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Utgivarnas förord

”Norr om borgen sträcker sig utefter stranden ett åkerfält af
något öfver 18 tunnlands vidd, som i dagligt tal kallas
Svarta jorden.”
Så skriver arkeologen Hjalmar Stolpe i sin
vägledning för besökande till Björkö i Mälaren
från år 1888. Han skriver vidare att ”fornsakerna
äro af så många slag, att en fullständig uppräkning här är omöjlig”. Hjalmar Stolpe beräknas
ha grävt ut ca 4 500 m2 av Birkas 60 000 m2 stora
stadsområde. Det gör Stolpes undersökningar till
de mest omfattande som företagits i Svarta jorden. Som jämförelse kan nämnas att nya arkeologiska undersökningar utfördes i Svarta jorden
mellan åren 1969 och 1971 av Björn Ambrosiani
och Birgit Arrhenius (ca 120 m2), samt åren 1990
till 1995 av Björn Ambrosiani (ca 350 m2). Vid
sidan av Svarta jorden har mer omfattande undersökningar även genomförts i den s.k. Garnisonen, belägen uppe vid Birkas borg. De
arkeologiska utgrävningarna utfördes 1997–2004
av Lena Holmquist (ca 800 m2). Tidigare undersökningar i Garnisonen genomfördes 1934 av
Holger Arbman (ca 95 m2).
Redan från början definierade Stolpe olika
grupper av föremålstyper, som exempelvis prydnader, toilettsaker, vapen, verktyg och husgeråd
men påpekade även skillnader mellan hur och
varför de har hamnat i marken: bortkastade,
borttappade eller avsiktligt nedgrävda. Ibland hör
man sägas att materialet från Stolpes boplatsgrävningar inte har något större värde eftersom det
saknar noggrann fältdokumentation och därmed
kontext. Det är dock en kraftig överdrift, trots allt
finns en enorm mängd välbevarade föremål som

vi med säkerhet vet kommer från Birkas Svarta
jord. Dessutom har det visat sig att boplatsfynden
i vissa fall på ett utmärkt sätt kompletterar gravfynden och därigenom ger en mer mångfacetterad bild av verksamheten i staden (se Anne-Sofie
Gräslunds artikel i den textvolym, som utkommer
samtidigt som katalogen).
Stolpe kom tyvärr aldrig att publicera sina
grävningar på Björkö. Fyndmaterialet fraktades
in till Nationalmuseum i Stockholm och förvarades där i det s.k. Björkörummet i museets källare.
Trettio år senare, några år efter Stolpes död 1905,
uppdrog Vitterhetsakademien åt arkeologen Gustaf Hallström att ordna upp och publicera fyndmaterialet. Han gav 1913 ut Birka I. Hjalmar
Stolpes grafundersökningar beskrifna af Gustaf Hallström. Volymen med beteckningen ”Första häftet”
innehåller ett förord samt kapitlen ”Björkö och
dess fornlämningar” samt ”Materialet till föreliggande arbete”, och därefter en katalog över de 98
första gravarna i tur och ordning med uppgifter
om yttre och inre gravform, gravskick och fynd.
Den avslutas med åtta planscher med teckningar
av artisten Olof Sörling.
Men inte heller Hallström kom att fullfölja publiceringsarbetet. Det dröjde ytterligare mer än
tjugo år tills Holger Arbman och konservator
Erik Sörling vid Historiska museet slutförde upppacknings- och dokumentationsarbetet. Arbman
ansvarade (med hjälp av Dagmar Selling) för det
arkeologiska materialet från gravarna och publicerade 1940–1943 Birka I. Die Gräber. Text und
Tafeln.
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Under 1940-talets sista år bestämde och katalogiserade Erik Sörling materialet från Svarta jorden under dåvarande chefen för järnåldersavdelningen Mårten Stenbergers överinseende
och tecknade större delen av föremålen i en katalog som fram tills nu förblivit opublicerad. Sörlings teckningar är mestadels av mycket god
kvalitet, något som dock inte alltid gäller återgivandet av ornamentiken på vissa bronssmycken.
Erik Sörling (1881–1961), upphovsmannen till
den här framlagda, något omdisponerade katalogen, var son till den kände artisten Olof Sörling,
internationellt lovordad för sina fantastiska träsnitt av fornlämningar och fornsaker, verksam i
Vitterhetsakademiens tjänst under 50 år från
1871. Erik Sörling anställdes som konservator vid
Historiska museet 1910, tidigare hade han varit
andre konservator vid Naturhistoriska riksmuseet.
Han deltog också i olika arkeologiska utgrävningar 1912–1918. Vid Historiska museet utarbetade han nya metoder för konservering av järn
och han utnämndes till amanuens 1929. När Birger Nerman blev professor i arkeologi i Dorpat
(Tartu) 1923 och byggde upp en arkeologisk institution där, tillkallades Erik Sörling för att starta
konserveringsverksamhet. Han deltog också i de
kända undersökningarna i Grobin i Lettland och
Apuole i Litauen, ledda av Birger Nerman,
1929–1931. Erik Sörling var verksam vid Historiska museet i nästan 40 år.
I början av 1990 diskuterade Anne-Sofie
Gräslund, Eva Hyenstrand och Jan Peder Lamm,
alla med stort intresse för Stolpes Svarta jordenmaterial, möjligheten att sammanställa Sörlings
teckningar och strukturera katalogtexterna så att
dessa, tillsammans med ett tidigare opublicerat
manus av Gustaf Hallström, skulle kunna tryckas.
För ändamålet bildade de i april 1990 en stödförening, ”Hjalmar Stolpe-samfundet”, med syfte
att verka för detta. Förutom de tre ovan nämnda
ingick även ytterligare tjänstemän från järnåldersavdelningen vid Historiska museet. Professor
Greta Arwidsson utsågs till hedersledamot och
förklarade sig mycket angelägen om att detta projekt skulle förverkligas. Tanken var att publikationen skulle ingå i Vitterhetsakademiens serie
Birka. Untersuchungen und Studien och ha volymnummer VI. Så blev det nu av olika skäl inte.
En viktig insats för projektets ekonomi gjordes
i ett inledande skede av konstnären Svenolov
Ehrén som hade vänligheten att för ändamålet
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göra och till Samfundet donera 300 exemplar av
en färglitografi (se bild) av den s.k. Birkadraken
som såldes med god förtjänst.
Arbetet med att iordningställa katalogen för
utgivning påbörjades på arkeologiska institutionen i Uppsala, då ännu inrymd i Gustavianum,
där magisterstudenterna i arkeologi Katja Jahn,
Anna Brusling och Anna Onsten åtog sig att arbeta med detta. Det bör kanske påpekas att detta
var före digitaliseringens genombrott. Sörlings tre
katalogvolymer lånades upp till institutionen.
Katja Jahn skötte allt fotoarbete medan Anna
Brusling och Anna Onsten dels systematiserade
Sörlings katalogtexter och gjorde dem konsekventa vad avser måttangivelser etc., dels redigerade dem och ordnade dem tillsammans med
fotografier av föremålsteckningarna enligt en disposition, uppgjord av Anne-Sofie Gräslund, huvudsakligen följande Arbmans disposition för
Birka I. Die Gräber, Tafelbandet. Dock finns i
gravmaterialet ingen motsvarighet till silverskatten från 1872 och det mindre silverfyndet från
1873, utan de fick utgöra det första kapitlet i den
tematiska katalogen. När studenterna senare
hade fullgjort sina studier och lämnade institutionen förelåg en råversion av katalogen.
Kapitelrubrikerna (1. Silverskatten, 2. Vapen
och hästutrustning, 3. Handel, 4. Smycken och
dräktdetaljer, 5. Personliga bruksföremål, Redskap och verktyg, 7. Kärl, 8. Diverse) kan synas
naturliga och distinkta, men är naturligtvis möjliga att diskutera. Så kan man t.ex. fråga sig om
det är självklart att vågar och vikter ska katalogiseras under rubriken Handel. Ja, eftersom det är
basfunktionen. Men när vikter t.ex. uppträder i
barngravar kanske de inte ska ses som ett konkret
uttryck för att den döde/döda hade ägnat sig åt
handel utan mer som ett statusfenomen alternativt laddade med annan symbolik. Det förhållandet kan naturligtvis också gälla många andra
föremålstyper.
Man kan också fråga sig varför lås och nycklar har hamnat i kapitlet Kärl. Förklaringen ligger
i att Arbman förde skrin av olika slag med låsbeslag till den kategorin och därigenom följde nycklarna med. Gränsdragningen mellan smycken
och dräktdetaljer å ena sidan och personliga
bruksföremål å den andra är heller inte helt
given. När det gäller kvinnodräkten kunde ju åtskilliga personliga bruksföremål som t.ex. knivar,
små hängbrynen, nålhus mm. bäras i kedjor eller
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Svenolov Ehréns litografi med motivet ”Birkadraken”.
Förebilden är en gjutform, fyndnr 5208: 8139:7.

band från spännbucklorna. I stora drag står sig
Sörlings bestämningar ännu idag.
Av olika anledningar avstannade arbetet
under ett antal år men togs i november 2011 upp
i samarbete med Historiska museet. Det vidare
ansvaret för publiceringen övertogs av Charlotte
Hedenstierna-Jonson. 2015 erbjöd sig Rune Edberg att hjälpa till att föra projektet i hamn. Hedenstierna-Jonson och Edberg diskuterade, utan
resultat, publiceringsmöjligheter med först Vitterhetsakademien och senare Historiska museet.
När Hedenstierna-Jonson senare kom att ingå i
ledningsgruppen för det stora av Vetenskapsrådet
stödda projektet The Viking Phenomenon valde
hon att lämna det direkta ansvaret för Svarta jorden-projektet. Tillsammans med Edberg bad hon
Anne-Sofie Gräslund och Jan Peder Lamm att
åter engagera sig. Hjalmar Stolpesamfundet återupplivades och en redaktionsgrupp bestående av
Gräslund, Hedenstierna-Jonson, Lamm och Edberg bildades.
Institutionen för arkeologi och antik historia
vid Uppsala universitet, genom den publikationsansvarige, professor Anders Kaliff, erbjöd sig

7

därefter att publicera arbetet i institutionens
skriftserie Aun. Detta accepterades tacksamt.
Under åren har arbetet kommit att involvera
en rad personer som vi tackar varmt. Utöver de
redan nämnda bör även framhållas Julie Melin
vid Historiska museet som konverterat och digitaliserat Jahns, Bruslings och Onstens arbete,
samt Anna Romanova som inledde det slutgiltiga
korrekturarbetet.
Katalogdelen består av en sida om katalogens
uppställning, sammanställd av redaktionen, Sörlings eget förord till katalogen undertecknat 1951,
samt en lista över de inventarienummer som katalogen, efter vidare bearbetning, kommit att innefatta. Katalogen omfattar huvudsakligen de
föremål som tillhör SHM inventarienummer
5208 med undernummer, vilket är det fornsaksmaterial som tillvaratogs av Hjalmar Stolpe
under hans grävningssäsonger 1871–1874 samt
1878. Därefter följer, i inventarienummerföljd, de
lösfynd från Svarta jorden som inkommit till Historiska museet efter 1878, fram till 1934. Det förtjänar att påpekas att proveniensen för dessa är
osäker, det enda man säkert vet är att inlämna-
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ren har uppgivit att föremålen är hittade på
Björkö.
Förutom katalogdelen föreligger också en textdel, innehållande dels ett tidigare otryckt manuskript av Gustaf Hallström ”Äldre uppgifter om
Björkö”, dels fyra nyskrivna artiklar med utgångspunkt i Svarta jorden-materialet: Johan
Callmer, ”Beads and pendants from Stolpe’s and
Arbman’s excavations in the Black Earth and the
stray find collections from the Black Earth”, Eva
Hyenstrand, ”Kammarna i Svarta jorden”, Gert
Rispling, ”Mynten i silverfyndet 1873” och AnneSofie Gräslund, ”Boplatsfynd och gravfynd, två
kategorier som kompletterar varandra”.

Genom utgivningen av de två volymerna har
Hjalmar Stolpe-samfundet fullgjort sin uppgift.
För ekonomiskt stöd till redigering och tryckning tackar vi varmt Berit Wallenbergs stiftelse,
Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Ingrid Nords
minnesfond, Stiftelsen Oscar Montelii fond och
Svenska Fornminnesföreningen.
Uppsala och Stockholm i maj 2018.
Anne-Sofie Gräslund
Charlotte Hedenstierna-Jonson
Jan Peder Lamm
Rune Edberg

Katalogens uppställning
Den tematiska katalog som presenteras här baserar sig på den av Historiska museet genom Erik
Sörling upprättade specialkatalogen över fynden
från Svarta jorden på Björkö. Den omfattar de
föremål som inkom till Historiska museet
1870–1950.1)
Den absoluta majoriteten härrör från de undersökningar, som utfördes under Hjalmar Stolpes ledning 1871–1878.
Sörling registrerade fynden löpande allteftersom han inventerade och packade upp dem. Hela
detta material har Historiska museets inventarienummer 5208 och därunder en löpnummerserie
från 1 till 2592.
Sörlings katalog består av tre delar. Del 1 omfattar 5208: 1–927. Del 2 omfattar 5208: 928–
2235 och Del 3 5208: 2236–2592 ”med flera
nummer”.
•••

Under varje huvudrubrik har föremål med
samma eller snarlik funktion grupperats tillsammans. Inom varje kapitel upptas de föremål som
har inventarienummer 5208 med undernummer.
På grund av tematiseringen kommer undernumren inte i följd; dock gäller nummerordningen i
stort sett inom varje föremålskategori. (Högsta
undernummer är således 2592.)
Vid sidan om 5208 förekommer också en rad
andra inventarienummer. Det är i regel lösfynd
från Svarta jorden som tillförts museet som gåvor
eller genom köp. Dessa har i denna katalog sitt
inventarienummer plus eventuellt undernummer.
(Det lägsta av dessa inventarienummer är 7187.)
Sörling tecknade en mycket stor del av fynden,
om än inte samtliga. Katalogen är uppställd med
teckningarna, monterade planschvis, på vänster
sida av uppslaget. Tillhörande text är placerad på
motstående högra sida, vid behov med fortsättning på efterföljande sida eller sidor.

Den tematiska katalogen är uppställd enligt följande:

1) Fynd före 1870 (främst Alexander Setons) kan sökas i Historiska museets huvudkatalog. Endast ett par fyndposter har
inkommit efter 1950, det handlar då om äldre souvenirsamlingar med osäker proveniens som lämnats in av arvingar (inv. nr 31269 och 31800). För inv. nr 18736, se Ny
Björn Gustafsson i Fornvännen 104, 2009. Fynd från senare
års forskningsundersökningar omfattas inte.

1. Silverskatten, 2. Vapen och ryttarutrustning, 3. Handel, 4. Smycken och dräktdetaljer, 5. Personliga bruksföremål, 6. Redskap och verktyg, 7. Kärl, 8. Diverse.

Förkortningar och ordförklaringar
br. = bred, (största) bredd (cm)
f. = funnen
h. = hög, (största) höjd (cm)
d. = diameter (cm)
l. = lång, (största) längd (cm)
v. = väger, vikt (gram)
tj., tjl. = tjock, (största) tjocklek (cm)
romersk siffra: Stolpes beteckning av fyndplats
•••
”Wellen”-linjer hos Sörling har här skrivits
”våglinjer”.

[xxx] = redaktionellt tillägg
•••
Sörling ger ibland referenser till publikationer
där Birkaföremål presenterats. Följande förkortningar förekommer:
”Arbman, Schw.” = Arbman, H. Schweden und
das Karolingische Reich (1937).
”Birka I” = Arbman, H. Birka. Untersuchungen
und Studien. 1, Die Gräber. (Tafeln, 1940; Text,
1943).
”Sv. F.”, ”Sv. Forns.” = Dybeck, R. Svenska Fornsaker (1853–1855)
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Sörlings förord
Erik Sörlings förord till specialkatalogen
över fynden från Svarta jorden

KATALOG
på fynd påträffade i Svarta jorden på Björkö
under åren 1871–1934 förvarade i Statens
Historiska Museer

Det material, jag i denna samlingsbilaga avbildat
och beskrivit, utgör huvudsakligast fynd från de
grävningar dåvarande amanuensen vid Statens
Historiska Museum fil. dr Hjalmar Stolpe under
åren 1871–1874 samt 1878 företog i Svarta jorden på Björkö. 1871 års undersökningar voro endast provgrävningar vilka Stolpe här och där lät
företaga i Svarta jorden. Under åren 1872–1874
undersökte han däremot större områden på 650
resp. 260 och 780 m² samt under 1878 ca 1500
m² yta.
Bortsett från 1871 års provgrävningar utgjorde alltså det område han under de övriga fyra
åren genomgrävde sammanlagt 3190 m² med
andra ord ej fullt 2/3 tunnland av det nära 20
tunnland stora stadsområdet.1
Då jag började arbetet med det mycket rika
fyndmaterialet, låg detta ännu till största delen
kvar i sina ursprungliga askar och paket, således
i det skick det blev nedpackat vid Stolpes undersökningar.
Förutom hans tryckta redogörelser samt några
spridda anteckningar i dagböckerna, hade Stolpe
icke upprättat någon grävningsrapport över sina
undersökningar i Svarta jorden. Han inskränkte
sig till att antingen direkt på föremålet, asken eller
paketet ange fyndets djup i marken exempelvis
”4'” (= 4 fot) ibland även en romersk siffra t.ex.
”XII 2,5'”. Med de romerska siffrorna avsåg han
de platser, vilka kunna återfinnas på här bifogade
kopia av Stolpes ”uppstegade” planskiss över området.2

I de fall sådana anteckningar blivit gjorda, ha
dessa införts i denna samlingsbilaga, men det bör
emellertid framhållas, att övervägande flertalet
föremål, askar och paket saknade någon som
helst påskrift.
Några enstaka föremål ha överlämnats till museets medeltidsavdelning och de från nyare tid till
Nordiska museet. Fynd, vilka varit till ytterlighet
fragmentariska eller endast utgjorts av obestämbara klumpar av brons eller järn ha efter undersökning och i samråd med föreståndaren för
järnåldersavdelningen, förste antikvarien Mårten
Stenberger, utgallrats ur samlingen.
•••
För fullständighetens skull har jag ansett lämpligt
att i denna samlingsbilaga medtaga alla fynd från
Svarta jorden, vilka efter 1878 inkommit till museet. Under årens lopp har nämligen vid jordbruksarbete ett ej föraktligt antal fornsaker
påträffats därstädes. Eftersom att dylikt arbete på
detta område sedan 1934 fullständigt upphört,
torde inga fynd därifrån längre kunna förväntas.
Stockholm den 6 juni 1951
Erik Sörling

1) Den utgrävda ytan beräknas numera till ca
4 500 m2 och det egentliga stadsområdet till 6 ha.
Se utredning i B. Ambrosiani: Stratigraphy Vol 1.
Birka Studies 9, Stockholm 2013. Chap. 1.
Red.
2) Planskissen (ej återgiven här) representerar endast 1871 års provgrävningar. Också en plan över
1874 års schakt (obekant för Sörling) innehåller
noteringar med romerska siffror. Faksimiler av
planerna och utredning av frågan i B. Ambrosiani: Stratigraphy Vol 1. Birka Studies 9, Stockholm 2013. Chap. 1.
Red.
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Inventarienummer
Inventarienummer som berörs i denna
katalog och uppgifter om accession
till Historiska museets samlingar

SHM 9152. F. av J. Johansson. Löstes 1883 med 3 kr.
SHM 9289. Såldes av C. Mohrling för 2 kr.

SHM 5208: 1–2592. Stolpes fynd (inkl. strandvrak,
vissa lösfynd och inköpta föremål).

SHM 9434. Inköpt från F. L. Johansson 1894 för
3:50.

SHM 7187. Funnet vid potatisplockning 1883 av
Johan Glans. Löstes med 5 kr.

SHM 9993. Inköpt dels från drängen Werner Teller
för 2 kr och dels från grävningsförman J. Eriksson
1895 mot kvitto.

SHM 7342. Inköpt av J. W. Teller 1883 för kr. 2.

SHM 9998. Ingen uppgift.

SHM 7343. Inköpt av Louise Wallman 1883 för kr
1:50.

SHM 10379. Inköpt 1897 från Ida Pettersson i Västergården för 4 kr.

SHM 7542. F. under plöjning och liknande arbete i
jorden. Sålt av A. A. Johansson 1884 för 8 kr.

SHM 10791. Inköpt av Hj. Stolpe på Björkö 1899
för 2 kr.

SHM 7982. F. vid potatisplockning o d. Inköpt av
J. A. Johansson 1886 för 12 kr.

SHM 11344. Inköpt genom O. Almgren 1901 för
5:25.

SHM 8139. Fynden inköpta 1887 från J. Teller för
6 kr.

SHM 11702. Inköpt från artisten Gunnar Hallström
1902 för 0:50 kr.

SHM 8166. Inköpt 1887 från A. A. Johansson för 3 kr.

SHM 12160. Inköpt från A. Pettersson 1904 för 5 kr.

SHM 8252. Sålt av M. Isaksson 1887 för 6 kr.

SHM 12878. Inköpt genom dr O. Almgren 1906 för
8:50 kr.

SHM 8440. F. av drängen Bergström i Oppgården.
Inköpta genom O. Sörling för 3 kr.

SHM 12920. Gåva av skolläraren A. Hallström
1906.

SHM 8649. F. vid grävningar, som konsul Persson i
Helsingborg låtit företaga för insamling av ben 1890.

SHM 13107. Inköpt genom dr O. Almgren 1907 för
3 kr.

SHM 8700. F. i Svarta jorden av W. Teller. Inköpt
1890 för 3 kr.

SHM 13333. Inlämnat av f. d. folkskolläraren
A. Hallström 1907.

SHM 8702. Inköpt av J. Eriksson 1889 för 2 kr.
SHM 8703. Inköpt av J. Eriksson 1890 för 1 kr.

SHM 13712. Gåva av amanuensen G. Hallström
1909.

