat kors, allt ojämnt inris
tat i gjutformen. Höjd 69, diam. 56 cm. Vikt 126 kg. Mo ka. 
Vadsbo bd. 15690. Vg 

Fönsterram, utgörande en rektangulär, av tvenne ekplankor sam
manfogad skiva med en rund, 25 cm. vid öppning nära ena 
kortsidan. Troligen från romansk, men okänd kyrka. 15691. — 

Silvermynt, arabiskt, skadat. Gåva av arkivdepåföreståndaren O. 
V. Wennersten. Sanda sn. 15692. Go 

Gravfynd ur en hög av klappersten och sparsamt mosand, kan
tad med klumpstenar, c:a 5 m. vid. Furudal, Ore sn: Dr 

Brända ben, "tvättade", varibland fragment av trekantig 
pilspets som Sv. F. 279; några hornbitar, flisor av kvarts, 
kvartsit och flinta. 

Undersökningen utförd år 1915 av antikvarien Otto Frödin. 
15693. 

Gravfynd från undersökning å en grusås, "Galgbacken", där tidi
gare vid grustäkt ett skelett anträffats under stenar, varav en 
nådde högt ovan jord. Invid en fyndlös, rektangulär stenlägg
ning anträffades nära under gräsmattan ett skelett, liggande på 
rygg med uppvikta underben, samt under dess rygg hakar och 
hyskor av brons eller mässing, 4 par och några fragment, del
vis häftande vid yllefragment: 3 spikar med fastroslade näver
fragment. Karlsborg, Lagmansberga, Allhelgona sn. Ög 

Undersökningen utförd av antikvarien B. Sehnittger. 15694. 
Stenblock med skålformiga gropar och ristningar av bronsålders-

karaktär. Skelett av 1 vuxen människa och 1 barn, ben av 
hund, häst och nötkreatur. Allt frän en gravhög, undersökt år 
1917 av antikvarien T. J.Arne. Se Fv. 1917, s. 196, f. KHnta, 
Smeby sn. 15695. Öl 

Gravfynd från ett flertal slenrösen i trakten omkring Umeå. Vb 
Undersökta av läroverksadjunkten F. Laestadius. 15696. 

Stenyxor, 3, med ojämnt långovalt snitt och slagmärken; sten
yxa, tunnackig, starkt avsmalnande mot nacken; stenyxa med 
i huvudsak runt tvärsnitt, den slagmärkta ytan delad i flera 
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längsgående facetter, varav den tydligaste utgör fortsättningen 
av tväreggplanet. Kjelltorp, Gåsinge sn. Sö 

Trindyxa, konisk, med slagmärken. Mellanberg, Gåsinge sn. Sö 
Stenyxa med grova slagmärken å övre delen, men välslipad egghälft, 

en tydlig, bred, slipad smalsida, den andra har avjämnats ge
nom bultning och slipning, nacken tjock, rektangulär; stenyxa, 
avrundat tunnackig, med slagmärken; stenyxa, slagen, egg
slipad, lång, jämnbred, med förlorad banedel. Sandåsen, Dun-
kers sn. 15697. SO 

Lertrissa, halv, diam. 12,2 cm., med enkel ornering kring hålet; 
sländtrissa av sten, biplan; kamfragment av ben; hornspets, 
avskuren; pärlor, omkring 50 av glas, glasfluss, bergkristall 
m. m.; lerklump, bränd, halvklotformig; allt f. i Svarta jorden. 
Kula av bergkristall med avplattningar, diam. 3 cm., f. nedan
för borgvallen. Björkön, Adelsö sn. 15698. Up 

Skafthålsyxa av sten, lik Mn 386, vittrad. Äspdal, Husby-Op-
punda sn. 15699. Sö 

Formtegel till valvribba, med klöverbladformig ytterdel. Sigtuna 
kloster. 15700. Up 

Lerkärlsfragment, terra sigillata. F. år 1878 på berget Puy-de-
Döme, Frankrike. 15701. — 

Gravfynd ur jordgrav med skelett under underjordiskt röse. Lilla 
Bedinge sn, Vemmenhögs hd: Sk 

Skafthålsyxa av sten, båtformig; flintyxa, tjocknackig, med 
hålegg; benpryl och flintspånor; skelett av människa. Kvarnsten 
av granit, f. omedelbart ovanpå skelettet i rosets understa del. 

Undersökningen utförd år 1915 av antikvarien Otto Frödin. 
15702. 