SHM 8799. Inköpt från E. Andersson 1890 för 4 kr.

SHM 13734. Inkom 1909. Inga uppgifter.

SHM 8985. Inköpt från drängen Werner Teller
1892 för 3 kr.

SHM 13736. Inkom 1909. Inga uppgifter.

SHM 9009. Inköpt från J. A. Teller 1892.

SHM 9126. Inköpt av Erik Andersson 1892 för 2 kr.

SHM 13739. Inkom 1909. Inga uppgifter.
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SHM 13794. Inkom 1909. Inga uppgifter.

SHM 13813. Inkom 1909. Inga uppgifter.

Inventarienummer

SHM 13838. Inkom 1909. Inga uppgifter.
SHM 13921. Inkom 1909. Inga uppgifter.

SHM 13973. Inkom 1910. Inga uppgifter.

SHM 14031. Inköpt från konstnären Gunnar Hallström 1910.
SHM 14040. Inkom 1910. Inga uppgifter.
SHM 14052. Inkom 1910. Inga uppgifter.
SHM 14087. Inkom 1910. Inga uppgifter.

SHM 14121. Gåva av upphittaren lantbrukare
E. Carlsson i Oppgården 1910.
SHM 14134. Inkom 1910. Inga uppgifter.

SHM 14201. Inkom 1910. F. vid sjöstranden nedanför Svarta jorden. Inga övriga uppgifter.

SHM 14293. Inköpt 1911 från F. O. Karlsson för 1 kr.
SHM 14354. Inköpt år 1911. Inga uppgifter.

SHM 14464. Inköpt 1911 genom fru Lindhagen för
11:50.
SHM 14515. Inkom 1911. Inga uppgifter.

(Vid katalogskrivningen saknades enligt tryckta tillväxten följande
fynd: påsyningsbeslag, 2 fragment av oval spännbuckla, 2 armar

till vågbalanser jämte flera delvis ornerade fragment, allt av brons,
en järnskopa, 2 broddar, spik, hake, 2 knivar, låsfjäder mm allt av
järn, glaspärla, bärnstensstycke, 2 bitar av benkammar, skärva av
refflat lerkärl, 2 skifferbrynen, ett genomborrat mellanfotsben.)

SHM 14563. Inköpt 1912 från K. Lindgren för 2 kr.
SHM 14712. Inköpt från Erik Karlsson 1912 för 50
kr.
SHM 14837. Gåva av doktorinnan Djurberg 1913.

SHM 14926. Inköp 1913 genom Gunnar Hallström
för 10 kr.

SHM 14980. Inköpt 1913 genom Gunnar Hallström
för 5 kr.
SHM 14981. Inkom 1913. Inga uppgifter.
SHM 14995. Inköpt från S. Törnberg 1913 för
13 kr.
SHM 15140. Inkom från Gunnar Hallström.

SHM 15402. Inköpt 1914 från inte namngiven upphittare för 2:50.
SHM 15698. Inköpt 1916 av E. Karlsson för 5 kr.
SHM 15731. Inköpt från Erik Karlsson 1916 för
12 kr.

SHM 15971. F. på Mellangårdens mark i Svarta jorden. Inköpt av Selma Lindin 1917 för 10 kr.
SHM 16481. F. i södra delen av Svarta jorden.
Inkom 1920.

SHM 17343: 1540–1541. Nordiska Museets deposition.
SHM 17473. F. av stataren Holmberg norr om körvägen och åkerpartiets nedre del 1924.
SHM 18033. Inköpt 1926 från Albin Rylander för
10 kr.

SHM 19447. F. 1930 av drängen Gerhard Rickan
under harvning i övre delen av Svarta jorden öster
om byvägen. Inköpt för 15 kr.
SHM 20482. Deposition från Nordiska Museet
1933.

SHM 21350. Enligt uppgift f. i Svarta jorden. Förvärvad till museet genom byte med amanuens Tage
Brandt vid myntverket 1937.

SHM 21404. Funnet och insänt 1936 av Erik Karlsson, Björkö.
SHM 23767. Inköpt 22/2 1911. Inga uppgifter. Tidigare inv. nr saknas.
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Sörlings register
Guld
Fingerringar m.m. Inv. 5208: 1–2, inv. 14712.

Silver
Skatter: Inv. 5208: 3: 7.
Smycken och bitar: Inv. 5208: 5: 8: 10: 13–16, inv. 7187, inv. 9434.
Spännen: Inv. 14031, 14563.
Ringar: Inv. 5208: 9: 11: 12, inv. 15971, 21350.
Armringar: Inv. 5208: 4, inv. 19447.
Barr: Inv. 5208: 2511.
Mynt: Inv. 5208: 17–24, inv. 9126, 14121.

Brons och bly
Vapentillbehör: Inv. 5208: 25.
Spännen: Inv. 5208: 32: 2545, inv. 7542, 7982, 10379, 13734, 13838, 14563, 15731.
Söljor: Inv. 5208: 73, inv. 13739, 14087, 15731.
Ringnålar samt lösa nålar: Inv. 5208: 86, inv. 8139, 8649, 14040, 14052, 14354, 14563, 14995.
Armbyglar: Inv. 5208: 108, inv. 14354, 14563.
Fingerringar och andra ringar: Inv. 5208: 116, inv. 14052, 14995, 15042, 23767.
Klädnålar: Inv. 5208: 128, inv. 11702, 14563.
Nålhus: Inv. 5208: 145.
Stort ornerat, tungformigt spänne: Inv. 5208: 147.
Smycken: Inv. 5208: 148, inv. 12160, 14995.
Knappar: Inv. 5208: 149, inv. 7342, 13734.
Beslag: Inv. 5208: 152: 183, inv. 9126.
Ändbeslag: Inv. 5208: 167, inv. 7982, 8649, 14995.
Örslev och pincetter: Inv. 5208: 172, inv. 8139, 8702, 13739, 13784, 14052.
Nycklar: Inv. 5208: 175, inv. 8700, 13838, 15731.
Hänglås: Inv. 5208: 180.
Skrinhank: Inv. 5208: 182.
Bjällror: Inv. 5208: 185.
Flöjel: Inv. 5208: 188.
Vågar: Inv. 5208: 195, inv. 7343, 13838, 13973, 14354.
Vikter: Inv. 5208: 212: 220, inv. 7982, 13838, 14563, 14837.
Vikter av bly: Inv. 5208: 218: 223, inv. 13794.
Bitar av kärl: Inv. 5208: 233.
Kedjebitar: Inv. 5208: 235.
Verktyg: Inv. 5208: 241.
Verkstadsfynd: Inv. 5208: 246.
Järn
Vapen: Inv. 5208: 248, inv. 8139, 9009, 9289, 10379, 13333, 13734, 13794, 13838, 13921,
13973, 14040, 14087, 14354, 14563, 14995, 15402, 15731.
Yxor: Inv. 5208: 302, inv. 8139, 8649, 8799, 13921.
Pikar: Inv. 5208: 314, inv. 13794, 13921.
Knivar: Inv. 5208: 318, inv. 8139, 8649, 13734, 13838, 14052, 14354, 15731.
Ringspännen och nålar: Inv. 5208: 373, inv. 14052, 14354.
Spännen: Inv. 5208: 382.
Saxar: Inv. 5208: 383.
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Nålar: Inv. 5208: 397, inv. 13333, 13794, 13921, 14040, 14354.
Pincetter: Inv. 5208: 399.
Nycklar: Inv. 5208: 400, inv. 7982, 8799, 9993, 13739, 13921, 14293, 14563, 15731.
Pyndare: Inv. 5208: 221.
Låsskyltar och kisthandtag: Inv. 5208: 420.
Tång och hammare: Inv. 5208: 436, 13736, 13794.
Hålkälsjärn, skavjärn: Inv. 5208: 441, inv. 13921, 13973.
Borrar m.m.: Inv. 5208: 445.
Div. andra verktyg: Inv. 5208: 449, inv. 13838, 13921, 13973, 14040, 14052, 14087, 14354.
Tenar m.m.: Inv. 5208: 479.
Halster: Inv. 5208: 499.
Krokar, kettingar och haspar: Inv. 5208: 594, inv. 14052, 14087.
Kedjelänkar: Inv. 13921, 14052.
Eldstål, ringar: Inv. 5208: 522.
Spikar och nitar: Inv. 5208: 535.

Ben eller horn
Delar av vapen samt vapen: Inv. 5208: 542.
Skedar: Inv. 5208: 550, inv. 13734, 14837.
Kammar, enkel-: Inv. 5208: 563, inv. 8139, 8649, 14040, 14052, 14354, 14464.
Kammar, handtags-: Inv. 5208: 615: 823.
Kammar, dubbel-: Inv. 5208: 815.
Kammar, gjorda av ett stycke: Inv. 5208: 818: 824.
Kammar, med bronsskena: Inv. 5208: 822.
Kammar med tandskydd: Inv. 5208: 825.
Kamfodral: Inv. 5208: 1705.
Kammar, påbörjade ämnen: Inv. 5208: 867.
Vävkammar: Inv. 5208: 867.
Föremål, troligen till tråddragning: Inv. 5208: 912, inv. 12878.
Hammarhuvuden: Inv. 5208: 928.
Skaft: Inv. 5208: 933, inv. 8985, 13712, 13838.
Nålar, prylar och sylar: Inv. 5208: 960, inv. 7342, 7982, 10791, 13739, 13973, 14354, 14464,
17473.
Nålhus: Inv. 5208: 1464, inv. 13712, 14087, 14354.
Ben med genomborrat hål: Inv. 5208: 1567.
Selpinnar?: Inv. 5208: 1580.
Diverse föremål: Inv. 5208: 1597: 1642, inv. 7982, 14040, 14087.
Örslev: Inv. 5208: 1626.
Fiolstall: Inv. 5208: 1634.
Flöjt: Inv. 5208: 1635.
Isläggar: Inv. 5208: 1638.
Städ: Inv. 5208: 1699.
Tärningar: Inv. 5208: 1708.
Spelbrickor: Inv. 5208: 1711, inv. 7982, 9009, 12920.
Sländtrissor: Inv. 5208: 1817, inv. 7982, 8649, 9152, 10244, 14464, 17343.
Ask: Inv. 5208: 1706.
Sten, bärnsten, lera och bly
Ask av täljsten: Inv. 5208: 1707.
Spelbrickor av bärnsten: Inv. 5208: 1759, inv. 8985.
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Spelbrickor av sten: Inv. 5208: 1804.
Sländtrissor av bränd lera: Inv. 5208: 1863, inv. 7982, 8440, 9126, 9152, 12878, 13107, 13973,
15698.
Sländtrissor av sten: Inv. 5208: 1898, inv. 7187, 7542, 8139, 8440, 8649, 8985, 9009, 9993, 10379,
10791, 11344, 13333, 13734, 13739, 13838, 14354, 14563, 14995, 15731, 20482.
Sländtrissor av bärnsten: Inv. 5208: 1948, inv. 14464.
Sländtrissor av bly: Inv. 5208: 1951, inv. 7187.
Vävtyngder av bränd lera: Inv. 5208: 1956: 2546, inv. 8139, 10379.
Glas och bärnsten
Hängsmycken: Inv. 5208: 1996, inv. 8252 (sittande katt)
Pärlor: Inv. 5208: 2004, inv. 7187, 7342, 7343, 7542, 7982, 8139, 8166, 8440, 8700, 8702, 8985,
9009, 9126, 9152, 9434, 9993, 10791, 11344, 12878, 13107, 13739, 13794, 13813, 13838, 13973,
14040, 14052, 14087, 14293, 14464, 14995, 15402, 15698, 15731, 23767.
Glaskärl: Inv. 5208: 2216.
Glättstenar: Inv. 5208: 2232.
Olika material
Lerkärl och fragment: Inv. 5208: 2236, inv. 8139, 8985, 12920, 13838, 13973, 14040, 14052,
14354, 14837.
Täljstenskärl (fragment): Inv. 5208: 2373.
Träkärl: Inv. 5208: 2374.
Brynen: Inv. 5208: 2375: 2579, inv. 7343, 7982, 8139, 8702, 9009, 10379, 13734, 13739, 13838,
14354, 14995, 15402.
Gjutdeglar: Inv. 5208: 2483.
Gjutformar: Inv. 5208: 2492, inv. 8139, 8440, 13838, 14995.
Barrer: Inv. 5208: 2512, inv. 8139, 13838 (se även 5208: 2511 under silver)
Blysmältor: Inv. 5208: 2514.
Diverse
Stenyxor: Inv. 5208: 2518, inv. 12878.
Eldslagningsstenar: Inv. 5208: 2521, inv. 8700, 14201.
Ornerade stensaker: Inv. 5208: 2525.
Runstensfragment: Inv. 14143, 14515, 14926, 14980, 14981, 15140, 16481, 21404.
Delar av människoskelett: Inv. 5208: 2531.
Lerklining: Inv. 5208: 2532.
Hår: Inv. 5208: 2534: 2535.
Näver: Inv. 5208: 2533.
Bärnstensbitar: Inv. 5208: 2530.
Exkrementer av hund: Inv. 5208: 2536.
Petrifikater och andra naturstenar: Inv. 5208: 2529: 2537.
Djurben och horn: Inv. 5208: 2538: 2539.
Strandvrak: Inv. 5208: 2540–2544.
Slagg: Inv. 5208: 2592.
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(3–.) Silverskatt påträffad 18/9 1872.
”På knappt 1 fots djup, just på gränsen mellan det
af plogen omrörda lagret och de undre orubbade,
anträffades en rostig, flat jernskål af 7,5 dec.tums
(22 cmtrs) diam, på hvilken lågo samlade 89 hela
och 360 brutna kufiska mynt, 1 byzantinskt mynt,
15 slutna och 1 öppen armring, 2 större ringspännen, flera dels hela, dels styckade mynttenar, en
mängd bitar af armringar, broscher m.fl. prydnader och en liten i två bitar sönderhuggen tacka,
allt av silver”.
Dagen därpå skriver Stolpe i sin anteckningsbok under rubriken ”Collationering om gårdagens silfverfynd” följande: ”Fyndet låg 1 fot under
markytan (noga räknat 9,5 d.t.) strax ofvanpå ett
ljust asklager, täckt endast av svart matjord. Sakerna lågo på järnfatet och stjelptes af då spaden,
som gått in under ena kanten deraf, vältrade det
på kant. Intet tecken till överhöljning vare sig af
stenar eller annat, blott jord. Inga anmärkningsvärda fynd i grannskapet.”
Hela fyndet väger 2160,98 gr. Fyndet är beskrivet av Hj. Stolpe i Naturhistoriska och archaeologiska undersökningar på Björkö i
Mälaren år 1872 II i Översigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar 1873 No. 5
Stockholm 1873, s. 18 ff.
3. Ett järnfat d. 23,5 och 1,8 djupt. Det är nästan
cirkelrunt, något skadat i kanten samt med gropig
yta. 1:3.
3:1 Amring, gjord av sex lika tjocka, mot ändarna
avsmalnande, runda tenar, först hopvridna två
och två i spiral, varefter de sålunda erhållna tre
dubbeltenarna äro tätt vridna i spiral omkring varandra, åt samma led, som förut. Låset bildas av
en knut, som figuren visar. Ringens inre d. 6,5,
v. 119,3. 1:1.

3:2. Armring, flätad som föregående. I båda ändarna äro tenarna uthamrade till ett åttkantigt
parti och sedan virade om varandra. Inre
d. 6x6,5, v. 102,1. 1:1.
3:3. Armring, flätad som föregående, men med
ett lås av ovanlig form. Det är bildat av de till en
svagt kupig plåt hophamrade ändarna bildande
ett genombrutet slingerornament mot vardera
ändan slutande i ett med skarpa hörntänder försett djurhuvud som gapar över de sex runda

tenar, varav ringen är hopvriden. Ringen är
mycket nött, trådarna äro på några ställen alldeles genomnötta. Inre d. 5,6x6,7; v. 87,95. 1:1.
3:4. En större armring flätad som föregående,
ena ändan slutande i ögla, den andra som en
[figur]-formig hake. Inre d. 1; v. 72,5. Ej bild.

3:5. Armring bestående av två grova mot ändarna avsmalnande tenar i spiral vridna kring
varandra. I fördjupningen mellan de två grova tenarna ligger en av två fina trådar snodd tråd.
Såväl de grova som de fina trådarna äro mot ändarna hophamrade till en rund ten, som avslutas
med en stor knut, lik den under nr 1. Ringens
inre d. 6x6,4; v. 75,8. Ej bild.

3:6. En armring, gjord som föregående (nr. 5)
men av betydligt smalare tenar. I varannan fördjupning mellan de två grövre tenarna löper den
fina, vridna tråden. Ändarna avslutas i en knut
som nr. 1. Ringens inre d. 6,2x7,2 samt v. 34,15.
Ej bild.
3:7. Armring, lik föregående (nr. 6) och med knut
som nr. 2. Även här saknas en av de fina dubbeltrådarna. Inre d. 6,2x6,9, v. 35,15. Ej bild.

3:8. Armring av två spirallagda tenar, långt från
knuten sammansmidda till en enda rund ten, vilken avslutats till en knut som föregående, men
som nu är uppriven. Små vridna silvertrådar saknas fullständigt. Inre d. omkr. 6, v. 25,3. Ej bild.
3:9. Armring, glest flätad av sex smala tenar mot
ändarna sammanhamrade till en ten, avslutande
i en knut som nr 2. Inre d. 5,3x6,8, v. 38,5. Ej
bild.

3:10. Armring, flätad som nr. 9 men av grövre
tenar. Knut lika med nr. 2. Inre d. 6x7,1, v. 61,4.
Ej bild.
3:11. Armring, flätad av sex nästa jämntjocka trådar över den sjunde, som löper genom hela
ringen. Genom flätningen får ringen ett fyrkantigt utseende. Knut lika med nr. 1. Inre d. 6,5x7,3,
v. 28,3. Ej bild.
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3:12. Armring av fyrkantten som mot ändarna
blir rund och avslutas med en knut som nr. 1. Inre
d. ca 7; v. 20,15. Ej bild.
3:13. Armring som föregående men av grövre ten
och med knut som nr. 2. Ringen är starkt hoptryckt. V. 27,95. Ej bild.

3:14. Armring av tre smala jämntjocka trådar
vridna i spiral omkring varandra. Ändarna äro
trasiga och slarvigt omvirade omkring varandra.
På ringen sitta två mycket små ringar av finare
tråd. Armringens inre d. 6x7,6; v. 12,2. Ej bild.
3:15. Armring av en nästan jämntjock, trind ten
med knut som nr 1, fastän starkt skadad och ena
spetsen avbruten. På armringen sitta fyra mindre
ringar uppträdda, varav tre avslutas som en knut
nr. 2 samt en hopsmidd. Armringens inre
d. 6x7,4, de mindres 1,7–2; v. 24,7. Ej bild.

3:16. En armbygel av tunn silverplåt med inslagna ornament, bestående av ringar, punkterade linjer och trianglar. Kanten, som är
vågformigt buktad, är prydd med korta på kant
stående streck. Bygelns bredaste ställe 2,3 samt
knappt 0,1 tjl.; v. 27,75. Se vidare Stolpes o.a. redogörelse s. 27. Ej bild.

3:17. Ringspänne, gjort av en trind ten, mot ändarna tjockare och något tillplattad. På den
översta, tillplattade sidan äro små svagt S-formade ornament inslagna i två rader, samt vid
ändan och där mönstret slutar med tre små
ringar. Nålen, som är hopböjd, har en uträtad l.
av 25,5. Den tillplattade övre delen av nålen är
ornerad med fyra rader inslagna trianglar med
en upphöjd punkt i mitten. Spetsen på nålen är
ornerad med sådana trianglar samt av streck med
samma utseende som på ringen. Ringens yttre
d. 11x12,5; v. 155,7. 1:1.
3:18. Ringspänne gjort av en trind ten, som mot
ena ändan blir tjockare och utsirad med fyra dubbelrader inslagna punkter. Den andra ändan
tycks vara stympad och är ornerad med fyra inslagna ringar. Nålen, som vid spetsen är böjd, är
oornerad. Ringens inre d. 7,5 och nålens l. 15.
V. 114,5. 1:1.

3:19. Stor del av nålen till ett ringspänne, övre
partiet borthugget. Nålen liknar i allt nålen i
nr. 17. I de inslagna trianglarna finns spår efter
förgyllning. Nålens nuv. l. 17, varav 13 kommer
på den kantiga delen. Nålen väger 51,4. Ej bild.
3:20. En fyrkantig ten med runda S-formiga
ändar. Tenen är på mitten något spiralvriden som
antyder, att den möjligen ursprungligen varit lindad i spiral. Nu är den vårdslöst hopböjd i flera
omgångar. V. 35,65. Ej bild.
3:21. En fyrkantig ten lik ovanstående fastän
mera spiralvriden på mitten. V. 30,3. Ej bild.

3:22. En tvåkälad ten med S-formigt omböjda
ändar. Ingen spiralvridning. V. 33,4. Ej bild.

3:23. Ett stycke av en fyrkantten med inåtböjd [i
manus en ritad figur] ända, den andra avhuggen.
V. 27,65. Ej bild.
3:24. En större bit fyrkantten avhuggen i båda ändarna. V. 32,5. Ej bild.
3:25. En ganska lång fyrkantten, [i manus en
ritad figur]-formigt böjd i ena ändan, avhuggen i
den andra, böjd i två långa varv. V. 55,15. Ej bild.

3:26–69. 41 bitar av sönderhuggna armringar
och mynttenar m.m. samt en i två delar avhuggen
tacka. Tackan väger 21,5. (Ej återfunna efter museets nyuppställning 1942.) Ej bild.
3:70. En rund plans, d. 3,9. (Ej återf. efter 1942.)
Ej bild.

3:71–76. Tre hela och tre avbrutna plansar. (Ej
återf. efter 1942.) Ej bild.

3:77. Ett fragment av någon större prydnad bestående av en plåt med filigran. (Ej återf. efter
1942.) Ej bild.

3:78. Ett mindre fragment av ett smycke gjort av
ett ytterst tunt silverbleck med filigran. (Ej återf.
efter 1942.) Ej bild.
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3:79. Flera mindre fragment av smycksilver. (Ej
återf. efter 1942.) Ej bild.

7:2. Bysantinskt: ett mynt. Ej bild.

4. Armring av silver, snodd på mitten, slät mot
ändarna, vilka äro virade om varandra. På ringen
sitta fyra små silverringar av tunn tråd med ändarna snodda om varandra. På ringen sitter ett
halvt silvermynt. Ringen d. 6,8; v. (med småringarna) 14,6. Silvret nästan svart. Småringarnas d.
ca. 1,5. Se Stolpe, Undersökningar på Björkö i
Mälaren II s. 34. ”2 fot djupt nere mellan stenar
32 fot från Wärners stora fynd” (den stora silverskatten). ”I grannskapet några perlor och bernstensbitar på 1 à 2 alnars afstånd från ringen”.
1:1.

7:4. Ändstycket av en hals- eller armring, avslutande i ögla i ena ändan, avhuggen i den andra.
l. 4,7. 1:1.

89 hela och 360 bitar av kufiska mynt. Ett byzantinskt silvermynt. Ej bild.

(7–.) Silverfyndet 1873.

7:1. Kufiska mynt: 24 hela, 83 brutna, 1/2 och
1/4 plans. Ej bild.

7:3. En 11,3 l. trind ten, uppböjd som hake i ena
ändan, kvadratisk genomskärning i den andra.
1:1.

7:5. Ett 4,6 l. stycke av tre vridna tenar. 1:1.

7:6. En bit av en torne till ett ringspänne, l. 2,4
åsat och ornerat. 1:1.

7:7. Fyra bitar rektangulär ten, l. 2,4; 8,4; 8,1; och
9,5. Ej bild.

7:8. Tre bitar trind ten, den ena i vid spiral, l. 4,8;
4,3 och 3. Ej bild.
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248. Undre delen till en svärdssknopp av järn,
l. 8,5, br. 2,2 samt tjl. 1,3; med två ej genomborrade hål. 1:2.

249. En parerstång av järn till ett svärd, l. 10,
br. 2,6; tjl. 1,6. 1:2.
250. Undre delen till en svärdsknopp av järn, l.
7,2, br. 3 och tjl. 1,5; samt med två genomborrade hål. F. 3 fot djupt. 1:2.

251. Fem bitar av en tveeggad svärdsklinga. Alla
bitarnas totala l. 65 och klingans br. 3,3, ovanligt
smal för ett vikingatidssvärd. Ej bild.
252. Elva bitar av en tveeggad svärdsklinga. Den
längsta biten l. ca. 24,5; br. 4,3–4,5. Ej bild.

542. Svärdsknopp av ben eller horn med hårfint
inristade ornament. Genomborrad uppifrån med
två hål. Färgen är grågul. L. 5,9, br. 3, h. 1,7. 1:2.
543. Svärdsknopp av horn, triangulär form samt
förfärdigad av en hornplatta tjl. ca 2,4. I knoppen rester efter järn. Färgen är gråbrunsvart. F. 2
fot djupt. 1:2.
544. Parerstång till ett svärd. Parerstången är av
horn, har jämna blanka ytor, l. 9,5. Sidorna är facetterade. Färgen är gulbrun. 1:2.

545. En parerstång av horn till ett svärd, l. 10,7.
Ytan är gulbrun. Ib, f. 5 fot djupt. 1:2.

546. En parerstång av horn till ett svärd, l. 8,6.
Parerstången har ojämna ytor, porösa sidor samt
[är] klumpigt tillskuren. Färgen är gulbrun. F.
3,5 fot djupt. 1:2.
547. En parerstång av horn, l. 10,4, h. 1,6 samt
br. 1,8. Ytan fläckvis porös, fläckvis glansig. Färgen är gulgrågrön. F. 3 fot djupt. 1:2.

2525. Ett svärdsknappliknande föremål av täljsten med två genomborrade hål samt ornerad på
den släta undersidan som avbildningen visar. L. 8;
br. 3,9; h. 2,9. F. 1,5 fot djupt. 1:2.

25. En svärdsdoppsko av brons, skadad i övre
ändan, genombrutet mönster, lika ornerad på
båda sidorna. Nuv. l. 6,1, br. 4,1. Färgen är
gröngrå. VI, f. 2,5 fot djupt. 1:1.
26. En fragmentarisk doppsko av brons till ett
svärd; typ Birka I Taf. 4 och 5 fig. 5–7. 1:1.
27. En svärdsdoppsko av brons starkt förvittrad
och sönderfallen med U-formig genomskärning.
1:1.
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256. En spjutspets av järn; bladets yttersta spets är
avbruten. Spjutspetsens nuv. l. 18,2; bladets br 3,6
samt holkens d. 1,3. Holken är ornerad med runt
om gående fina vulster, vilka medelst hålkälar äro
uppelade i fem grupper. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
257. Spjutspets av järn, avbruten i holkändan
samt hela spjutspetsen starkt deformerad av rostklumpar. Nuv. l. 34,5; bladets br. 4,4. 1:2.

258. Del av spjutspets av järn, holkändan avbruten och borta, bladet starkt fragmentariskt. 1:2.

254. En pilspets av järn med hullingar, spetsen
avbruten och borta samt med skaftholk. Starkt
angripen av rost. 1:2.
255. En stor pilspets eller liten spjutspets av järn;
bladets spets avbruten och borta, skaftändan med
holk. Starkt angripen av rost. 1:2.
259–271. Tretton pilspetsar av järn. 1:2.

272–277. Sex pilspetsar av järn med platta blad
och skafttånge. Samtliga funna på 2 fots djup. 1:2.
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278–279. Två pilspetsar av järn med skafttånge.
Båda f. 3,5 fot djupt. 1:2.

298–299. Två mindre pilspetsar av järn, båda
med skafttånge. 1:2.

282–287. Sex pilspetsar av järn med skafttånge,
två med rektangulär genomskärning. 1:2.

301. 21 fragment av pilspetsar av järn. Ej bild.

280–281. Två pilspetsar av järn med något åsade
blad samt skafttånge. Båda f. på 2,5 fots djup. 1:2.

288–291. Fyra pilspetsar av järn, alla med skafttånge, två av dem har rektangulär genomskärning på bladet. 1:2.

292–293. Två pilspetsar av järn, båda med skafttånge. 1:2.
294–297. Fyra pilspetsar av järn, alla med skafttånge och triangulära blad. Nr 295 f. 2 fot djupt
och nr 296 f. 3 fot djupt. 1:2.

300. Ett pilspetsliknande järnföremål med massivt skaft. (Trol. ej förhistorisk.) 1:2.
548. En pilspets av ben med skafttånge, l. 9,9.
”Bladet” har rektangulär genomskärning, ytan är
slät, glänsande blank, gulgrå till färgen. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.

549. En pilkolv av ben (horn) skadad i ena ändan,
nuv. l. 8,8. Ytan är slät, färgen grågul. F. 2 fot
djupt. 1:2.
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302. En järnyxa, väl bibehållen. L. 19,5, br. vid
eggen 12. 1:4.

303. En väl bibehållen järnyxa med skafthål.
L. 17, br. vid eggen 8 cm. XVIII. 1:4.
304. En järnyxa, starkt uppslipad, med nästan
runt skafthål och spräckt nacke. L. 13, eggens br.
5,5. 1:5.
305. En järnyxa, l. 17,5, br. vid eggen ca. 8. 1:4.

306. En järnyxa, l. ca. 16, med 8 cm br. egg, bladet starkt åt sidan böjt. Nacken och skafthålet
igenrostat. 1:4.

307. En järnyxa, nacken och partiet vid skafthålet starkt skadade. Yxans nuv. l. ca. 20,5, br vid
eggen 7. 1:5.
308. Liten järnyxa med runt hål för skaftet.
Yxans l. 8, eggens br. 4,6. 1:2.
309. Eggpartiet av en järnyxa, nacken och skafthålspartiet borta. 1:2.

310. Del av järnyxa, hela nackpartiet samt största
delen av skafthålet borta. 1:2.

311. Övre delen, dvs nacken och skafthålet, av en
järnyxa. Eggdelen borta. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
253. Del av sköldhandtag av järn, rännformigt
med utplattad ända och med spår efter två nitar
i den utplattade ändan, l. 9,4. 1:2.

30. Ett mindre stycke av en ringbrynja bestående
av 15 bronsringar, d. 0,75 trädda i varandra. Varannan ring är hopnitad, d.v.s. ringens ändar tillplattade och hopnitade med ett bronsstift. 1:1.
514. Troligen del av munbettet till ett betsel av
järn. 1:2.

1617. Ett skadat selbågsbeslag? av horn, olika ornerad på båda sidorna. Tjl. 1,3 ; färgen är grå. F.
3 fot djupt. 1:2.
493. Fyra järnbroddar med raka skänklar, således ännu ej använda. 1:2.
494. En ej färdigsmidd brodd av järn. 1:2.

495. Tolv järnbroddar av vanlig typ. Ej bild.
496. En järnbrodd, bandformig. 1:2.

314. En järnpik, holken starkt skadad, nuv. l.
10,8. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

315. En järnpik med skaftholk; holken skadad. L.
11,7, holkens d. 2,6. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

316. En järnpik med skaftholk. L. ca. 10, holkens
d. 2,7. 1:2.
317. En järnpik med skaftholk. L. 8,3, holkens d.
1,9. F. 2 fot djupt. 1:2.
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9289. Övre delen av ett tveeggat järnsvärd, spetsen borta, med halvrund knopp och rak parerstång. Svärdets nuv. l. 48; knoppens l. 5,8; h. 3,4
och br. 1,8. Parerstångens l. 11,5; h. 1; br. 1,6.
Bladets br. vid parerstången 5,4. 1:5.
13838:13. Del av parerstång av järn till ett svärd.
Ej bild.

8139:1 Nedre delen av en pilspets med skafttånge.
Bladets spets avbruten och borta. Nuv. l. 6. 1:2.

9009:3. Pilspets av järn med skafttånge. L. 10,4;
bladets br. 1,1. 1:2.

9009:4. Pilspets av järn med skafttånge, bladets
spets avbruten och borta, nuv. l. 8,7; bladets
br. 1,5. 1:2.
10379:2. Pilspets av järn med skafttånge. L. 9,1;
bladets br. 1,4. 1:2.
13333:2. Nedre delen till en pilspets med skafttånge. 1:2.

13734:7. Två tångeändar samt ett blad av
pilspetsar av järn. 1:2.

13794:11. En miniatyrpilspets av brons, l. 4,9;
med jämntjockt blad och holk. I holken ett stort
nithål. 1:2.

13794:12. En pilspets av järn med skaftholk,
l. 6,7: Bladets spets har fyrkantig genomskärning.
1:2.

13794:13. En pilspets av järn, med skafttånge,
spetsen avbruten och borta, bladet något skadat.
Pilspetsens nuv. l. 10,2. 1:2.
13794:14. Del av pilspets av järn med skafttånge.
Pilspetsen avbruten i båda ändarna. Nuv. l. 6. 1:2.
13838:14. Fyra pilspetsar av järn med skafttånge.
1:2.

13921:2. Två möjligen tre pilspetsar av järn, alla
avbrutna. (Om den mellersta avbildningen är en
pilspets är svårt att avgöra.) 1:2.
13921:3. En pilspets av järn med skafttånge, kvadratisk genomskärning på bladet. Nuv. l. 6,8;
skafttången något böjd. 1:2.

13921:4. En liten pilspets av järn, bladet med triangulär genomskärning. L. 5,8. 1:2.
13973:5. En pilspets av järn med skafttånge, som
nu är avbruten och borta. Pilspetsens nuv. l. 9,5.
1:2.
14040:8. Två pilspetsar av järn med skafttånge.
1:2.
14087:5. En pilspets av järn med skafttånge, bladets spets avbruten och borta. Nuv. l. 8,3. 1:2.
14354:18. Fyra starkt fragmentariska pilspetsar
av järn, alla med skaftända. 1:2.
14563:18–21. Fyra fragmentariska pilspetsar med
skafttånge. 14563:18–19, 21, ej bild. 14563:20 en
böjd pilspets, 1:2.

14563:22. Pilspets av järn med tresidigt, konkavt
blad och rund, avbruten skafttånge. 1:2.

14563:23. Pilspets av järn med fyrsidigt blad med
kvadratisk genomskärning och runt skaft och
tånge. 1:2.

14563:24. Pilspets av järn med skafttånge. Ej bild.
14995:11–15. Fem pilspetsar av järn, alla med
tånge. 1:2.

15402:2a. En pilspets av järn med rektangulärt
blad och tånge, l. 9,2. 1:2.
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15731:15. Fyra pilspetsar med lancettformigt
blad och skafttånge. L. 10; 9,6; 7,6; 6,8. 1:2.

13838:36. Tre hela samt fyra delar av järnbroddar, varav en avviker från vanlig typ. 1:2.

15731:17. Två pilspetsar av järn, båda med skafttånge, den ena avbruten i övre ändan. Bladen har
fyrsidig genomskärning. L. 9,5 och 5,5. 1:2.

14052:18. Två järnbroddar, den ena hel, här avbildad, den andra fragmentarisk. 1:2.

15731:16. Fem pilspetsar med skafttånge, alla avbrutna. 1:2.

8649:13. En järnyxa med tunt blad, starkt förvittrad. H. 21; eggens l. 23. 1:6.

8799:1. En järnyxa med skafthål. Yxans hela l.
23,8 samt eggens l. 14. Skafthålets d. 3,8x2,6. 1:4.
13921:5. En del av nacken och skafthålet till en
järnyxa. 1:2.

14563:12. Sju små bronsringar fästade i varandra
som en ringbrynja. Varje ring har d. 0,7. På varje
ring äro ändarna tillplattade och hophållna med
en liten nit. Ej bild.
8703:2. En järnbrodd. 1:2.

14087:7. Två järnbroddar. 1:2.

14354:22. Två järnbroddar, därav en bandformig. 1:2.
14563:30–31. Två järnbroddar. Ej bild.

14995:16–17. Två hela järnbroddar, båda av
samma utseende som den avbildade. 1:2.
15731:10. En järnbrodd, br. 3,7 samt över spetsen 2,8. Ej bild.
13794:20. En järnpik, spetsen lång, pyramidformig med trind skafttånge. L. 5,5. 1:2.

13921:6. En järnpik med holk, piken är något
krokig. 1:2.

9009:12. Järnbrodd, br. 3,3. Ej bild.
13739:7. En järnbrodd. 1:2.

13921:26. En bandformig samt fyra vanliga och
en uträtad brodd; alla av järn. 1:2.

13794:26. Fyra hela samt tre skadade järnbroddar av storlek och form som figurerna visa. 1:2.

9434:1. Sadelknopp av brons, dep. i Kungl. Livrustkammaren 1926. Ej bild.
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195. En vågarm av brons med del av järnpendel
samt del av våghållare av brons. I ändan på våghållaren och armarna sitta små bronsringar. 1:2.

196. En vågarm av brons med rest efter pendeln
av järn. I toppen på bägge vågarmsändarna sitta
två små bronsringar. 1:2.
197. Två delar till en vågarm, vilka möjligen
passsa ihop. (De äro anträffade på olika platser
inom svarta jorden.) Rest efter en järnpendel. 1:2.
198. En hel samt något över hälften av två
vågarmar av brons, alla ännu ledande. Båda
dessa sitta uppträdda på en liten ring, troligen påträffade så, och ej gjort i nuvarande tid. 1:2.

199. Ur en starkt oxiderad bronsklump sticka topparna av våghållaren samt spetsarna av vågarmen upp. I ändan på dessa sitter en liten
bronsring. F. 3 fot djut. 1:2.

200. En nästan hel vågarm av brons, den ena
vågarmens spets avbruten och borta, i den andra
sitter en liten bronsring. Föremålet starkt anfrätt
och belagt. 1:2.

201. Två halva vågarmar av brons, den ena nästan hel, den andra avbruten i båda ändarna samt
något böjd. De tillhöra ej samma vågarm. 1:2.
202. Två delar av en vågarm av brons; mellanpartiet visar spår av järn, det mesta av partiet nu
borta. I spetsen på varje del av vågarmen sitter
en liten bronsring. De höra troligen till samma
vågarm, F. 3 fot djupt. 1:2.
203. Ämne till en halv vågarm av brons, inga hål
borrade. 1:2.
204. Spetsen av en vågarm av brons, avbruten i
nyare tid. 1:2.

205. Möjligen del av en större vågarm men troligare övre delen av en bronsnål med tillplattad
överända och därunder tätt sittande fem vulster.
Föremålet starkt angripet av oxid. Nuv. l. 3,6. F. 3
fot djupt. 1:2.

206. Två ofullbordade våghållare av brons. Den
större funnen 3 fot djupt. 1:2.

207. En ganska starkt skadad vågskål av brons
med hål i kanten för snöret. Såväl inne i
bronsskålen som under dess botten dekorerad
med koncentriska ringar gående över varandra.
Inristningen är synnerligen svag och otydlig. Skålens d. 5. F. 3,5 fot djupt. 1:2.
208. Bottendel av vågskål av brons, på undersidan dekorerad med ett rutat stjärnmönster inom
en dubbelcirkel. Runt kanterna rester efter ett rutmönster. 1:2.

209. Fyra bitar av en vågskål av brons med fina
snörhål i kanten. Den är ej tjockare vid kanten
som vågskålar bruka vara och är jämförelsevis
ganska grund, m. a. o. vanlig bronsplåt. Skålen
är ganska starkt oxiderad.
210. En vågskål av brons, något skadad, d. 4,5
med fyra små hål vid kanten för snören. I skålens
botten två inristade fina cirklar kring en mittpunkt. Skålens h. 1,4. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

211. En kantbit av en vågskål av brons, på utsidan
ornerad med från brottkanten uppstigande små
vinklar fyllda med rutmönster. 1:2.
212. Två kvadratiska bronsvikter, h. 1, den ena
ornerad på alla sidorna, den andra är så skadad
på ytan att det nu är omöjligt att avgöra om den
varit ornerad. V. 3,1–4,4. 1:2.
213. Två bronsvikter, h. 0,8; båda ornerade.
V. 1,15 resp. 2,5. 1:2.
214. En bronsvikt, h. 0,7, ornerad med punkter
och gropar. V. 1,5. 1:2.
215. Tre små bronsvikter, alla tre lika stora, samt
en ornerad som vidstående bild visar. Storlek 0,7;
v. 2–2,05. 1:2.

216. Tre bronsvikter, av form som ovanstående
men något större, alla med starkt anfrätta ytor.
Storlek 0,8–0,9. V. omkr. 2,7. Ej bild.
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217. Vikt av järn, överdragen med en bronsskålla,
halva vikten starkt skadad. På den plana ändan
små spår efter punkter. H. 2,7; d. 3,5. 1:2.
218. En vikt troligen av bly? men med överdrag
av brons. H. 1,4; d. 1,9; v. 22,1. F. 6 fot djupt. 1:2.

219. Fem st klotformiga vikter av järn, därav fyra
med bronsskålla. Alla äro starkt söndersprängda,
och alla ha avplanade poler. Den störstas d. är
3,4; den minsta 1,7 d. 1:2. Ej bild.
220. Vikt? av brons, v. 38,5; tjl. 1,5; något oval,
konisk. Övre ytan dekorerad med två runt om gående parallella linjer samt ett korsliknande
tecken. D. 2x1,8. 1:2.

221. Motvikt av järn till en pyndare. Ytan starkt
angripen av rost. Totalhöjden med ögla 7,3, utan
ögla 5,6 samt d. 6, v. 753. 1:2.
222. Motvikt av järn till en pyndare, i öglan rester efter en järnring. Ytan starkt angripen av rost
Totalhöjden med ögla 4,1; h. utan ögla 3,2; d.
3,6; v. 133. 1:2.

223. Vikt av bly, bikonisk med insvängda sidor
och konkava poler. Starkt söndersprucken. H.
2,1; Största d. 3. Minsta d. 2,2, v. 77. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
224. En vikt (till pyndare?) av bly, cylindrisk, på
den övre ytan spår av järn möjligen efter en ögla.
H. 1,4, d. 2,6, v. 71,5. 1:2.
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225. En vikt (till liten pyndare?) av bly, cylindrisk,
med något upphöjda kanter. På ena sidan spår
efter järn, möjligen en ögla. H. 1, d. 1,8, v. 24,5.
1:2.
226. En mindre vikt av bly, cylindrisk. På ena
sidan spår efter järn, möjligen efter ögla. H. 0,55,
d. 1,5, v. 7,5. 1:2.

227. En vikt? av bly, d. 2,4, h. 0,6. Ena sidan plan,
den andra konkav, vikten är rund. V. 15,5. 1:2.

228. En vikt av bly, d. 1,7, h. 0,5, rund. Ena sidan
plan, den andra konkav. V. 8,5. 1:2.

229. En cylindrisk vikt? av bly, d. 1, h. 0,7. På den
ena, plana ytan märken efter inhuggna trianglar.
V. 6,2. F. 2,5 djupt.
En liknande vikt. D. 1, h. 0,4. v. 2,9. 1:2. Ej bild.
230. En bulleliknande vikt? av bly, plan undersida. Ytan starkt gropig. D. 2,3; h. 1,1; v. 39. F. 4
fot djupt. 1:2.

231. En nästan rund vikt av bly, med avplanade
poler. Ytan starkt smågropig. H. 1,7; d. 1,9;
v. 32,5. 1:2.
232. En rund, tillplattad vikt av bly. H. 0,6; d. 1,1;
v. 4,8. 1:2.

17. Ett halvt, arabiskt mynt med blank, blågrå
yta, ganska slitet. 1:1.
18. Ett halvt arabiskt mynt med starkt förvittrad
yta. 1:1.

19. Ett halvt arabiskt mynt med brunsvart yta.
1:1.

20. Ett arabiskt mynt i två delar. Brunsvart yta.
1:1.
21. Ett buckligt, något skadat arabiskt silvermynt,
grönsvart till färgen. 1:1.
22. Ett arabiskt silvermynt, blankt, med hål i ena
kanten. 1:1.