Boplatsfynd från 1915 års fortsatta undersökningar av pälbygg
naden vid Alvastra, utförda av antikvarien Otto Frödin. Broby, 
V. Tollstads sn. 15703. Ög 

Gravfynd ur 2 skeppssättningar och 1 gravhög, undersökta av 
fil. kand. Harald Hansson. Braldfloar, Levlde sn. 15704. Go 

Gravfynd från 2 skeppsformiga stensättningar, undersökta av fil. 
kand. Harald Hansson. Domarelunden, Ltffrlde, Lårbro sn. 15705. Go 
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Silverthalrar, 4, från Frankfurt am Main (1637), Bayern (Maxi
milian, omkring 1620), Nederländerna (Utrecht? 1618) och Miin-
ster (1634). Alla starkt frätta, f. vid grävning i trädgården till 
Folkskolan, Stafsinge sn. 15706. Ha 

Stenhacka av Rovaniemi-typ, 17 cm. lång. F. vid dikesgrävning 
i sand, som syntes bränd intill 1h m:s djup; slip- eller biyn-
sten, tunn fyrkantig skiva. Bodträsk, Nederkallx sn. 15707. Vb 

Stigbygel av järn (vik.-tid) med tre bronsbeslag; kantbeslag av 
brons med S-böjd kontur och plankonvex! snitt. Båda f. vid 
harvning i en åker. Stängkvle, Stånga sn. 15708. Go 

Bronsspänne, runt, som Fv 1908, s. 287, f. 172. Botvalda, Stånga 
sn. 15709. Go 

Ringspännebygel av brons med upplyftade, avfasat kubiska knop
par, liten. Botvalda, Stånga sn. 15710. Go 

Rembeslag av brons, f. utanför Porto S. Lorenzo i Rom, Italien. 
15711. — 

Yxa, bildad genom enkel avslipning av en liten tunn skifferflisa. 
Kardis, Paja la sn. Vb 

Rovaniemihacka av sten. F. på Alaknittasjärvis strand. Över
torneå sn. 15712. Vb 

Skafthålsyxa av sten, fyrsidig. Årby, Husby-Rekarne sn. SO 
Trindyxa med bred egg. Sköldnäs, V. Vingåkers sn. Sö 
Stenyxa med långovalt snitt, grovt slagen och dåligt slipad. Lind

kulla, St. Malms sn. Sö 
Stenyxa, tunnackig. Follökna, L:a Malma sn. SÖ 
Stenyxfragment, tillhörande den tunnackiga huvudformen. Ene-

boga, L:a Malma sn. St 
Trindyxa som Mn 115; stenyxa, avrundat tunnackig. Krämpan, 

Gåsinge sn. Sö 
Spjutspetsar av järn, 2, lika SFT 5, s. 135, f. 13 o. 14. Över-

Järna sn. 15713. Sö 
Denarer, 2, för Antoninus Pius och Lucius Verus. S. Möckleby sn. Öl 

15714. 
Plakett i silver över den franske arkeologen Joseph Déchelette. 

15715. 
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Gravfynd från samma underjordiska hällkista med gavelhål som 
fynden inv. 15221, samlade vid av numera docenten S. Lind
qvist år 1915 företagen undersökning. Finnekumla, Rångedala sn. 
Ås hd. 15716. Vg 

Dolkblad av flinta med avrundad bas (Mn 487). Gåva av gods
ägaren Emil Ruthberg. Bodträskfors, Edefors sn. 15717. Vb 

Gravfynd från 6 högar, tillhörande dels romersk järnålder, dels 
vikingatid och undersökta på grosshandlaren J. Svenssons be
kostnad av numera docenten S. Lindqvist år 1915 vid Säm, 
Naverstads sn. 15718. Bo 

Boplatsfynd (stenålder) från år 1915 av folkskoleinspektören Knut 
Kjellmark utförda undersökningar. Siretorp, Mjellby sn. 15719. Bl 

Offerplatsfynd trän är 1915 av amanuensen G. Hallström utförda 
undersökningar vid forsen Vidja-kuoika i Vuojat-ädno (Lule älv), 
Kvlkkjokks kap. 15720. La 

Offerplatsfynd från år 1915 av amanuensen G. Hallström utförda 
undersökningar vid Unna Satvva (Ltll-Sajvets) t Gellivare sn. 15721. La 

Gravfynd från 4 högar och 1 stensättning (järnålder), undersökta 
år 1916 av numera docenten S. Lindqvist, inom gravfält vid 
Harg,' Odensala sn. 15722. Up 

Nödmynt, modärna, från Ryssland. Gåva av amanuensen G. Hall
ström. 15723. 

Sigillstamp med inskriften "Gustafs-bergs-koppar-verks-sigill". 
Gåva av amanuensen Nils Östman. 15724. 

Svärd av järn (fig. 1), tveeggat med liten tresidig fästeknapp av 
brons. På klingans ena sida rester av den läderrem, vari svär
det hängt, under en bygel, bildad av tvenne fullkomligt lika, 
genombrutna bronsbleck lagda över varandra. Svärdet anträf
fades av arkivdepåföreståndaren O. V. Wennersten, vid un
dersökning år 1916, längs vänstra sidan av ett skelett, med 
fästet i höjd med mitten av överarmen. Över skelettets vänstra 
underben låg en sköldbuckla av järn med bronsklädd rand, 
skadad vid föregående rubbning. Det hela i en hällkista un
der flat mark inom ett större gravfält vid Palse i Martebo sn. Go 

15725. 