23. Ett starkt nött, arabiskt silvermynt, med hål i
ena kanten. F. år 1878 på 2 fots djup. 1:1.
24. Två skadade samt ett fragment av arabiska
silvermynt. F. på 1,5 fots djup. 1:1.
****************

7343:1. En halv vågarm till en balansvåg av brons
som Sv. Fornsaker fig. 642. 1:2.

13838:5. En del av en vågarm av brons, anfrätt.
1:2.
13973:1. En vågarm av brons. 1:2.

14354:4. Del av en vågarm av brons med rest av
balanshållare av järn? I vågarmens yttersta spets
en liten bronsring. 1:2.

7982:10. En vikt av brons, kulformig, med avskurna poler, beklädd med vitmetall. Ornerad på
de båda plana ytorna. H. 1,2; d. 1,4. 1:2.
13794:8. En liten bikonisk vikt? av bly med påbörjat hål i ena ändan. D. 1,2; h. 0,8. 1:2.

13794:9. En liten vikt? av bly med nästan raka
sidor. D. 1; h. 0,6. Ej bild.
13838:4. En vikt av brons. (Möjligen kan kärnan
vara av annan metall som exempelvis bly.) I viktens båda plana ändar äro inpunsade två ringar
av punkter samt mitt i, ett ornament som figuren
visar. 1:2.

14563:15. En järnvikt med bronsmantel, prickornerad på de båda plana sidorna samt runt sidorna pricklinjer som bilda trianglar. V. 32,5;
h. 1,6; d. 2,1. 1:2.

14837:3. En vikt av järn med bronsskålla. På de
avplattade polerna finnes i ring instämplade
punkter med två punkter på mitten. Viktens h.
1,1; d. 1,5; v. 10,18. 1:2.
9126:1–2. Ett halvt kufiskt silvermynt samt ett
annat omgjort till hängprydnad. Inskriften till
största delen utplånad. Ej bild.
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13794:1. Två bitar av arabiskt silvermynt, blott
en bit återfunnen 1947. Ej bild.
14121. Ett arabiskt silvermynt, ej påträffat vid bil.
skrivningen. Ej bild.

14563:1. Ett halvt samt två bitar arabiska silvermynt. Ej bild.
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86. Bronsring tillhörande en ringnål. Nålen felar,
men sprinten som är av järn, kvarsitter på ringens
baksida. Ringens d. 4,7. F. 2 fot djupt. 1:1.
87. Bronsring tillhörande en ringnål, nålen felar.
På spännets baksida under djurhuvudets underkäke ett utskjutande parti i vilket sitter rester av en
järnring. F. 3 fot djupt. 1:1.

88. Del av troligen ringen till en ringnål av brons,
bestående av ett gapande djurhuvd med ögonbryn och nacktofs. Det är ornerat med inslagna
punkter. Biten är jämntjock, 2,5 mm, och plan på
båda sidorna. F. 2,5 fot djupt. 1:1.
89. En ringnål av brons, starkt förvittrad, nålen
avbruten och spetsen felar. 1:1.

90. Ringen till en ringnål av brons, nålen felar.
D. 2,6. 1:1.

91. En öppen bronsring med urtagning för nål,
troligen ring till en ringnål. D. 2,2. 1:1.

92. En bronsring, trol. till en ringnål med urtag
för nålen. Ringen är gjuten emedan ingen skarv
finnes. D. 2,2. 1:1.
93. En del av ringen till en ringnål av brons, avbruten i gammal tid. 1:1.

94. En ringnål av brons, nålens yttersta spets avbruten och borta. Nålens nuvarande l. 10,8, tillplattad mot spetsen. Ringens d. 3. Ringnålen
starkt oxiderad. F. 2 fot djupt. 1:2.

47

95. En ringnål av brons, blott en del av ringen
finns i behåll. Nålens l. 8,6. 1:2.
96. (Bitarna lågo i samma paket och kunna därför möjl. höra ihop och bilda en ringnål.) Fyra
bronsbitar, starkt förvittrade, hava troligen utgjort
en ringnål. 1:2.

97. En bronsnål, l. 12, troligen hörande till en
ringnål. 1:2.

98. En bronsnål l. 14, tillhörande en ringnål eller
ringspänne avbruten i övre ändan, vilken är något
tillplattad. På båda sidor på det tillplattade partiet
sitta fyra små koncentriska ringar instämplade.
1:2.
99. En bronsnål, l. 13,8 sannolikt ursprungligen
en ringnål, något böjd. Den är trind på mitten.
Ena ändan inböjd i vilken troligen en liten ring
suttit fastän den nu är borta, den andra plan och
tillspetsad. På nålens främre yta äro fyra fina parallella linjer inristade. VII, f. 2 fot djupt. 1:2.

77. Ett ringspänne av brons med rest av järnnål.
Ändarna avslutas med kvadratiska knoppar utan
hals. Spännet är på framsidan åsat samt längs
åsen på båda sidorna om densamma instämplade
tätt sittande små trianglar. Spännets d. 5,4. 1:1.
78. Ett ganska stort ringspänne av brons, starkt
oxiderat, ena ändan avbruten, den andra troligen
upprullad. D. 6. 1:1.
79. Ett nästan halvt ringspänne av brons med
upprullad ända, förfärdigat av en rektangulär ten.
1:1.
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80–81. Två ringspännen av brons med upprullade ändar och rektangulär genomskärning. D. 3
resp. 2,3. 1:1.
82. Ett ringspänne av brons med trind genomskärning och upprullade ändar. Nålen saknas.
D. 2,9. 1:1.
83. Ett ringspänne av brons med trind genomskärning och upprullade ändar, nålen saknas.
D. 2,4. 1:1.
84. Ett litet ringspänne av brons, något deformerat, med upprullade ändar. Nålen finnes. Minsta
d. 1,7. Spännet är gjort av en smal, trind tråd.
1:1.

85. Ett litet ringspänne av brons med upprullade
ändar och förfärdigat av trind ten. Nålen saknas.
D. 2,1. 1:1.
373. Ett litet ringspänne av järn, starkt rostskadat. XIIb, f. 1 fot djupt. 1:2.

374 En sölja, utan torn, bestående av en trind
järnten, tjockast mot ändarna. F. 3 fot djupt. 1:2.

61. Övre delen av ett bågspänne av brons, typ
Birka I Taf. 57 fig. 6a och b. Nålen som varit av
järn saknas. Spännet avbrutet i gammal tid. 1:2.
62. Övre delen av ett bågspänne av brons, typ
Birka I Taf. 57 fig. 6a och b. Övre delen av nålhuvudet framåtböjd. Nålen som varit av järn saknas. 1:2.

63. Ett bågspänne av brons med rest av järnnål av
typ som Birka I Taf. 57. L. 8. F. 2 fot djupt. 1:2.

64. Övre delen av ett bågspänne av brons med
hål för nålen. Ytan mycket ojämn. 1:2.

65. Nedre delen med nålhållare av ett bågspänne
av brons. Typ Birka I Taf. 57 fig.1–6. Avbrutet i
gammal tid. 1:2.

66. Ett bågspänne av brons (nu utplanat) med hål
för nål i ena ändan, uttaget för nålhållare i den
andra. Nålen felar. Det är ornerat längs sidorna
med två parallella linjer. L. 7,4. F. 3 fot djupt. 1:2.
67. Ett bågspänne av brons, jämnplatt, utan rygg,
av typ som Birka I Taf. 57 med rest av järnnål.
L. 8,5. 1:2.

382. Ett järnspänne, nålen felar, av typ som Birka
I, Taf. 57 fig.1. Spännet är i ena ändan fragmentariskt. 1:2.
33. En enkelskalig, oval spännbuckla av brons, l.
6, br. 2,9 och h. 0,9. Något skadad. Den är rikt ornerad och har vacker grågrön, blank yta. Varken
nålfäste eller nålhållare finns på baksidan. 1:2.

34. En enkelskalig, oval spännbuckla av brons,
ovanligt tung, v. 235,3; dekorerad med lösa, fastnitade figurer som vidstående teckningar visa.
Två små djurhuvuden fela. Bucklan har spår efter
förgyllning. L. 11,5, br. 7,3; h. 3,2. 1:1. Funnen
på stranden 40 steg norr om bryggan år 1875.
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35. En enkelskalig, oval spännbuckla av brons.
Ytan är indelad i fält som Birka I Taf. 62 fig. 7a.
L. 10; br. 6,4 och h. 2,5; har delvis belagd patina.
I brättets ena kant ett hål. På insidan rester av
järnnål. F. 3–4 fot djupt. 1:2.
36. Liten kantbit av enkelskalig, oval spännbuckla
av brons. Typ Birka I Taf. 62 fig. 6. 1:1.

37. En dubbelskalig, oval spännbuckla av brons,
Typ Birka I Taf. 66 fig. 8. Övre skalet genombrutet och har medelst snören varit fastbundet vid
underskalet. Av snörena finnes fragment i behåll.
På undre sidan rester av en järnnål vid vilken tygfragment sitter. Spännbucklans l. 10,7; br. 3,8.
Den är ganska angripen och har grön och blå patina. Ej bild.

38. Ett litet djurhuvud, gjutet i brons. L. 1,8, br.
1,5, tjl. 0,7. Jfr. oval spännbuckla 5208:34. 1:1.

39–40. Två knoppar till ovala spännbucklor, fåglar med bakåtvända huvuden. 1:1.

41–42. Två kantbitar till ovala spännbucklor av
brons. 1:1.
43. En bronsknopp, troligen till en dubbelskalig,
oval spännbuckla, rikt ornerad, genombruten. På
undre sidan tre bronsnitar. 1:1.

44. Ett stycke av övre skållan till en dubbelskalig,
oval spännbuckla av brons; typ Birka I Taf. 68 fig.
6 grav 860A. 1:1.

45. Bottenpartiet av en dubbelskalig, oval spännbuckla, hopböjd längs efter med två små fragment av överskalet kvarsittande på detsamma, vid
a. F, 2,5 fot djupt. 1:1.

69. Ett runt, kupigt bronsspänne, d. 2,7 med repstav i kanten, ornerat med tre djurhuvuden med
nosarna vända mot spännets mittpunkt. På baksidan spår efter en järnsprint. Ring samt nålhållare avbrutna i gammal tid. Spännets höjd över
mittpunkten 0,75. (Spännet var urspr. som en
ärgklump, efter att ha legat i ammoniak fick det
den mörka färgen.) Se Birka I Taf. 70 fig. 13–15.
1:1.
70. Ett runt, kupigt bronsspänne. D. 3,4. Inga genomborrade hål för nål- och ringfäste, nålhållaren ej heller nedvikt. Spännet gjutet i samma
form som spännet i grav 831 på Björkö. Se Birka
I Taf 7 fig. 18. F. 1 fot djupt. (Spännet ej färdiggjort.) 1:1.
71. Ett runt, kupigt förgyllt bronsspänne, något
tillbucklat och skadat. D. 3. På baksidan är nålfästet och ringhållaren ej genomborrade. Typ
Birka I Taf. 70, fig. 10. (Spännet ej färdiggjort.)
1:1.
68. Ett treflikigt bronsspänne, rikt ornerat;
gröngrå patina. På baksidan sitta nålfäste och nålhållare i vilka sitta rester efter en järnnål. I ringhållaren sitter en bronsring, d. 1,6. 1:1 & 1:2.
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48. Ett likarmat spänne av brons med rest av
järnnål. Ena ändan avbruten i gammal tid. Spännet är troligen brandskadat och starkt deformerat. Nuv. l. 4,6 Br. 2,7. 1:1.
49. Likarmat spänne av brons, brutet i två delar;
l. 7, ena spetsen starkt oxiderad, nålen felar. Typ
Birka I Taf. 78 fig. 1. F. 3 fot djupt. 1:1.

50. Likarmat bronsspänne med nål av järn.
Spännets l. 8,1, ytan starkt skadad. I spännets
nedre spets ett genomborrat hål. På spännets mitt
fyra märken efter en fastnitad knopp, som nu är
borta. Spännet förefaller att ha varit utsatt för eld
och är av typ Birka I Taf. 78 fig. 4 eller 5. F. 3 fot
djupt. 1:1.

51. Likarmat bronsspänne med järnnål, l. 8,3,
starkt ytskadat med spår av fastrostat kol (ytan
skadad av brand?). Spännet har knoppar och pyramidliknande åsar. Ytan är gröngrå. 1:1.

hälften; ett av typ Birka I Taf. 80 fig. 3, brutet i två
delar; ett av typ Birka I Taf. 81 fig. 4 el 5. mycket
fragmentariskt; ett av typ Birka I Taf. 82 fig. a–c,
fragmentariskt och brutet i två delar; samt fem
fragment av svårbestämda typer. Ej bild.
55. En bronsknapp, troligen mittknappen på ett
likarmat spänne, med genombruten ornering.
Under en bronsten. D. 3,4; h. 1,5. 1:1.

56. Mittknoppen av ett likarmat bronsspänne,
bägge armarna avbrutna och borta. Färgen är
grågrön. 1:1.
57. En djurfigur av brons avsedd för ett likarmat
spänne som Birka I Taf. 82 fig.1–4. 1:1.

58. Ett fragment av ett likarmat spänne av brons.
1:1.

52. Ett likarmat bronsspänne, l. 8,8. Nålen saknas. Spännet är grågrönt till färgen. Typ Birka I
Taf. 81 fig. 3–6. F. 2 fot djupt. 1:1.

59. Ett likarmat bronsspänne bestående av en
tunn bronsskiva, ornerad i relief. De uppstående
partierna försilvrade, de djupare liggande förgyllda. Spännet starkt anfrätt och skadat. L. 4,6;
Br. 2,1; tjl. 0,3. 1:1.

54. Tio likarmade bronsspännen, därav ett helt,
fyra skadade samt fem bitar, alla starkt förrostade
nämligen: ett helt av typ Birka I Taf. 79 fig. 1; ett
av typ Birka I Taf. 79 fig. 5 el. 6 något mer än till

2545. Ett likarmat bronsspänne bestående av en
3 mm tjl. genombruten bronsskiva med svaga
spår efter linjeornament. Spännet starkt oxiderat.
Nålen liksom nålhållaren saknas, endast nålfästet
finns kvar. Spännets l. 4,8. f. 4 fot djupt. 1:1.

53. Litet, likarmat spänne av brons, l. 5,4; ytan
starkt skadad, överdragen av brun järnoxid.
Nålen av järn. Spännet av typ Birka I Taf. 80 fig.
2. 1:1.

60. Ett ornerat, likarmat bronsspänne bestående
av en ca 0,2 tj. skiva, liksidigt ornerad. På baksidan sitter en nål av järn. Ib, f. 3,5 fot djupt. 1:1.
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147. Ett tungformigt spänne av brons med bronsring i den övre, raka ändan. Framsidan består av
ett gjutet, rikt ornerat parti, baksidan av en
bronsplåt fastnitad vid framsidan medelst tre
bronsnitar. På baksidan sitter nålfäste med spår
av järnnål samt nålhållare. Spännets yta är
svartgrön till färgen. Ringens d. 2,2 samt spännets tjl. 0,4–0,5. 1:1.
72. Ett fågelliknande, genombrutet bronsspänne
med järntorne; starkt förvittrat. 1:1.

46. Ett likarmat bågspänne av brons, starkt oxiderat; l. 3,7 ryggbreddd 1,6. Ytterst svaga spår
av ornering. Nålen saknas. 1:1.
47. Del av likarmat spänne av brons, belagd med
vitmetall. På baksidan rest av nålhållare samt små
spår av bruna järnoxidfläckar. 1:1.

32. a. Två delar till troligen ett och samma ryggknappsspänne. Ryggknappen av brons till ett
spänne starkt söndersprängd och förvittrad.
D. 4,2; h. ca. 1. b. Ett bronsföremål, något böjt
med åtta kvarsittande granater. 1:1.
379. En järnnål till en oval spännbuckla. L. 9.
XVII, f. 3 fot djupt. 1:2.
380. En järnnål till en oval spännbuckla. L. 9,3.
XVII, f. 3 fot djupt. 1:2.

6. Bit av en nål av silver till ett spänne, avhuggen
i båda ändarna, ornerad med trianglar, i varje triangel tre punkter. L. 3,6, v. 4,6. Se Stolpe, Undersökningar II s 35. 1:1.

100. Del av en bronsnål avbruten i övre ändan
under äldre tid, i spetsen i nuvarande tid. Nålspetsens framsida något åsad och ornerad med
trianglar fyllda med punkter. Nålen något krokig,
nuvarande L. 8,7. 1:2.
101–102. Två bronsnålar hörande till något
spänne eller sölja. Båda avbrutna. 1:2.
103. En bronsnål, l. 4,2 hörande till ett spänne
eller en sölja. 1:2.

104. En bronsnål l. 5,5 tillhörande ett spänne.
1:2.
105–107. Tre avbrutna bronsnålar hörande till
ett spänne eller en sölja. 1:2.

375–378. Fyra nålar av järn, därav två säkert hörande till spännen. 1:2.
381. Sju järnnålar av typ som fig. visar, spetsiga i
ena ändan, avbrutna i den andra. 1:2.
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2. Rund guldplåt, d. 1,1 med ett oregelbundet hål
i mitten samt kantad med en strierad guldtråd.
1:1.
15. Ett runt, platt hängsmycke av silver, d. 2,6 ornerat med pålödda strierade trådar och små
kulor. Själva plåten är svagt förgylld på den ornerade sidan. 1:1.

16. Ett runt, platt hängsmycke av silver. På smyckets mitt en liten från baksidan uppdriven buckla,
skadad, samt i ena kanten två genomslagna hål.
Smycket är ornerat med inslagna punkter samt
små ringar. Det är mycket angripet och ytan är
nästan svart så att orneringen är svår att upptäcka. Smyckets d. 2,6. I de båda genomgående
hålen har hänganordningen varit fastnitad. F. år
1878 på 3 fots djup. 1:1.

2000. Ett hängsmycke av bärnsten, något tillplattat. H. 2,1; br. 1,4 samt tjl. 0,8. 1:1.

2001. Nedre delen av ett avlångt, runt
hängsmycke av bärnsten, ytan slät och blank.
2002. Ett hängsmycke av bärnsten, l. 3,4 och br.
1,2 med fyra plana sidor samt med avfasade
hörn. I smaländan genomborrat med två i kors
gående hål. Ytorna släta, färgen brungul. 1:1.

2003. Ett bärnstensstycke, h. 2,9, undersidan kullrigt tillskuren. Färgen är gulbrunflammig. F. 2 fot
djupt. 1:1.
2037. Ett litet, platt, droppliknande hängsmycke,
möjligen pärla, av rosenkvarts. 1:1.

148. Ett ovalt genombrutet smycke av brons, gjutet men ej avputsat, bestående av två fåglar vända
mot varandra inom en oval ram med nedtill inåtgående flik. Br. 3,6; h. 2,7; tjl. 0,25. 1:1.

2495. Ett runt hängsmycke av tenn eller bly, starkt
skadat och nu i tre bitar. Det är ornerat på ena
sidan som fig. visar, den andra är plan och oornerad. Trol. provavgjutning av en ännu ej i Svarta
jorden anträffad gjutform. 1:2.

190. Två fiskhuvudformade hängsmycken av
brons, starkt deformerade med anfrätta ytor. 1:1.

28. Ett litet pilspetsliknande föremål av brons, l.
3,5 bladets br. 0,9; skaftändan trind. 1:1.

150. Ett litet bronsföremål av obest. användning,
möjligen ett hängsmycke. Det har d. 1,4 samt tre små
hål i botten sittande i rad, genom ett av hålen går en
bronsten. Kan möjligen vara från nyare tid. 1:1.

1996. Ett hängsmycke troligen av vitbränd karneol av form och storlek som vidstående fig. utvisar. 1:1.

1997. Ett hängsmycke av glas, kornblått med
dekor av vita, blå och gröna inläggningar som bilden visar. Det är dekorerat endast på ena sidan.
H. 2,4; br. 1,9. samt tjl vid snörhålet 1,1. 1:1.

1998. Ett vackert hängsmycke av klar, genomskinlig bärnsten, rikt ornerat på de fyra långsidorna och botten. Hängsmyckets l. 1,6. F. på
stranden. 1:1.
1999. En miniatyryxa av bärnsten av vikingatidstyp. H. 1,8; br. vid eggen 1,7; tjl. över nacken
0,6. Runt genomborrat skafthål. Tillslipad vid
eggen. 1:1.

2543:1–2. Ett hängsmycke av bärnsten, h. 2; br.
0,6x1,1. Ett hängsmycke av bärnsten, h. 1,9; br.
0,7x0,7. 1:1. Förvärvat av Stolpe och enligt uppgift funnet på stranden ”utanför Bystan”.

29. Ett bronsföremål, som ovanstående; L. 4,9;
bladets br. 0,9. 1:1.

189. En bronsring på vilken sitter en bit av en miniatyrsköld, ett miniatyrsvärd samt nio små
”nyckelformade” hängprydnader, allt av brons. F.
år 1871. 1:2.

508. En halv ring av järn, bestående av fyrkantten, upprullad i ena ändan, avbruten i den andra.
Invid den avbrutna ändan är ett stycke vridet i
spiral. På ringen äro 13 torshammare eller liknande föremål uppträdda. F. år 1871. 1:2.
509. Del av torshammarring av järn, bestående
av en smal fyrkantten, möjligen vriden vid spetsen. 1:2.
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511. Kedja bestående av tre hela och en fragmentarisk länk i ena ändan avslutande med en
ring, på vilken hänger fyra torshammare, allt av
järn. Varje länk är 5,8–6,5 l. samt vriden. Järnringen i vilken torshammarna sitta består av en
trind ten med d. 2,7. Torshammarna äro gjorda
av millimetertjock plåt. F. år 1871. 1:1.
522. Del av en platt eldstålsliknande järnring.
F. 3 fot djupt. 1:2.
523. Stycke av en eldstålsliknande järnring av
platt ten, på vilken sitter spetsen av ett omböjt,
större knivblad. Ca. 1:4.
524. En järnring med inåtgående flik. Ringen,
som består av platt ten, har båda ändarna hopnitade med en järnnit. På den stora ringen, som
har en d. av 7,2, hänger en mindre järnring med
ändarna böjda om varandra. Den lilla ringens d.
2,5 och även den består av en platt ten. 1:2.

525. En liten järnring med inåtgående flik, båda
ändarna gående förbi varandra. D. 4. Ringen består av en platt ten. 1:2.
526. Del av en platt, eldstålsliknande järnring. F.
3 fot djupt. 1:2.

527. Tre stycken järnringar av trinda tenar, alla
med ändar som gå förbi varandra. Två ringar
sitta uppträdda på den tredje. F. 2 fot djupt.

528. En järnring av platt ten, på vilken två liknande små ringar sitta uppträdda. Den stora
ringens d. 5, de mindre d. 2,7 och d. 2. Ej bild.
530. En järnring av trind ten, på vilken tre små
ringar sitta uppträdda. Den större ringens d. 5;
de tre mindres d. 1,3, 1,4 och 1,5. Ej bild.

531. En större järnring av trind ten, på vilken två
mindre ringar sitta. Den stora ringen är sluten,
på de två mindre gå ändarna förbi varandra. Den
stora ringens d. 6,5; de båda mindre d. 3,3. Ej
bild.

185. En bjällra av brons, d. 2,1; h. utan knopp
1,7. Gräsgrön-blågrön till färgen. 1:2.

188. En miniatyrflöjel av brons, nästan lika ornerad på båda sidorna. Öglan på övre kanten avbruten och borta. Avb. av B. Salin i Fornvännen
1921, Förgylld flöjel från Söderala k:a, s. 5 fig. 4.
1:2.
1604. En fågelbild, anka?, grovt utskuren i ett älghorn. I fågelkroppen ett genomgående hål. Fågelns längd från stjärtspets till bröst, l. 13, h. över
huvudet 10. Plattans tjl., vid fågelns kindparti,
2,1. 1:4.
1605. Ett grovt tillskuret ben med fot av horn.
Färgen är gulgrå. 1:2.

2515. En avsågad bit av det refflade partiet vid
skalmynningen på en kaurisnäcka. Har troligen
använts vid vågornering på lerkärl. 1:2.
8. Ändan av en armbygel i silver, avhuggen och
platt i ena ändan, ornerad med i rader stående
små ringar. V. 13,3. 1:1.
108–109. Två öppna armbyglar av brons, starkt
ytskadade av eld? försedda med fem vulster ornerade med gropornamentik. Byglarna hava
plana innersidor, äro tjockast på mitten, h. 2, tjl.
1,2, avsmalnande mot ändarna samt tjocknar
något till vid ändspetsen. D. 8,2. 1:2.
110. En öppen armbygel av brons med tre vulster, vid ändarna något förtjockad. Varje vulst är
avdelad i tre fält med snedställda ränder. Mellan
tre vulster två parallella linjer med snedställda
streck mellan dem. Bygelns d. 7,3. 1:2.
111. Ändstycke av en bronsarmbygel med triangulär genomskärning. Ytan anfrätt. 1:2.

112. En bit av troligen en armbygel av brons med
halvrund genomskärning. 1:2.

113. Ett öppet bronsarmband, avbrutet i två
delar, bestående av plåt, bredast på mitten, avsmalnande och något tjockare mot båda ändarna. Det är ornerat med två längs efter gående
parallella linjer. Såväl ovanför som under dessa
äro instämplade trianglar var och en fylld med
tre punkter. Armbandets h. 2,1. 1:1.
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114. Ett stycke av en starkt skadad (nu avrostad)
armbygel av brons, plan på den undre, kupig på
den övre, ornerade sidan. L. 6,1, tjl. 0,3. 1:1.
115. En del av en öppen armbygel, gjuten i brons,
tjockast mot ändarna, smal på mitten. F. 3 fot
djupt. 1:1.

2219. Ett stycke av en profilerad glasarmring, troligen urspr. guldfolierad, varav spår synas på den
inre, nästan plana sidan. L. 1,8, br. 1,6, tjl. 0,5.
Avb. Arbman Schw. Taf. 12, fig. 3. F. 4 fot djupt. 1:1.
1. Fingerring av guldplåt, bredast på mitten och
avsmalnande och tillspetsad mot ändarna. Oornerad. V. 1,27. Br. på mitten 0,75. F. 1872 på 4
fots djup, bland ben. 1:1.

11. Liten silverring, bredast på mitten och tillspetsad mot ändarna. Ornerad med inslagna små
ringar. D. 1,4. 1:1.

116. Fingerring av brons, starkt anfrätt, bredast
på mitten, br. 1,2, med avsmalnande, långt utdragna ändar, vilka båda gå förbi varandra. Den
ena ändspetsen är omsnodd den andra. Ringens
d. 2,3. F. 3 fot djupt. 1:1.
117. Fingerring av brons?, bredast på mitten. Br.
0,9 avsmalnande och tillspetsad mot ändarna,
vilka gå något förbi varandra. Ringen är svagt
åsad och har d. 1,9. 1:1.

118. En liten fingerring av brons, d. 1,8; på mitten br. 0,9, avsmalnande mot ändarna, vilka gå
något förbi varandra. Runt om ringen gå två parallella linjer. På ringen sitter en mindre ring i
spiral uppträdd, d. 1,1, bestående av snodd
bronstråd. Lilla ringen är i två varv. 1:1.
9. En ring av trind silverten med hoprullade
ändar. D. 2. 1:1.
12. En ringformigt böjd silverten? ändarna krokade i varandra. D. 1,7. 1:1.
119. En ringformigt böjd bronsten. Ringens d.
ca. 2. 1:1.

120. En ringformigt böjd bronstråd. Ringens
d. 1,9. 1:1. • 121. Ring av smal bronsten, med
omvirade ändar. Ringens d. 2. 1:1. • 122. En
platt bronsring, d. 2,1, tjl. 0,4. 1:2.

123. Ring av brons med fyra kvadratiska vulster
med avfasade hörn, vulsterna ornerade med
gropornamentik. Ytan slät, grågrön till färgen. D.
över vulsterna 3,5. F. 1 fot djupt. 1:2.
124. Ring av brons med fyra vulster. Ringen
något tillplattad, ytan ganska starkt angripen av
oxid. St. d. över vulsterna 3,7. 1:2.

125. En bronsring med vidsittande fragment av
en järnkrampa. Ringens d. 3. F. 2 fot djupt. 1:2
126. Ett stycke ringfomigt böjd bronsten, tillspetsad mot ena ändan, spetsen avbruten i den andra.
Nuv. d. ca. 3,8. 1:2.
127. Tre bronsringar av tunn plåt, med inåt gående flikar. Se Birka I Taf. 103 fig. 5. 1:2.

235. En liten kedjestump bestående av två platta,
något åsade bronsringar; d. 0,9, br. 0,5. 1:1.
Samt en lös bronsring till en liknande kedja som
ovan. Ej bild.
236. En liten kedja bestående av sex runda bronsringar. Bronsringarnas d. 0,9. 1:1.

237. En liten kedja bestående av fyra runda
bronsringar, d. 1,2. 1:1.
238. En kedjestump av brons, l. ca. 1,8. 1:1.

239. Två andra kedjestumpar av liknande utseende som ovan men av finare bronstråd. Den ena
stumpen, l. ca. 4,5 avslutas i ena ändan med en
liten ring av fin bronstråd, d. 1, med ändarna virade om varandra. Den andra är ca. 2 l. Ej bild.
510. 23 kedjelänkar av järn, bestående av en fyrkantten, båda ändarna avslutande i en ögla.
Några länkar har l. 6 andra l. 4,6. Se Birka Taf.
113 fig. 17. Två andra länkar sittande i ett kedjeplattefragment av järn av typ som figuren visar.
F. under en stor, flat sten på 3 fots djup. 1:1.
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187. Ett påsyningsbeslag av brons, l. 4,2; dekorerat med en rad koncentriska cirklar, åtta stycken,
med mittpunkt. I cirklarna finnas möjligen några
obetydliga spår efter röd och vit emalj? I den utskjutande kammen på beslagets undre sida finnas
sju genomborrade hål. 1:2.
5. En silverpärla bestående av strierad tråd lagd i
spiral. Den är uppträdd på en likaledes strierad
tråd. 1:1.

10. Del av en större silverpärla, bestående av en
tvärstrierad tråd lagd i spiral. 1:1.
14. En pärla av tvärstrierad spirallagd silvertråd,
h. i hålets längdriktning 0,9, d. 1. 1:1.

2004. En bikonisk glaspärla, grågrön till färgen,
ornerad med vita fjäderliknande ornament. L. 4.
D. 1,6. I ytan stora djupa gropar. F. 2,5 fot djupt.
1:1.

2005. En grågrön, längs efter kannelerad glaspärla. L. 3,9, d. 1,2. 1:1.
2006. En halv karneolpärla, rund med fasetterade kanter, hängande i en silvertråd. 1:1.

2007. En rödbrun pärla med kvadratisk genomskärning, något skadad i ena änden. L. 1,5, d. 0,5.
XVIb, f. 5 fot djupt. 1:1.

2008. Ett fragment av en sländtrissa eller pärla av
rödbrun bärnsten ornerat med i tre rader runt
kanten gående gropornament. På undre oornerade sidan plan, tunt vid kanten samt tjocknar till
inåt centrum. 1:1.
2009. En pärla av bärnsten, rödgul till färgen,
något plan i ena ändan, runt hålet. D. 3,4; h. 1,3.
Ytan slät, nästan blank. På pärlans undre yta spår
av runt om hålet gående ringar i form av grunda
fördjupningar. Hålets d. 0,9. F. 3 fot djupt. 1:1.
2010. En bärnstenspärla, d. 3, h. 1,5, rödbrun
och gulfläckig till färgen. IV, f. 4 fot djupt. 1:1.

2011. En bärnstenspärla, platt, ringformig, d. 3,
h. 0,8. Färg rödgul, ytan blank. 1:1.

2012. En bärnstenspärla, plan på ena sidan,
något kullrig på den andra. D. 3, h. 0,8. Färg rödbrun, ytan porös. 1:1.

2013. En bärnstenspärla, platt, ringformig, d. 2,2
h. 0,7. Färgen är rödgul, ytan slät. XVI, f. 3 fot
djupt. 1:1.
2014. Tio pärlor av bärnsten, den största tjl. 0,8,
d. 2,2. 1:1.

2015. En hjulliknande bärnstenspärla, d. 1,85
mm, tjl. 0,55 med hål i mitten samt avfasade kanter. Färg rödbrun. 1:1.
2016. Fyra bikoniska pärlor av bärnsten, den
största tjl. 0,8, d. 1,9. Den minsta tjl. 0,4, d. 0,8.
1:1.

2017. Fyra ämnen till bärnstenspärlor med påbörjade hål. 1:1.
2018. En pärla av bärnsten, grovt tillskuren, kullrig på den ena sidan, plan på den andra. Färg
rödgul. D. 2, h. 1. 1:1.

2019. En pärla av bärnsten, grovt tillskuren,
något kullrig på den ena sidan, flat på den andra.
Färg grågul, d. 1,4, h. 0,7. 1:1.
2020. En grovt tillskuren platta av bärnsten med
ett koniskt genomborrat hål. D. 1,6, h. 0,7. Färg
gulbrun. III, f. 2,5 fot djupt. 1:1.
2021. En nästan rund, grovt tillskuren bärnstensskiva, plan på den övre och undre ytan. D. 1,5, h.
0,8. Färg gulbrun. F. 3 fot djupt. 1:1.

2022. Tio pärlor av bärnsten, tillskurna men ej
avputsade och slipade. D. 1,1–1,6. 1:1.
2023. Tre bärnstenspärlor, därav två starkt skadade. 1:1.

2024. Ämne till en större bärnstenspärla med påbörjat hål i den ena, plana sidan. D. 2,8x3, h. 1,9.
XVIII, f. 5 fot djupt. 1:1.
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2025. En rödbrun karneolpärla hängande i en
bronsring. Pärlans höjd 0,65, d. 1,2. Ringens d.
1.6. 1:1.
2026. Två cylinderformiga, röda karneolpärlor,
något avsmalnande mot ena ändan. L. 1,9 resp.
1,4, d. 0,8 resp. 0,75. 1:1.

2027. En ringformig karneolpärla, h. 0,6, d. 1,7.
1:1.
2028. En kvadratisk karneolpärla, h. 0,7, d. 0,7.
1:1.
2029. 34 karneolpärlor av i stort sett samma
form. 1:1.
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2030. Tio platta pärlor av karneol med fasetterade kanter. Sju av dessa hava ej genomborrade
hål. Största d. 2, tjl. 0,7, minsta d. 0,9, tjl. 0,4. 1:1.
2031. Nio pärlor med genomgående hål samt
fem utan, alla av karneol. Mångkantiga. Alla
gulbruna med undantag av en som är mörkbrun.
D. 0,7–1,0. 1:1.

2032. En karneolpärla, tillplattad, kvadratisk med
avfasade hörn. H. 1,2, Br. 0,7–1,1. F. 2,5 fot
djupt. 1:1.

2033. 32 hela samt åtta fragm. pärlor utan genomgående snörhål. Tre pärlor äro vitbrända. H.
0,7–1,35. 1:1.
2034. 18 pärlor av karneol, rödbruna till färgen,
därav två vitbrända samt några skadade. L. 1,4–
2. Dessutom en pärla med ej genomgående hål
samt tre fragment. 1:1.

2035. En cylindrisk karneolpärla. L. 1, d. 0,5. 1:1.
2036. 118 pärlor av karneol, alla klotrunda.
D. 0,6–1,2. Dessutom två utan genomgående
trädhål. Ej bild.
2038. Två droppliknande, mot sidorna något tillplattade pärlor av rosenkvarts? H. 1,8x1,4x0,9
resp. 1,4x1,1x0,8. 1:1.
2039. Två cylindriska pärlor av glasfluss, ornerade i ”påfågelsmönster” i grönt, gult, rödbrunt,
vitt och svart. L. 1,8, d. 0,8 resp l. 1,6, d. 0,6. 1:1.

2040. En cylindrisk pärla av glasfluss ornerad i
grönt samt vita fält med fyra rödbruna och ett
blått streck. L. 1,5, d. 0,6. 1:1.

2044. En ej fullt halv pärla av genomskinligt
grönaktigt glas med en gul fläck. D. 1,6, h. 0,9.
1:1.
2045. En halv pärla av glasfluss, grågul med
svaga gröna fläckar. D. 1, h. 0,7. 1:1.
2046. En ej fullt halv pärla av glasfluss, grå till färgen med längs efter gående bruna och blå streck.
1:1.
2047. En halv blå pärla med utstående ögonsirater och vita ringar. H. 1,4, d. 1,65. 1:1.

2048. En nästan svart pärla med vita våglinjer
och utstående ögonsirater. Snörhålet ovanligt
stort. H. 1,3, d. 1,4 (ej över ögonen). 1:1.

2049. En brun pärla med svarta vitstreckade
ögonsirater. H. 1,3, d. 1,5. 1:1.

2050. Mörkblå pärla med dubbla vita våglinjer
och mellan dessa vita och rödfläckiga ögonsirater. H. 0,9, d. 1,1. 1:1.
2051. En svart, nästan klotrund pärla med dubbla
gröna våglinjer och i korsningen mellan dessa tre
röda och vita ögonsirater. H. 1,4, d. 1,6. 1:1.

2052. En gråvit, illa formad pärla med rödaktiga
ögonsirater. H 1,2, d. 1,4. 1:1.

2053. En rödbrun pärla med tre ögonsirater svart
med vitstrimlig ögonkant. H. 1, d. 1,2. 1:1.
2054. En marinblå pärla med små, vita ögonsirater. H. 1, d. 1,3. 1:1.

2041. En halv rödbrun pärla av glasfluss med
gula, vita och gröna fläckar. D. 1,9, h. 1,2. 1:1.

2055. En pärla, av sten eller lera, rödgrå till färgen med stort snörhål. Den är dekorerad med
koncentriska cirklar med mittpunkt. H. 1,4, d. 2.
Snörhålets d. 1. 1:1.

2043. En halv gråblå pärla av glasfluss med sex
runda gulaktiga fläckar, d. 1,4, h. 1,25. 1:1.

2057. En blå pärla med vita ögon och i dessa
röda, korslagda streck. H. 0,65, d. 0,9. 1:1.

2042. En halv marinblå glaspärla med en stor och
rest efter en liten vit fläck. D. 1,7, h. 1,3. 1:1.

2056. En blå pärla, klotrund, nästan genomskinlig, dekorerad med vita ögon. D. 1,3x1,3. 1:1.
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2058. En halv nästan klotrund svart pärla med
vit ögonsirat. H. 1,2, d. 1,2. 1:1.

2066. Vit pärla med ljusblå ögonsirater. H. 0,6,
d. 1. 1:1.

2060. En grönskimrande pärla med gulaktiga och
bruna ögonsirater. H. 0,9, d. 1. 1:1.

2068. Blå pärla med vita ögonsirater. H. 0,65, d.
0,85. 1:1.

2059. En mörkblå pärla med vita, rödstreckade
ögonsirater. H. 0,7, d. 1,1. 1:1.

2061. En blågrå pärla med gula och bruna ögonsirater. H. 0,7, d. 1. 1:1.
2062. En blå pärla med gråa ögonsirater. H. 0,6,
d. 0,9. 1:1.
2063. En halv citrongul pärla med blank yta, dekorerad med små grågröna ornament. H. 0,7,
d. 1. 1:1.

2064. En halv sjögrön, genomlysande pärla med
ögonsirat. H. 1, d. 1,7. 1:1.
2065. Grågrön pärla med helröda ögonsirater. H.
1,1, d. 1,3. Stort snörhål. 1:1.

2067. Blå pärla med grå ögonsirater. H. 0,7, d.
0,9. Snörhålet sitter snett. 1:1.

2069. Blå pärla med rödbruna ögonsirater och
svart mittpunkt. H. 0,75, d. 0,95. 1:1.

2070. Tunnformig blå pärla med gulaktiga ögonsirater. H. 0,9, d. 0,85. 1:1.
2071. En grågul pärla med gråa ögonsirater med
nästan svarta tvärstreck. H. 0,8, d. 1. 1:1.

2072. En nästan vit pärla med två stjärnliknande,
bruna ögonsirater. H. 0,6, d. 0,9. 1:1.
2073. En nästan vit pärla med två rödbruna
ögonsirater med grå mittpunkt. H. 0,6, d. 0,85.
1:1.
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2074. En kvadratisk pärla med avfasade hörn, blå
till färgen med gula och röda ögonsirater. H. 1,4,
d. 1,1. 1:1.

2089. En marinblå pärla av glas, dekorerad med
en runt om gående vit och i denna röd linje, samt
andra vita linjer. H. 0,9, d. 1,5. 1:1.

2076. En kvadratisk pärla med avfasade hörn, blå
till färgen fastän svaga spår av ögonsirater. H. 1,1,
d. 1. 1:1.

2091. En sjögrön glaspärla, dekorerad med två i
kors gående gula linjer. H. 0,8, d. 1,25. 1:1.

2075. En kvadratisk pärla med avfasade hörn, blå
till färgen med gula och röda ögonsirater. H. 1,4,
d. 1. 1:1.

2077. Fem och en halv pärla av bergkristall?
H. 1,2–1,5, d. 1,5–2. 1:1.
2078. Två pärlor, en grönblå och en gråblå, båda
med vit rand runt omkring. 1:1.

2079. Åtta pärlor i olika färger och storlekar. Ej
bild.
2080. Tre halva pärlor i olika storlekar från ljusblått till mörkblått. 1:1.
2081. En halv grågrön pärla, h. 1,4, d. 1,2. 1:1.

2082. En gul pärla, som de övriga, men utan genomgående snörhål. H. 1,1, d. 1,4. 1:1.
2083. En klotrund pärla av bränd? agat. D. 1,5
med snett genomgående hål. 1:1.

2084. En cylindrisk pärla av bränd? agat. H. 1,
d. 0.8. 1:1.
2085. En halv pärla av marinblått glas, dekorerad med en vit våglinje i vilken löper en smal
brun sådan. H. 1,2, d. 1,8. 1:1.
2086. En bit av en stor blå glaspärla, dekorerad
med dubbla vita våglinjer i vilka löpa två finare
röda linjer. H. 1,4. 1:1.
2087. En halv pärla av blått glas, dekorerad med
svaga bruna linjer. H. 1, d. 1,4. 1:1.

2088. En halv ringformig pärla av glas, sjögrön
med tät, vit våglinje. H. 1, d. 1,9. 1:1.

2090. En grå pärla av glasfluss, dekorerad med
ojämnt i kors gående blåa linjer. H. 0,8, d. 1,5.
1:1.

2092. En grå glaspärla, dekorerad med en röd
våglinje. H. 0,7, d. 1,3. 1:1.

2093. En halv mörkblå pärla av genomlysande
glas, dekorerad med i kors gående röda linjer
samt i fält gående korsande gråvita och röda
streck. H. 1,2, d. 2,5. 1:1.

2094. En halv blå pärla av genomlysande glas dekorerad med röda och vita linjer och mellan dessa
en fin vit våglinje. H. 1,4, d. 1,3. 1:1.
2095. En halv pärla, urspr. ljusblå, nu blott några
ljusblåa fläckar på ytan, bottenfärgen vit. H. 1,5,
d. 1,5. 1:1.
2096. En svart pärla med två runt om gående
röda linjer samt tre våglinjer i vitt. H. 1,1, d. 1,4.
1:1.

2097. En mindre, porslinsliknande blank pärla.
H. 0,6, d. 0,8. 1:1.
2098. En grå pärla av glasfluss dekorerad med två
vita i kors gående våglinjer. D. 1, h. 0,8.

2099. En porslinsliknande blank pärla med
mörkbrun, slarvigt gående våglinje. D. 0,95, h.
0,75. 1:1.
2100. En porslinsliknande blank pärla med två i
kors gående bruna linjer. Diam. 0,9, h. 0,6.

2101. En liten pärla av vit glasfluss dekorerad i
bägge ändarna med runt om hålet gående gråblå
linjer samt runt pärlans mitt två röda parallellt
gående smala linjer. H. 0,6, d. 0,8. 1:1.
2102. En vitgul pärla av glasfluss dekorerad med
längsgående bruna linjer. H. 0,7, d. 0,9. 1:1.
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2103. En blåsvart pärla med små spår efter en
gråblå våglinje. Ytan ojämn. H. 1, d. 1,5. 1:1.

2104. En grågul pärla med i kors gående gula
våglinjer, ytan blank. H. 0,8, d. 1. 1:1.
2105. En platt ringformig pärla, grå med smala
gula och blå våglinjer. H. 0,5, d. 1,3. 1:1.
2106. En cylinderformad pärla, marinblå med
två runt om gående gula linjer samt tre vita våglinjer. H. 1,1, d. 0,9. 1:1.

2107. Stycke av en blågrön pärla med två runt
om gående gråa linjer och mellan dessa två i kors
gående våglinjer. 1:1.

2108. En grågrön pärla med runt om gående två
parallella linjer och mellan dessa en våglinje. Fyllningarna i de dekorerade linjerna synes vara
bortfallen så att endast fördjupningarna äro kvar.
H. 1,25, d. 1,4. 1:1.
2109. En gröngrå pärla gjord av pålagda vulster,
skadad på ena sidan. H. 1,2, d. 1,5. 1:1.

2110. Nästan halv pärla av blågrönt glas, dekorerad med röda linjer och vita fläckar. H. 1,2. 1:1.
2111. Bit av en grågrön pärla, dekorerad med
gråvita linjer. H. i hålets längdriktning 1,3. 1:1.
2112. En halv pärla med grönaktig, skimrande
yta, dekorerad med bruna och gröna linjer. H. 1,
d. 1,5. 1:1.
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2113. Bit av blåaktig pärla med gulröda fläckar,
h. 0,85. 1:1.

2129. En ringformig svartglänsande pärla. D. 1,4,
h. 0,4. Ej bild.

2115. En halv mörkblå pärla ornerad med vita
och röda bågstreck. H. 1,4, d. 1,8. 1:1.

2131. En nästan klotrund, buteljbrun glaspärla.
D. 1,2x1,4. 1:1.

2114. En tunnliknande pärla, grågrön med gula
orneringar som bilden visar. H. 1.3, d. 1,3. 1:1.

2116. En platt pärla, med ett mitt på runt om gående band; ovan- och nedanför detta snett gående blåa linjer. H. 1, d. 1,45. 1:1.
2117. En blå, nästan klotrund pärla med schackbrädesmönster och vita fläckar med röda streck.
H. 1,5, d. 1,8. 1:1.

2118. En pärla, bengul, plan på ena sidan, kullrig
på den andra. I ena ändan en inskuren skåra.
H. 1,6, br. 1,2, tjl. 0,7. 1:1.
2119. Två runda pärlor av utseende som bilden
visar, ytan blank, gulvit. 1:1.
2120. En platt, bikonisk pärla, bengul. 1:1.

2121. En pärla, plan på den undre sidan, kullrig
på den övre. Färg gråbrun. 1:1.
2122. 24 pärlor av olika storlekar, d. 0,4 –1,1. Alla
i ljusa färger. 1:1.
2123. 23 pärlor av glas, färg från sjögröna till klart
genomskinliga. D. 0,6–1,9. 1:1.
2124. Elva pärlor, runda, ringformiga, cylindriska
och bikoniska. Alla mörka eller gråbruna till färgen. 1:1.

2125. Två bikoniska pärlor, gulgråa till färgen.
1:1.

2126. En svartglänsande, klotrund pärla.
D. 1,3x1,5. 1:1.
2127. Tre mindre svartglänsande, klotrunda pärlor, d. 0,9–1,1. Ej bild.

2128. En liten svartglänsande klotrund pärla,
d. 0,7x0,8. Ej bild.

2130. Två spolformiga, svartglänsande pärlor.
H. 2,2 resp 1,4, d. 0,9 resp 0,7. 1:1.

2132. En stor, bikonisk pärla av ljus kvartsit, marmor? H. 1,9, d. 2,5. 1:1.

2133. En stor pärla av ljusröd sandsten med påbörjat hål i båda ändarna. H. 2,1, d. 2,5. 1:1.

2134. En pärla av någon grågulvit bergart? snett
nött, med genomgående smalt hål. H. 1,5, d. 1,7.
1:1.

2135. 17 blå pärlor, dels runda, dels skivformiga.
Ytan matt, en del skimrande. D. 0,5–1,1. 1:1.
2136. Tio gula pärlor, den minsta H. 0,6, d. 0,8.
Den största H. 0,8, d. 1,1. 1:1.

2137. En gulvit pärla med mörkare fläckar,
ojämn till formen. H. 1,2, d. 1,2x1,4. XV, f. 4,5
fot djupt. 1:1.
2138. Två sexkantiga pärlor, en ljusblå och [en]
mörkblå. 1:1.
2139. Tre gröna rörformiga pärlor. 1:1.
2140. En brun rörformig pärla.

2141. Tre små, därav en rörformig, pärlor, blåskimrande, den minsta 0,5x0,5, den största
0,9x0,35. Ej bild.
2142. En genomskinlig sjögrön pärla. H. 1, d. 1.7.
VII, f. 3,5 fot djupt. 1:1.
2143. En ringliknande pärla, gulgrå H. 0,5, d. 1.
VII, f. 3,5 fot djupt. 1:1.
2144. En grågrön pärla. H. 0,6, d. 0,9. VII, f. 3,5
fot djupt. 1:1.
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2145. En blåskimrande platt pärla. H. 0,4, d. 0,8.
VII, f. 3,5 fot djupt. 1:1.

2151. En blank karneolpärla, kvadratisk med avfasade hörn. H. 0,7, d. 0,6. V, f. 3,5 fot djupt. 1:1.

2147. En ganska stor, starkt deformerad pärla i
blått med två, möjligen tre vita våglinjer. H. 1,
d. 1,7x2,2. V, f. 3,5 fot djupt. Ej bild.

2153. En sjögrön pärla med två gråa ögonsirater.
H. 0,7 d. 1. I, f. 4 fot djupt. 1:1.

2146. Tre mer eller mindre förbrända, svarta pärlor, d. ca 1. VII, f. 3,5 fot djupt. Ej bild.

2148. En grön, gråvattrad pärla. H. 0,9, d. 1,1.
V, f. 3,5 fot djupt. 1:1.
2149. En grå, platt pärla. H. 0,5, d. 1. V, f. 3,5 fot
djupt. 1:1.
2150. En blåskimrande pärla, något sned. H. 0,6,
d. 0,8. V f. 3,5 fot djupt. 1:1.

2152. En blå pärla med grå ögonsirater med
mörk mittpunkt och röda streck. H. 0,6, d. 0,8. I,
f. 4 fot djupt. 1:1.

2154. En brun karneolpärla H. 0,9, d. 1,2. I, f. 4
fot djupt. 1:1.
2155. En platt grågrön pärla H. 0,5, d. 0,9. I, f. 4
fot djupt. 1:1.
2156. Liten grön pärla. H. 0,5, d. 0,4. I, f. 4 fot
djupt. 1:1.

2157. Två små gula pärlor, h. ca. 0,4. I, f. 4 fot
djupt. 1:1.
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2158. En vitaktig pärla, plan på ena sidan. H. 0,6,
d. 0,7. I, f. 4 fot djupt. 1:1.
2159. Tio blåa pärlor av vanlig storlek. Ej bild.

2160. Nio blåa pärlor, dels kvadratiska med avfasade hörn, dels runda och mångfasetterade. 1:1.

2161. 15 pärlor i olika blåa nyanser. Ytorna glänsande släta. Klotformiga, ringformiga och mångfasetterade. 1:1.
2162. Tre runda pärlor av vinrött glas, d. ca. 1.
1:1.
2163. Två mångfasetterade pärlor av vinrött glas.
Den större d. 1, den mindre som har blank yta,
d. 0,7. 1:1.

2164. En större samt fem mindre mångkantiga
pärlor av bergkristall. Den största d. 1,4, den minsta d. 0,6. 1:1.

2165. En bikonisk mångfasetterad bergkristallpärla. H. 1,7, tjl. 1,1. 1:1.
2166. Sex pärlor av bergkristall, åttkantiga. L.
1,5–2,1. Två pärlor utan genomgående snörhål.
1:1.
2167. Elva och en halv pärla av bergkristall, kubiska med avfasade hörn. H. 0,7–1,25. 1:1.

2168. 15 pärlor av bergkristall, därav två med ej
genomgående hål. Dessutom en klubbliknande
med ej genomgående hål. 1:1.

2169. En kula av genomskinlig bergkristall, d. 2,2.
F. 1,5 fot djupt. 1:1.
2170. 71 pärlor av bergkristall. Alla klotrunda. D.
0,95–1,5. Endast två avbildade 1:1.
2171. En sjusidig karneolpärla. L. 1,7, d. 0,9.
XII & XIII f. 4,5 fot djupt. 1:1.

2172. En gulröd pärla H. 0,8, d. 1,1. XII & XIII,
f. 4,5 fot djupt. 1:1.

2173. En nästan klotformig karneolpärla. H. 0,6,
d. 0,65. XII & XIII, f. 4,5 fot djupt. 1:1.
2174. En pärlstav bestående av tre grönskimrande pärlor. Snörhål saknas. L. 1,6, d. 0,7. XII
& XIII, f. 4,5 fot djupt. 1:1.
2175. En dubbelpärla, silverskimrande. H. 1,1,
d. 0,7. XII & XIII, f. 4,5 fot djupt. 1:1.

2176. En pärlstav bestående av tre grönbrunskimrande pärlor. H. 1,2, d. 0,6. XII & XII, f. 4,5
fot djupt. 1:1.
2177. En pärlstav bestående av tre guldskimrande
pärlor. L. 2,5, d. 0,8. F. 2 fot djupt. 1:1.
2178. En pärlstav bestående av tre platta, blåa
pärlor. L. 1, d. 0,8. F. 2 fot djupt. 1:1.
2179. En porslinsliknande pärla med en ögonsirat på ena sidan, bestående av röda utstrålningar
kring en mittpunkt. H. 0,7, d. 0,8. F. 2 fot djupt.
1:1.

2180. En nästan klotrund karneolpärla. H. 0,9,
d. 1,1. F. 2 fot djupt. 1:1.
2181. En mångsidigt slipad karneolpärla. H. 1,
d. 1,1. F. 2 fot djupt. 1:1.

2182. En pärla av bergkristall, nästan klotrund,
d. 1,1x1,2. F. 2 fot djupt. 1:1.
2183. En ringformig genomskinlig grön pärla.
H. 0,4, d. 0,9. F. 2 fot djupt. 1:1.

2184. Fem svarta pärlor av glasfluss, fyra ornerade med tre pålagda gula ringar, en med två
ringar. 1:1.

2185. En blå pärla bestående av en större
långsmal pärla i mitten, båda ändarna avslutande
i en liten pärla. Snörhål saknas. L. 1,3, d. 0,65.
1:1.
2186. En stenpärla ojämnt tillformad med tre
runt om gående våglinjer. H. 0,8, d. 1,9. XIX, f.
4 fot djupt. 1:1.
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2187. En rödbrun pärla, h. 0,8, d. 1,1. XIX, f. 2–
3 fot djupt. 1:1.
2188. En rödbrun karneolpärla, kvadratisk med
avfasade hörn. H. 1, d. 0,8x0,9. XIX, f. 2–3 fot
djupt. 1:1.

2189. En dubbelpärla, blå- och silverskimrande.
H. 1, d. 0,75. XIX, f. 2–3 fot djupt. 1:1.

2190. En pärla i schackbrädesmönster i gult, rött,
grått och svart. H. 1,2, d. 1,3. VIb, 6 fot djupt.
År 1875. 1:1.

2191. En pärlstav, bestående av fem i guld och silver skiftande färger. L. 1,6, d. 0,6. VIb, f. 3 fot
djupt. År 1875. 1:1.
2192. En blå pärlstav bestående av något mer än
fyra pärlor. L. 2,1. IV, f. 1,5 fot djupt. 1:1.

2193. En liten förvittrad pärla, vit, samt fem små
gulvita pärlor. IV, f. 1,5 fot djupt. 1:1.
2194. Två svarta, starkt förbrända pärlor, nästan
klotrunda, d. 1,2. IV, f. 1,5 fot djupt. Ej bild.

2195. 41 pärlor, dels guld-, dels silver-, dels grönoch dels blåskimrande i färgen, näml.:
en pärlstav bestående av sju pärlor
fyra pärlstavar best. av sex pärlor
två pärlstavar best. av fem pärlor
åtta pärlstavar best. av fyra pärlor
sex pärlstavar best. av tre pärlor
tolv pärlstavar best. av två pärlor
åtta enkelpärlor.
Dessutom en hel del utan hål, trasiga och
halva pärlor. Endast två pärlor avbildade, 1:1.
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2196. 49 pärlor, huvudsakligast blå, en del skimrande samt några vita nämligen:
fyra pärlstavar bestående av fyra pärlor
fyra pärlstavar bestående av tre pärlor
22 dubbelpärlor
19 enkla pärlor
samt en hel del utan snörhål, halva pärlstavar och
enkla pärlor. Endast två pärlor avbildade, 1:1.

2197. Åtta pärlor, blåskimrande, bestående av:
en pärlstav bestående av fyra pärlor
en pärlstav bestående av tre pärlor
tre pärlstavar bestående av två pärlor
tre enkelpärlor
samt tre pärlstavar utan hål, en enkelpärla och
två halva. Endast två pärlor avbildade, 1:1.
2198. En klotrund pärla av bergkristall. D. 1,4.
XX, f. 3,5 fot djupt. 1:1.

2199. En pärlstav bestående av tre citrongula
pärlor. H. 1,7 d. 0,55. XX, f. 3,5 fot djupt. 1:1.
2200. En dubbelpärla, citrongul. L. 1,2, d. 0,65.
XX. F. 3,5 fot. djupt. 1:1.

2201. En dubbelpärla, blå. L. 1, d. 0,6. XX, f. 3,5
fot djupt. 1:1.
2202. 25 citrongula pärlor därav: 13 enkla; en
enkel utan snörhål; nio dubbla; en dubbel utan
snörhål; en med tre pärlor (se avb.) och nio fragment. Endast en avbildad 1:1.

2203. Fyra gröna pärlor skimrande i blått, nämligen: en dubbelpärla (se avb.); två mindre dubbelpärlor samt en liten enkel pärla, bikonisk.
Endast två avbildade 1:1.
2204. Två gröna, vattrade pärlor med blank, slät
yta. 1:1.
2205. Två dubbelpärlor med vattrade, blanka
ytor, gröngråa till färgen. 1:1.
2206. En dubbelpärla, blå.

2207. Två gröna pärlor, den ena blank genomlysande, den andra med frätt yta. 1:1.
2208. En sexkantig pärla, grönblå. 1:1.

2209. En kvadratisk pärla med avfasade hörn.
1:1.

2210. En blå, genomlysande, kvadratisk pärla.
H. 0,8, d. 1. Ej bild.
2211. Tre mindre pärlor: en cylindrisk, grågul till
färgen samt två runda, grönaktiga till färgen. Ej
bild.

2212. 30 pärlor i ljusare och mörkare blå nyanser.
D. 0,7–1,5. Ej bild.
2213. Sex små pärlor som föregående. D. 0,5–
0,6. Ej bild.

2214. Nio pärlor i ljusare och mörkare gröna nyanser. D. 0,7–1,1. Ej bild.
2215. 14 pärlor, grå- och brunvattrade, av olika
former och storlekar. En kvadratisk, några runda
och några platta. Ej bild.

2231. Små glasstavar av grågul färg, en med
längsgående vulst med vita linjer samt två profilerade. Avbildade i Arbman, Schweden und das
Karol. Reich, Taf. 11, fig. 5–7. Ej bild.

2543:3. En pärla, grovt tillformad, d. 2,1; h. 0,7.
1:1. Förvärvat av Stolpe och enligt uppgift funnet
på stranden ”utanför Bystan”.
2543:4. En pärla, sidorna avfasade, d. 1,5; h. 0,7.
1:1. Förvärvat av Stolpe och enligt uppgift funnet
på stranden ”utanför Bystan”.
2543:5. En pärla, sidorna avfasade, blank, d. 1,4;
h. 0,5. 1:1. Förvärvat av Stolpe och enligt uppgift
funnet på stranden ”utanför Bystan”.

2543:6. En nästan halv, ringformig pärla, d. 1,9.
1:1. Förvärvat av Stolpe och enligt uppgift funnet
på stranden ”utanför Bystan”.
2543:7. Ett halvt ämne till en pärla, d. 1,9; h.0,8.
1:1. Förvärvat av Stolpe och enligt uppgift funnet
på stranden ”utanför Bystan”.
2543:8. Ämne till en pärla, d. 0,9; h. 0,35. 1:1.
Förvärvat av Stolpe och enligt uppgift funnet på
stranden ”utanför Bystan”.
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2543:10. Av glas: en liten porslinsliknande pärla,
d. 0,7; h. 0,65. 1:1. Förvärvat av Stolpe och enligt
uppgift funnet på stranden ”utanför Bystan”.
73. En platt bronssölja? med genombruten, fast
remhållare. Tjl. 0,3. 1:1.
74. En liten bronssölja, gjuten, starkt skadad av
oxidering, möjligen även brand. 1:1.

75. En sölja med ledad remhållare, allt av brons,
tornen borta, starkt förvittrad. 1:1.

76. En remsölja av järn, starkt fragmentarisk med
remhållare av brons. I remhållaren sitter en nit
med huvud och en utan. 1:1.

155. Remändbeslag eller remtunga av brons,
sammanrullat och starkt skadat, översidan fyrdelad och ornerad med bladornamentik. Ytan visar
obetydliga spår av förgyllning. I övre kortändan
sitter tre bronsnitar. Beslagets br. 2,4 utvecklade l.
ca. 4 samt tjl. 0,4. Se vidare Arbman, Schw. s. 140
samt avbildning Taf. 47 fig. 1. 1:1.

167. Ett remändbeslag av tunn bronsplåt ornerat
på ena sidan med endast längs kanterna gående
parallella linjer, på den andra även med trianglar, var och en med tre punkter. I bredändan hål
för två nitar. Beslagets l. 5,8. F. 1 fot djupt. 1:1.
170. Ett gjutet remändbeslag av brons, avslutande
i form av ett djurhuvud. På ”halsen” två större
vulster och mellan dessa tio mindre sådana. Övre
ändan kluven med fastsittande bronsnit. Beslagets
l. 5,7. 1:1.

171. Ett gjutet remändbeslag av brons, bestående
av en trind ten. I ena ändan samt strax under mitten en kvadratisk vulst, i andra ändan kluven med
isittande bronsnit. Remändbeslagets l. 5,7. F. 5 fot
djupt. 1:1.
151. Ett hjärtformigt beslag av brons, starkt
anfrätt. På baksidan sitta tre bronsnitar med små
brickor av järn. 1:1.
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184. En remdelare av brons, kupig, d. 2,7; h. 1,
med spår efter järnoxid. 1:1.
13. Ett genombrutet, ornerat silverbeslag av tunn
plåt till en knivslida? med två kvarsittande små
stift. Beslaget något böjt. 1:1.

149. En rund bronsknapp, d. 2,4; övre ytan något
välvd, korsformigt avdelad i fyra fält, inom varje
fält en triangel. Fälten inlagda i gul emalj, korset
och trianglarna i brun. Under knappen utskjuter
en platt ten, l. ca. 0,9, i vilken ett hål är borrat.
F. 3 fot djupt. 1:1.
154. Ett ornerat bronsbeslag med nithål i alla fyra
hörnen. Ganska hög relief med spår efter försilvring. På baksidan sitter en liten bronsplåt fastrostad. F. 3 fot djupt. 1:1.
156. Ett 2 mm tjockt, alldeles plant bronsbeslag,
starkt anfrätt, ornerat på framsidan och med en
utskjutande, tillplattad nabb på baksidan. L. 0,5
[bör vara 3,5] och lika brett. 1:1.
191. Ett knappt 1 mm tjockt bronsbleck med liten
ring i ena ändan, l. 5,7. 1:2.
•••

8139:18. Ringen till en ringnål av brons. D. 2,6.
1:2.
14052:4. En bit av en ringnål av brons. 1:2.

8139:1 (1:2). Ringen till ett ringspänne? av järn
utan nål, bestående av en löst vriden fyrkantten;
de båda ändarna något förtjockade. Tenens tjl.
0,7. Ringens d. 5,4. 1:2.

9009:8. Fragment av ett ringspänne av järn med
s-formigt uppböjd ända. 1:2.
13794:3. Ett ringspänne av brons med upprullade
ändar. Tornen felar. D. 2,8. 1:2.

13794:4. En bit av ett ringspänne av brons med
ursprungligen upprullad, nu uträtad ända. Spännet är åsat. 1:2.
14052:3. En kulknopp av brons till ett ringspänne. L. 1,4; d. 1,4. 1:2.
14087:1. Ett litet ringspänne av brons med upprullade ändar. Ena ”rullen” avbruten och borta.
Spännet svagt åsat. 1:2.

14354:1. En ringsölja av järn, den ena ändan avbruten och borta, den andra med upprullad
ända. Mitt på spår efter vulster. Nålen saknas. D.
4,2. 1:2.
14563:5. Litet förböjt ringspänne av brons bestående av smal, trind ten med upprullade ändar.
största d. 3,3. Ej bild.

15731:8. Del av ringspänne av brons med fasetterade knoppar. Tenen tillplattad på undre sidan,
samt starkt angripen. Tenens tjl. 0,5–0,6; ringens
yttre d. 5,2. 1:2.
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7982:8. Ett halvt bronsspänne, avslutande med
ett djurhuvud. Spännet är av typ Birka Taf. 57
fig. 6. Ytan är ganska skadad. L. 5,5. 1:1.

8649:8. Kantbit av en dubbelskalig oval spännbuckla av brons. 1:2.
8703:1. En bit av en enkelskalig, oval spännbuckla av brons med vacker ljusgrå patina. 1:2.
13739:1. Det genombrutna övre skalet till en oval
spännbuckla av brons, av typ Birka I Taf. 65 fig. 2,
grav 846. L. 8,7, b. 5,7. Ej bild.

13794:2. En bit underskålla till en dubbelskalig,
oval spännbuckla av brons. 1:2.

7542:1. Ett runt, kupigt bronsspänne med slingornament och fyra små djurhuvuden i kanten
med nosarna vända utåt. På undersidan nålfäste
med spår efter järnnål, nålhållare och en genomborrad flik. D. 2,8. 1:1.

10379:1. Runt bronsspänne med spår av förgyllning, kullrigt, prytt med två sammanslingrande
djurfigurer. D. 3,05; h. 0,5. På baksidan nålhållare och nålfäste. Vid kanten en liten valk, möjligen rest av en bronsring. Ett liknande spänne är
avbildat i Birka I Taf. 85 fig. 1 tillhörande grav
1087. 1:1.

På undersidan nålfäste, nålhållare och fäste för
ring. Spännnets d. 2,9, h. 1,1. Ej bild.
7982:6. Bronstorn till ett spänne, tillplattad i ena
ändan med genomborrat hål. L. 6,2. 1:1.
8649:9. Bronsnål, avbruten i den övre, något tillplattade ändan. Nuv. l. 12. 1:1.

9126:4. Spetsen av nålen till ett ringspänne, ringnål? av brons, l. 9; med ryggad spets och med
spår av instämplade trianglar? på båda sidor om
ryggåsen. 1:1.
13734:2. Ändstycke av brons till nålen av ett
ringspänne. L. 4,6. Nålspetsen är ornerad med
en pärlstavsrand. 1:1.
14040:1. En bronsnål, l. 11,7; med tillplattat
huvud och genomborrat hål. Nålen kan ha tillhört ett spänne. 1:1.

14040:2. Övre delen av en nål, spetsen avbruten
och felar. Nuv. l. 3,3. Nålen har tillhört ett ringspänne. 1:1.
14354:6. Bronsnål till ett ringspänne. 1:1.

13734:1. Ett runt, genombrutet bronsspänne av
Gotlandstyp, något kullrigt, med rest av nålfäste
och nålhållare på baksidan. Något skadat. D. 3,1.
1:1.

14563:11. En hel samt fyra avbrutna nålar av
brons till ringspänne. Den hela, som är mycket
böjd, samt två av de ofullständiga – varav den ena
är mycket anfrätt – bestå av trinda tenar. De båda
andra äro platta mot spetsen och den ena ornerad med kantlinjer och små instämplade trianglar. Ej bild.

14563:4. Ett vid gjutning misslyckat likarmat
spänne av brons med nålfäste men utan nålhållare. Ej bild.

13333:1. En järnnål, troligen till en oval spännbuckla. L. 8,7. 1:1.

14563:3. Mittknopp av silver till ett likarmat
bågspänne, söndrigt. Knoppen är fastnitad på
spännets ”rygg”. 1:1.

15731:1. Likarmat spänne av brons med spår
efter järnnål på baksidan. Spännets L. 7,1; br. 2,8.
Spännet är av typ Birka I, Taf. 78 fig. 1 och 2. 1:1.

7982:7. Ett runt, kupigt bronsspänne med tre
inåtvända djurhuvuden av typ Birka Taf. 70 fig.
12. Starkt skadat av inkrusterad sand och aska.

14995:3. Bronsnål till ett ringspänne eller ringnål, den spetsiga ändan tillplattad och åsad. På
var sida om åsen ornerad med tätt sittande små
trianglar. Nålens l. 14,6, tj. 0,6. Ej bild.

13794:15–17. Tre järnnålar till spännen. 1:1.
13921:21. Fem järnnålar till spännen. 1:1.

14040:7. En nål av järn till ett spänne. 1:1.
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14052:11. Två järnnålar, den längsta troligen till
oval spännbuckla. 1:1.

14354:2. En järnnål till ett ringspänne eller ringnål. L. 13,8. 1:1.
14354:3. En järnnål till ett spänne. L. 5,5. 1:1.
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7187:1. Ett nästan runt, genombrutet hängsmycke av silver som Birka I Taf. 98 fig. 26 och
28. 1:1.

14052:14. En platt järnring med inåtgående flik,
ena ändan avbruten. I järnringen sitter ett skäreliknande järnföremål. Ringens tjl. ca. 0,3. 1:2.

9126:2. Ett silvermynt omgjort till hängprydnad.
Inskriften till största delen utplånad. Ej bild.

14563:28. Yxliknande hängprydnad av järn.
L. 6,8. 1:2.

8703:3. En svart sten med genomborrat hål i den
platta, spetsiga ändan. L. 2,5; br. 1,8. 1:1.

12160. Litet genombrutet hängsmycke av brons
med två mot varandra riktade fåglar. 1:1.

14995:1. Runt hängsmycke av brons, genombrutet med ögla. Lik. Sv. Forns. fig. 596. och Birka I
Taf. 98 fig. 27, grav 1084. D. 2,4. Ej bild.
13736:2. Ett litet hammarhuvud med del av skaft,
allt av järn. Nuv. l. 4,7; huvudets tjl. 0,9. 1:2.

8702:A2. En järnring, d. 2,1; bestående av en
tunn järntråd med hopvirade ändar. Vid ringen
sitta två stavformade järnhängen, l. 1,9. Ett liknande föremål är funnet i grav 60 och avbildat
Birka I Taf. 104 fig. 2 samt i textboken [Birka I
text] s. 24 fig. 19A nr. 5. 1:2.
8985:5. En järnring, bestående av en platt ten,
Ringens d. 3,2. Vid ringen är fästad en miniatyryxa av järn, l. 3,4. 1:2.

13921:10. En platt järnten, böjd i ring med påhängande miniatyrskära. D. 3,9. 1:2.
18033. Två delar av en större platt järnring, i vilken medelst en mindre ring fragment av tre små
järnliar sitta fästade. Ca. 1:4.

9009:6. Del av en platt järnring med inåtgående
flik, i vilken sitter en miniatyrskära av järn. Ringens yttre d. 7,7. 1:2.
15731:9. Hopsvetsad järnring på vilken sitta två
mindre ringar uppträdda. Den stora ringens d.
4,2–4,3, de båda små d. 1,5–2. Ej bild.

13921:11. Två järntenar, böjda till två ringar
hängande i varandra. D. 3–3,7. Ej bild.

14354:21. En järnring, på ett ställe tillplattad med
inåtgående flik. D. 4,5. 1:2.

8252:1. En sittande katt eller hare? grovt utskuren
ur ett ca. tjl. 1, på båda sidor plant bärnstensstycke. 1:1.
14354:7. Tungliknande spets av brons till en armbygel? Spår efter punktornamentik och två parallella linjer. 1:1.
14563:10. Del av armbygel av brons, på mitten
tjock och bred, med fem vulster, båda ändarna
avbrutna. D. ca. 8; br. 2. Ej bild.

19447. En armring av silver, flätad av fyra trinda
tenar, tillhamrade mot ändarna, vilka äro ornerade med tätt sittande inpunsade gropar. Ringen
starkt deformerad med ändarna utvikta från varandra. V. 70,35. Ringen var vid anträffandet
överdragen med mörk oxid och till utseendet
erinrade den starkt om rostigt järn. Typ se
M. Stenberger, Die Schatzfunde Gotl. del II avbildning 137:6. Ej bild.
14052:1. En skadad fingerring bestående av ett
bronsband. Den är bredast på mitten, avsmalnande mot ändarna. D. 2,3. 1:1.
2. En liten fingerring av silver, bestående av ett
tunt band, bredast framtill, avsmalnande baktill.
D. 1,75; v. 0,85. Ej bild.

14712. Fingerring av guld, platt, avsmalnande
mot ändarna, som rullats om varandra till en
knut. Ringen stämpelornerad med enpunkterade
trianglar. V. 8,17. 1:1.

21350. Fingerring av silver med oval fattning för
nu bortfallen sten. Inom fattningen en vit, kritaktig massa. Ringens h. 2,9; yttre d. 2,3. Infattningen har fyra klor. 1:1.
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15971:1. Enkel fingerring av silver, smal med utvidgning för infattning av en, nu lös, sten av grönt
glas. Stenen är avlång samt snedstreckad på
undre plana sidan. Ringen är något tillplattad
från sidorna. D. 2,7. Stenen är 1,4 l; br. 1,1;
tjl. 0,6. 1:1.
23767:1. En fingerring av brons, något tillbucklad, plan på den inre sidan, kullrig på den yttre.
1:1.
23767:2. En fingerring av brons, något tillbucklad, plan på den inre sidan och strierad på den
kullriga yttersidan. 1:1.
8252:4. En liten, fint svarvad halv ring av bärnsten. D. 0,9. Ej bild.
9152:3. Ett stycke av en bronsring. 1:1.

13921:23. En hel kedjelänk samt två delar av liknande, alla av järn. Typ Birka I Taf. 113 fig. 17.
1:2.

14052:13. Länk av järn till en kedja som Birka I
Taf. 113 fig. 17 grav 151. 1:2.
8985:3. En bronsring bestående av en ten med
ändarna böjda runt tenen. Vid ringen hänger en
kedjelänk? av brons. Ringens d. 1,8. 1:2.

14995:10. Kedjeplatta av brons med isittande två
små bronsringar. L. 3,8; br. 3,4. Den är avbildad
i Fornvännen 1913 s. 311 f. 99. 1:2.
7187:3. Tre pärlor av glas eller glasfluss: en nästan svart med vit våglinje; en grönaktig med vit
våglinje samt en grågrön med svart våglinje mellan två röda ränder. 1:1.
7342:3. Två blåsvarta glaspärlor, den ena skadad,
H. 0,6–0,8; d. 1–1,1. Ej bild.

7342:4. En pärla av rödbrun glasfluss, h. 0,6; d. 1.
1:1.
7342:5. En karneolpärla, klotrund, d. 0,8. Blank.
Ej bild.

7342:6. En liten rund karneolpärla, svagt bränd,
d. 0,6. Ej bild.

7342:7. En blå glaspärla, kvadratisk med facetterade hörn. H. 0,8; br. 0,7. Ej bild.
7342:8. En pärlstav bestående av tre citrongula
pärlor, l. 1,7. 1:1.
7342:9. En pärlstav bestående av tre blåa pärlor,
l. 1.4; samt två lösa blåa pärlor. Ej bild.

7342:10. En pärlstav bestående av två små blåa
pärlor, l. 0,8; samt två och en halv pärla på längden avspjälkade. Ej bild.
7343:4. En pärla av kristall, kvadratisk med avslipade hörn; h. 1; d. 0,9. Något skadad. 1:1.

7343:5. En pärla av blått glas, kvadratisk med avslipade hörn. H. 1,2; br. 1. På fyra sidor sitta gula
ögonsirater. 1:1.

7343:6. En kannelerad gulgrå pärla. H. 0,8; d. 1.
1:1.
7343:7. En glaspärla, mångfasetterad. H. 1;
d. 1,1. 1:1.
7343:8. Pärlstav bestående av två små blåa pärlor,
l. 1. 1:1.

7343:9. En blå glaspärla, kvadratisk, metallskimrande. H. 0,8; br. 0,6. Ej bild.
7343:10. En grönaktig, platt glaspärla. H. 0,3;
d. 0,7. Ej bild.
7343:11. En liten mörkblå glaspärla, H. 0,4;
d. 0,55. Ej bild.
7343:12. En liten mörkblå glaspärla, silverskimrande. Ej bild.

7343:13. Två små silverfolierade glaspärlor. Ej
bild.
7542:4. En glaspärla, kannelerad. H. i hålets
längdriktning 1,4; d. 1,6.

7542:5. En kristallpärla av form som ovanstående. H. i hålets längdriktning 1,4; d. 1,6. Ej bild.
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7542:6. En kristallpärla, mångfacetterad, snedslipad i båda ändarna. H. i hålets längdriktning 1;
d. 1,1.

7542:7. En avlång, något tillplattad kristallpärla.
L. i hålets riktning 1,3; d. 0,8x1. Ej bild.

7542:8. En liten, nästan klotrund kristallpärla.
D. 0,7. Ej bild.
7542:9. En karneolpärla, mångfacetterad. H. i
hålets längdriktning 1; d. 1,1. Ej bild.
7542:10. En platt bärnstenspärla, blank och genomlysande. H. i hålets längdriktning 0,5; d. 1.
Ej bild.

7542:11. En klotformig glaspärla, slät och genomlysande. D. 1. Ej bild.

7542:12. En mörkblå glaspärla med ögonsirater
och gråa i kors gående våglinjer. H. i hålets längdriktning 1,1; d. 1,1. 1:1.
7542:13. En grågul glaspärla, kannelerad med
mitt på och runt om gående brun linje. H. i hålets längdriktning 0,7; d. 1. 1:1.
7542:14. En pärlstav, bestående av två små blå
pärlor. Stavens l. 1. 1:1.

7542:15. Fem blåa glaspärlor, tre ringformiga,
därav en skadad, en nästan klotrund samt en avbruten i båda ändarna. H. 0,4–0,8; d. 0,8–1. Ej
bild.
7542:16. En smält glaspärla, ljusblå till färgen. Ej
bild.

7982:22. En bärnstenspärla, platt, d. 1,8; tjl. 0,7;
med något facetterade kanter. 1:1.

7982:22/1. Tre karneolpärlor: en kvadratisk med
avfasade hörn, en platt med avfasade kanter samt
en klotrund. 1:1.
7982:22/2. En pärla av gul glasfluss, h. 0,7; d. 1.
1:1.

7982:22/3. En klotrund pärla av glas, grågul till
färgen; d. 1,3. Ej bild.

7982:22/4. Två blåa glaspärlor, kvadratiska; den
större 0,9x0,9; den mindre 0,7x0,6. 1:1.

7982:22/5. Två blåa glaspärlor, kvadratiska med
avfasade hörn; 0,8x0,8; den mindre 0,6x0,6. 1:1.
7982:22/6. Fem blåa glaspärlor, den största, som
är något skadad, h. 0,8, d. 1,1, den minsta
0,4x0,5. 1:1.

7982:22/7. En ringformig blå glaspärla, 0,4x0,6.
1:1.
7982:22/8. En ringformig ljusblå pärla, 0,2x0,8.
1:1.

7982:22/9. En snedsliten, facetterad blå pärla,
0,8x1. 1:1.
7982:22/10. En gulgrå glaspärla, 0,7x1,2. 1:1.

7982:22/11. En genomskinlig glaspärla med
svaga spår efter kannelering, 0,7x0,8. Ej bild.

8139:16/1. En kristallpärla, klotrund, d. 1. Ej
bild.
8139:16/2. Två avlånga kristallpärlor med ej genomgående hål. L. 1–1,2. Ej bild.
8139:16/3. En platt kristallpärla med facetterade
kanter. D. 1; tjl. 0,5. Ej genomgående hål. Ej bild.

8139:16/4. En kristallpärla, kannelerad, h. 1,1;
d. 1,5. 1:1.

8139:16/5. En blå glaspärla med gråa våglinjer
och tre ögonsirater i rött. grått och blått. H. 1,3;
d. 1,5. 1:1.
8139:16/6. En glaspärla av genomskinligt ljusblått glas, kvadratisk med avnötta hörn. H. 1,5;
br. 1,2. 1:1.
8139:16/7. En glaspärla, kvadratisk med facetterade hörn. L. 1; br. 1. 1:1.

8139:16/8. En glaspärla, mångfacetterad,
mörkblå, nästan svart till färgen, d. 1; nästan
rund. Ej bild.
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8139:16/9. En glaspärla, sjögrön med ett runt
om gående rödbrunt band. H. 0,6; d. 1,1. 1:1.
8139:16/10. Tre glaspärlor, marinblå, därav två
med ganska stora hål. D. 0,9–1. Ej bild.

8139:16/11. En platt, marinblå glaspärla, kannelerad i kanten. H. 0,4; d. 1,1. 1:1.
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8139:16/12. En glaspärla, något konisk med en
runt om gående grå våglinje. H. 0,6; d. 0,8. 1:1.

8440:8/4. En marinblå glaspärla. H. 0,5, d. 0,8.
Ej bild.

8139:16/14. En grå ringformig glaspärla, h. 0,4;
d. 1. Ej bild.

8440:8/6. En nästan svart glaspärla med mycket
små, rödbruna och gulvita fläckar. H. 0,8; d. 1,4.
Ej bild.

8139:16/13. Tre grågröna glaspärlor, den ena
något ljusare i färgen. D. 0,9–1,1. Ej bild.

8139:16/15. En glaspärla, mjölkvit. H. 0,5;
d. 0,8. Ej bild.
8139:16/16. En tunnformig, blå glaspärla.
H. 0,8; d. 0,9. Ej bild.
8139:16/17. En pärla av glaspasta, rödgul till färgen. H. 0,6; d. 0,9. 1:1.

8440:8/5. En ljusblå glaspärla med stort hål. H.
0,5; d. 0,9. 1:1.

8440:8/7. En citrongul glaspärla. H. 0,7; d. 1,1.
1:1.

8440:8/8. En platt, rund karneolpärla med avfasade kanter. H. och d. 1,1; tjl. 0,5. Ej genomgående hål. 1:1.

8139:16/18. Två bärnstenspärlor, den ena förvittrad yta. Den andra grovt tillskuren. Ej bild.

8649:6. Sex pärlor av glas eller glasfluss, den stora
blå är halv, den grönaktiga utan hål. Färg och utseende som avbildningen visar. 1:1.

8139:16/20. En mångfacetterad bergkristallpärla. H. 1,2 d. 1.3. Ej bild.

8702:A4. En rund, något tillplattad pärla av marinblått glas, h. 1,2; d. 1,3.

8139:16/19. Del av en större pärla, förvittrad yta.
D. 1,1. Ej bild.

8166:1. En karneolpärla, platt, kubformig med
avfasade hörn. H. 1,4; br. 1,2; tjl. 0,8. 1:1.
8166:2. En karneolpärla som ovanstående, fastän
mindre. H. 0,9; br. 0,8; tjl. 0,6. 1:1.
8252:2. En liten sexsidig, tunn, platt, genomborrad bärnstenspärla. D. 0,85; tjl. 0,3. Slät och
blank. Ej bild.

8252:3. En oregelbunden, rund, grovt tillskuren
med hål försedd bärnstenspärla. D. 1; tjl. 0,4. Ej bild.
8440:8/1. En nästan rund karneolpärla, d. 0,8.
Ej bild.

8440:8/2. En karneolpärla, kvadratisk med avfasade hörn. H. 0,8; br. 0,7; tjl. 0,6. 1:1.
8440:8/3. En mörkblå, nästan rund glaspärla.
H. 1; d. 1,2. 1:1.

8700:4. En blå, ringformig glaspärla. D. 0,9; h.
0,4. 1:1.

8702:A4/1. En ljusare blå glaspärla, h. 0,8; d.
0,8. Ej bild.

8702:A4/2. En blågrå pärla, h. 0,7; d. 1,1. Ej
bild.
8702:A4/3. En liten blå pärla, h. 0,35; d. 0,6. Ej
bild.

8702:A4/4. En grön glaspärla, något eldskadad?
H. 0,4; d. 1,1. Ej bild.
8702:A4/5. En gråvit glaspärla, h. 0,65; d. 0,85.
Ej bild.
8702:A4/6. En mångsidig karneolpärla. H. 0,9;
d. 1. Ej bild.

8702:A4/7. En platt karneolpärla med avslipade
kanter. Ej bild.
8985:10/1. En pärla av lera, grågul till färgen,
klumpigt gjord, d. 1,6; h. 0,95. Ej bild.
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8985:10/2. En svartaktig glaspärla, ojämn, d. 1,1;
h. 1. Ej bild.
8985:10/3. Två gråvita pärlor av glasfluss. D. 1,1;
h. 0,6–0,8. Ej bild.

8985:10/4. En ljusblå glaspärla, d. 0,8; h. 0,6.
1:1.
8985:10/5. En marinblå glaspärla, d. 0,9; h. 0,7. 1:1.
8985:10/6. En grönfläckig glaspärla, d. 0,8; h.
0,7. 1:1.

8985:10/7. En karneolpärla, blank. D. 0,7; h. 0,6. 1:1.
8985:10/8. En pärlstav, bestående av två marinblåa glaspärlor. L. 1,1. 1:1.

8985:10/9. En pärlstav, bestående av tre ljusblåa
glaspärlor, l. 1,2. 1:1.

9009:24/1. Två pärlstavar, bestående den ena av
fem, den andra av fyra guldfoliepärlor. 1:1.
9009:24/2. Nio ljusare och mörkare blå glaspärlor. Ej bild.
9009:24/3. En porslinsvit liten pärla. Ej bild.

9126:7/4. Sjögrön glaspärla, h. 0,5; d. 0,9.Ej bild.
9126:7/5. Citrongul pärla, d. 1,1; h. 0,9. Ej bild.

9126:7/6. Mångfacetterad karneolpärla, h. 0,8;
d. 0,85. Ej bild.
9126:7/7. Platt karneolpärla med facetterade
kanter, l. i hålets längdriktning 0,89; tjl. 0,4. Ej
bild.
9126:7/8. Liten blå pärla, navformig. 1:1.
9126:7/9. En halv blå glaspärla. 1:1.

9126:7/10. Två mindre bitar av bärnstenspärla.
Ej bild.

9152:4/1. 21 pärlor, därav tre halva sådana. Ej bild.

9152:4/2. En åttafacetterad karneolpärla, l. 1,7;
br. 1. 1:1.

9152:4/3. Liten, nästan rund karneolpärla med
svart fläck. D, 0,6. Ej bild.
9152:4/4. Fyra blå pärlstavspärlor med två pärlor i varje grupp, marinblå till färgen. Ej bild.
9152:4/5. Sju blåa glaspärlor, l. 0,4-0,9. Ej bild.

9009:24/4. En sjögrön pärla. Ej bild.

9009:24/5. En rödbrun pärla av glaspasta. Ej
bild.

9009:24/6. En grå pärla ornerad med ljust bruna
fält med en ljust gråblå ögonsirat. D. 1,3; h. 0,9.
Ej bild.
9009:24/7. En lerpärla? d. 1; h. 0,6. Grå färg
samt stort sömhål. 1:1.

9126:7/1. Nio och en halv glaspärlor samt två
mindre bitar av bärnstenspärla. Pärlstav bestående av tre blåa pärlor. L. 1,3; d. 0,9. Ej bild.
9126:7/2. Pärlstav bestående av två små pärlor,
blåa till färgen, l. 0,9; d. 0,4. Ej bild.

9126:7/3. Två skivpärlor, blågrön-skimrande. D.
1; h. 0,6; den andra blå, d. 0,6; h. 0,5. Ej bild.

9152:4/6. Tre gråa glaspärlor, l. ,4-0,5. Ej bild.

9152:4/7. Grön, rörformig pärla, l. 0,7. Ej bild.

9152:4/8. Svartgrå pärla, skadad. H. 0,5; d. 1,2.
Ej bild.
9152:4/9. Tre halva pärlor, två blåa och en sjögrön med våglinjer. Ej bild.

9434:4/1. Karneolpärla, kvadratisk med avfasade hörn. H. 1,2; br. 1x1,2. 1:1.
9434:4/2. En åttakantig karneolpärla, l. 1,3; br.
0,6. 1:1.
9434:4/3. En sexkantig karneolpärla, l. 1,3; br.
0,4. 1:1.
9434:4/4. Kannelerad melonpärla av sjögrönt
glas. H. 0,7; d. 1,1. 1:1.
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9434:4/5. En nästan svart glaspärla med rester
av ögonsirater. H. 0,6; d. 1,1. Ej bild.

11344:9. Kvadratisk karneolpärla med avfasade
hörn. H. 0,9; d. 0,8x0,7. Ej bild.

9993:6. Bärnstenspärla, grovt tillformad, platt.
d. 1,9; tjl. 0,9. 1:1.

11344:11. Mångkantig blå glaspärla. H. 1; d. 9.
Ej bild.

9434:4/6. En dubbelpärla, pärlstav, av två marinblåa glaspärlor. L. 0,9; d. 0,4. Ej bild.

9993:8. En kvadratisk karneolpärla med avslipade hörn. H. och br. 1,2; tjl. 1. 1:1.

9993:9. En klotformig karneolpärla. D. i hålets
längdriktning 1,3. Ej bild.
9993:10. En klotformig, liten karneolpärla, d. 0,7.
Ej bild.

9993:11. En glaspärla, något skadad yta, gulaktig
till färgen. H. 0,9; d. 1. Ej bild.
9998. Fyra pärlor. Ej anträffade vid denna bilagas
upprättande. Ej bild.

10791:4. Pärla av glas, blågrön med urfallen eller
insänkt våglinje. H. 0,9; d. 1,4. Ej bild.
10791:5. Glaspärla, klart blå, h. 0,8; d. 1. Ej bild.
10791:6. Glaspärla, blå, ytan är anfrätt. H. 0,7; d.
0,8. Ej bild.

10791:7. Glaspärla, grönblå med infällda röda
punkter. H. 0,7; d. 1,2. Ej bild.

10791:8. Glaspärla, högblå och vitskimrande.
H. 0,3; d. 0,8. Ej bild.
10791:9. Blå dubbelpärla, bestående av två sammanhängande pärlor. Hela l. 1,2; d. 0,5. Ej bild.
10791:10. En karneolpärla, nästan rund. H. 0,6;
d. 0,7. Ej bild.

10791:11. En kvadratisk karneolpärla med avfasade hörn. H. 0,9; br. 0,5x0,8. Ej bild.

11344:8. Klotformig karneolpärla, h. 0,8; d. 0.9.
Ej bild.

11344:10. Ringformig blå glaspärla. D. 0,9;
h. 0,3. Ej bild.

11344:12. Klotrund pärla av vitt glas. H. 1,2;
d.1,2. Ej bild.
11344:13. Rund, nästan klotrund, pärla av svart
glas. H. 0,85; d. 1,1. Ej bild.

11344:14. Rund pärla av blått glas med stort
snörhål. H. 0,8; d. 1,4. Ej bild.
11344:15. Två tunnformiga pärlor av glas eller
glasfluss. H. 0,7; d. 0,9–1. Ej bild.

12878:6. Tre pärlor av karneol: en kvadratisk,
platt med avfasade hörn. L. 1,2; br. 0,7x1,1; en
långsträckt, skadad, åttkantig. L. 0,9; br. 0,7; en
klotformig, d. 0,8. Ej bild.
12878:7. Två röda och en gul, nästan cylindriska
glasflusspärlor. H. 0,7–0,8; d. 1–1,1. Ej bild.

12878:8. En ganska stor pärla av grönaktigt glas
med runt om gående rödbruna våglinjer. Pärlans
h. 1; d. 1,7. 1:1.
12878:9. En klotformig och en nästan ringformig
pärla av ljusblå glasfluss. Den klotformiga är 0,7
i d; den ringformiga d. 0,8; h. 0,35. Ej bild.
12878:10. En marinblå pärla, har tillhört en pärlstav, l. 1,1; d. 0,9. Ej bild.

12878:11. En pärlstav bestående av två gråblåa
glaspärlor. Sammanlagda l. 0,9; d. 0,7. Ej bild.
12878:12. Ungefär en fjärdedel av en gul pärla,
h. 1,1. Ej bild.

13107:2. En kannelerad pärla av bergkristall.
H. 1,3; d. 1,1. 1:1.
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13107:3. En åttkantig pärla av bergkristall, l. 1,1.
D. 0,9x1. Ej bild.

13739:26. Två klotrunda pärlor av karneol.
D. 0,55 x 0,7 resp. Ej bild.

13107:5. En fyrsidig pärla av blått glas med avfasade hörn. H. 1,5; d. 1,15. Ej bild.

13739:28. En ljusblå, matt glaspärla. L. 0,5,
d. 0,8. 1:1.

13107:4. En liten, nästan klotrund pärla av karneol. D. 0,6x0,7. Ej bild.

13107:6. En klotrund pärla av blått glas, d. 1,3. Ej
bild.
13107:7. En platt pärla av blått glas. H. 0,7;
d. 1,2. Ej bild.

13107:8. Två små runda pärlor, den ena av mörkare blå färg, den andra ljusare blå. D. 0,6–0,8. Ej
bild.

13107:9. En grå pärla med rödbrun våglinje,
h. 0,6; d. 1. Ej bild.
13107:10. En halv och en del av en annan försmält pärla. Ej bild.

13739:18. En pärla av bergkristall, l. 1,5; br. 0,8–
1; sjukantig. Ej bild.

13739:27. En gulaktig glaspärla. D. 0,9; h. 0,85.
Ej bild.

13739:29. En genomskinlig, blå glaspärla, bikonisk. H. 0,45; d. 0,8. 1:1.
13739:30. En kvadratisk blå glaspärla med avfasade hörn. H. 0,7; br. 0,6. 1:1.
13739:31. En grågrön glaspärla med stort snörhål. H. 0.8, d. 1,1. 1:1.

13739:32. En ringformig glaspärla, blågrön.
D. 0,65, h. 0,3. 1:1.
13739:33. En ringformig glaspärla, blågrön.
D. 0,75. Ej bild.

13739:34. 14 glaspärlor från svartblå till ljusare
blå. H. 0,3–0,8; d. 0,4–1. Ej bild.

13739:19. En rund pärla av bergkristall, mångfasetterad. D. 1x1,1. Ej bild.

13739:35. En pärla bestående av tre pärlor, den
största på mitten samt en mindre på vardera
sidan. Färg marinblå. L. 1,2; d. 0,6. 1:1.

13739:21. En vitbränd mångfasetterad karneolpärla, mycket skadad. Ej bild.

13739:37. Fem hela samt två halva pärlstavar bestående av tre blå pärlor. L. 1–1,4; d. 0,7. 1:1.

13739:20. En platt runt kanten fasetterad pärla
av glas, l. 0,9; tjl. 0,45. Ej bild.

13739:22. En bränd kvadratisk karneolpärla med
avfasade hörn. H. 1,1; br. och tjl. 1,1x0,7. Ej bild.
13739:23. En gråbränd kvadratisk karneolpärla
med avfasade hörn. L. 0,8; br. och tjl. resp.
0,7x0,6. Ej bild.
13739:24. En större, ringformig blå glaspärla, h.
0,5; d.1,3. Ej bild.
13739:25. En mindre, ringformig blå glaspärla.
H. 0,4; d. 0,9. Ej bild.

13739:36. En dubbelpärla bestående av två citrongula pärlor. L. 1,1; d. 0,5. 1:1.

13739:38. Fem hela pärlstavar bestående av två
pärlor, blåa till färgen. L. 0,9–1; d. 0,4–0,6. Ej
bild.

13739:39. Åtta hela samt två halva enkelpärlor
av blått glas tillhörande stavar. Ej bild.
13739:40. En cylindrisk glaspärla, ornerad med
blått, rödbrunt och grått. Ytan starkt förvittrad.
L. 1,6; d. 0,7. 1:1.
13739:41. En blå glaspärla, ornerad med vita och
röda streck. H. 0,6; d. 1,0. 1:1.
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13739:42. En halv glaspärla, grå till färgen med
tätt sittande ögonsirater, varav två äro bortfallna.
Mellan siraterna och runt dessa fina blå streck.
Pärlans h. 1,3; d. 1,5. 1:1.
13739:43. En halv grönsvart pärla med spetsiga
våglinjer. Ungefär h. och d. 1,6. Ej bild.

13739:44. Tolv pärlbitar, en rätt stor genomlysande grön, en bit kannelerad, en citrongul, sex
bitar grå, gröna, röda och blåa och en bit av
bärnsten. Ej bild.

13794:29/1. En blå glaspärla med två runt om
gående bruna linjer samt två vita våglinjer.
H. 0,9; d. 1,7. 1:1.
13794:29/2. En mörkblå glaspärla, kannelerad.
H. 1,5; d. 1,6. 1:1.

13794:29/12. En blå glaspärla med tre ögonsirater i svart, gult och grönt. H: 0,7; d. 1. 1:1.
13794:29/13. En grå glaspärla med smala parallella linjer, bruna till färgen, gående från pol till
pol. H. 0,7; d. 0,7. 1:1.
13794:29/14. En halv sjögrön glaspärla med
dubbla fina våglinjer, rödbruna till färgen.
H. 1,05; d. 1,7.

13794:29/15. En halv mörkblå glaspärla, h. 1,3;
d. 1,6; ornerad med vita våglinjer samt rödbruna
linjer. 1:1.

13794:30/1. 15 ringformiga pärlor av glas till färgen från marinblåa till ljusare blått. D. 0,5–1,1;
h. 0,2–0,5. Ej bild.

13794:29/3. En halv gulgrå pärla, kannelerad.
H. 0,8; d. 1,1. Ej bild.

13794:30/2. Tre hela samt två halva pärlor av
glaspasta, rödbruna till färgen. H. 0,6–0,7; d.
0,9–1,1. Ej bild.

13794:29/5. En cylindrisk glaspärla, något skadad i ena ändan. L. 0,9; d. 0,5. Ej bild.

13794:30/4. Två blåa ringpärlor, sammansmälta
med varandra. L. 0,6; d. 0,8. 1:1.

13794:29/4. Två små gulgrå pärlor av form som
föregående. H. 0,5; d. 0,7. Ej bild.

13794:29/6. Sex nästan klotrunda pärlor av
bergkristall. H. 0,8–1,1; d. 0,9–1,2. Ej bild.
13794:29/7. En platt mjölkvit pärla av glas. H.
0,5 d. 0.9. Ej bild.
13794:29/8. En platt mjölkvit pärla av glas. H.
0,3; d.0,8. Ej bild.

13794:29/9. En mångfasetterad pärla av
bergkristall. H. 0,9; d. 1. Ej genomgående hål. Ej
bild.
13794:29/10. En blåsvart glaspärla, H: 1,3; d.
1,6; med grå våglinjer och tre ögonsirater i svart,
grått och rött. Pärlan är något skadad. 1:1.

13794:29/11. En nästan klotrund glaspärla,
skimrande i grönt och blått med små röda punkter inom vit ram. D. och br. 1,2. 1:1.

13794:30/3. En dubbelpärla sammanbunden
med lång ”hals”, blå till färgen. L. 1,1; d. 0,7. 1:1.

13794:30/5. En pärlstav bestående av tre blåa
pärlor. L. 1,5; d. 0,55. 1:1.
13794:30/6. Tre pärlstavar bestående av två dubbelpärlor samt fem lösa pärlor, alla blåa till färgen. Ej bild.

13794:30/7. Tre dubbelpärlor som föregående
fastän gula och gulaktiga till färgen samt fem lösa
sådana pärlor. Ej bild.

13794:30/8. Fyra nästan klotformiga pärlor av
karneol. L. 0,45–0,8; d. 0,5–0,9. Ej bild.

13794:30/9. En bikonisk karneolpärla. H. 0,5;
d. 1. 1:1.
13794:30/10. Två platta karneolpärlor med runt
om avfasade kanter. H. 0,95; br. 1; tjl. 0,3. Den
andra h. 0,8; br. 0,8; tjl. 0,35. Ej bild.
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13794:30/11. Två kvadratiska karneolpärlor, den
ena obränd, den andra vitbränd. H: 0,6; den
vitbrända 0,5. Båda med avfasade hörn. Ej bild.
13794:30/12. Tre nästan svarta glaspärlor, klotrunda. H. 0,8–0,95; d. 0,9–1,1. Ej bild.
13794:30/13. Två platta glaspärlor, gråa till färgen.H. 0,55–0,6; d. 1–1,1. Ej bild.

13794:30/14. En cylindrisk, grå glaspärla,
h. 0,65; d. 0,8. Ej bild.

13794:30/15. En platt, grå lerpärla. H. 0,6;
d. 1,1. 1:1.
13794:30/16. En gråblå glaspärla, h. 0,6; d. 0,8.
1:1.

13794:30/17. En gröngrå glaspärla. H: 0,65;
d. 0,9. 1:1.

13794:30/18. Ett 25-tal bitar av glaspärlor av
olika färg och storlek. Ej bild.

13813:2. En platt pärla av kalksten? d. 1,2; h. 0,5.
Ej bild.

13813:3. Två nästan klotrunda, svarta, blanka
pärlor. H. 0,55–1; d. 0,55–1,1. Ej bild.
13813:4. En pärlstav av tre blåa pärlor. L. 1,2;
d. 0,7. Ej bild.

13813:5. Två pärlstavar som ovan bestående av
två pärlor samt tre lösa pärlor till pärlstavar. Ej
bild.
13813:6. En pärlstav bestående av tre gula pärlor och en bestående av två samt en lös gul pärla.
Ej bild.

13813:7. En gråblå, starkt förvittrad pärla. H.
0,6; d. 1,1. Ej bild.
13813:8. Fem små blåa glaspärlor. H. 0,35; d.
0,55, de fyra övriga ändå mindre. Ej bild.

13813:9. En gul ringformig glaspärla med starkt
förvittrad yta. H. 0,25; d. 0,7. Ej bild.

13813:10. Två gråa glaspärlor. H. 0,5; d. 0,7–0,8.
Ej bild.

13813:11. En liten pärla av bergkristall? H. 0,3;
d. 0,4. Ej bild.
13813:12. Nio halva eller bitar av glaspärlor. Ej
bild.

13838:16. En blå glaspärla med vit våglinje.
H. 0,75; d. 1,65. 1:1.
13838:17. En blågrön glaspärla. H. 0,6; d. 1. 1:1.

13838:18. En ringformig porslinsblå glaspärla.
H. 0,3; d. 0,7. 1:1.
13838:19. En pärlstav bestående av fyra något
eldskadade? silverfoliepärlor. L. 1,7; st. d. 0,9. 1:1.

13838:20. En pärlstav bestående av två guldfoliepärlor. L. 1; d. 0,8. Ej bild.
13838:21. En pärlstav bestående av två blåa pärlor samt en lös pärla. Ej bild.

13838:22. En grå glaspärla, H. 0,7; d. 1,1. Ej bild.
13838:23. En mångfasetterad bergkristallpärla.
H. 0,8; d. 0,9. Ej bild.

13838:24. Tre halva glaspärlor, tre gråa, en blå
och en röd. Ej bild.

13973:11.En sjukantig pärla av bergkristall, l. 1,6.
Ej bild.

13973:12. Två kvadratiska pärlor av karneol,
med avfasade hörn, den ena vitbränd. 1:1.
13973:13. Två små runda pärlor av karneol.
H. 0,55–0,7. Ej bild.
13973:14. En gulröd pärla av glaspasta. H. 0,75;
d. 1. 1:1.

13973:15. En klarblå ringformig glaspärla.
H. 0,5; d. 0,9. 1:1.
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13973:16. En svart glaspärla med runt om gående grågrönt band. H. 1; d. 1,3. 1:1.

13973:17. En nästan svart glaspärla med tre röda
prickar. H. 0,7; d. 1,2. Plan vid båda polerna. 1:1.
13973:18. En vit agatpärla med runt om gående
svarta linjer. H. 1; d. 0,7; tillplattad på ena sidan.
1:1.
13973:19. Tre små blåa glaspärlor. D. 0,5–0,9. Ej
bild.
13973:20. En genomskinlig pärla, gulaktig till färgen. Har tillhört en pärlstav. Ej bild.

14040:13. En silverpärla, bikonisk, något skadad,
med filigranornamentik. H 1; d. 1. 1:1.

14040:14. En gulgrön pärla av glaspasta, h. 0,7;
d. 1; hängande på en tunn silverring, bestående
av en strierad ten med ändarna virade om varandra. Ringens d. 1,6. 1:1.
14040:15. En kannelerad, blå glaspärla. H. 0,7;
d. 1. 1:1.

14040:16. En något avlång, snett kannelerad glaspärla, ljusgul till färgen. H. 1,1; d. 0,8. 1:1.

14040:17. En svart, cylinderformad glaspärla, avbruten i ena ändan, med två pålagda gula glasstavar. Nuv. l. 0,7; d. 0,6. 1:1.

14040:18. En rödbrun pärla av glaspasta, h. 0,7;
d. 1,05. 1:1.
14040:19. En liten nästan klotrund pärla av karneol. H. 0,7; d. 0,7. Ej bild.

14040:20. En ganska stor, mångfasetterad blå
glaspärla. H. 1,2; d. 1,3. Ej bild.
14040:21. En glaspärla, grågrön till färgen.
H. 0,7; d. 1. 1:1.
14040:22. En nästan svart glaspärla försedd med
en rödbrun våglinje. H. 0,9; d. 1. 1:1.

14040:23. Fyra stycken svarta glaspärlor, två
större, nästan runda, h. 1; d. 1,15. Två mindre,
platta, h. 0,6; d. 0.8. Ej bild.
14040:24. 20 st. mörkare och ljusare blå glaspärlor, h. 0,25–0,75; d. 0,5–0,8. Ej bild.

14040:25. En rund pärla av bergkristall, h. 0,6;
d. 0,8. Ej bild.
14040:26. Fyra glaspärlor av gulgrå färgton, den
största med förvittrad yta. H. 0,25–0,6; d. 0,5–
0,9. Ej bild.
14040:27. Sju blåa dubbelpärlor samt åtta lösa
sådana. Ej bild.
14040:28. Tre gula dubbelpärlor. Ej bild.

14040:29. En pärlstav bestående av tre sjögröna
pärlor. Ej bild.

14040:30. Två dubbelpärlor av genomskinligt
glas. Ej bild.
14040:31. En dubbelpärla av glasfolie. Ej bild.

14040:32. Cirka 22 små bitar av pärlor, en del
halva. Ej bild.

14052:21. En nästan svart glaspärla med två utstående ögonsirater med grön pupill och rödbrun
iris. H. 0,9; d. 1,1. 1:1.
14052:22. En marinblå, kannelerad glaspärla,
h. 0,6; d. 1,1. 1:1.
14052:23. En sjögrön kannelerad glaspärla.
H. 0,8; d. 0,9. 1:1.

14052:24. Fyra karneolpärlor:
en cylindrisk åttkantig, h. 1,2; d. 0,7; en kvadratisk med avfasade hörn, h. 0,85; d. 0,8; en liten
rund; samt en vitbränd, mångkantig, h. och d.
0,9. 1:1.
14052:25. En ringformig, grönblå glaspärla.
H. 0,45; d. 0,9. 1:1.
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14052:26. Fem brända pärlor av bergkristall, två
kvadratiska med avfasade hörn, en avlång, en
ringformig samt en liten pärla. Ej bild.

14052:27. Tio blåa eller blåaktiga glaspärlor,
varav några äro ringformiga. D. 0,4–0,9. Ej bild.
14052:28. En bikonisk pärla av bärnsten. H. 0,7;
d. 1,4. 1:1.
14052:29. Två dubbelpärlor av blått glas samt en
enkelpärla av gult glas. Ej bild.

14052:30. En rörformig pärla av glaspasta, benfärgad, gulbrun. H. 1; d. 0,6. Ej bild.

14052:31. Två starkt förvittrade glaspärlor av
blågrön? färg. Ej bild.

14052:32. En grågul glaspärla. H. 0,7; d. 1. Ej
bild.
14052:33. En grågrön vattrad glaspärla. H. 0,8;
d. 1,1. Ej bild.
14052:34. Sju fragment av glas-, pasta- och karneol-pärlor. Ej bild.

14087:9. En klumpigt och grovt tillskuren pärla
av bärnsten. D. 2,4; tjl. 1,2. 1:1.
14087:10. En kvadratisk pärla av karneol med avfasade hörn. H. 1; d. 0,8. 1:1.
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14087:11. En platt karneolpärla med runt om avfasade kanter. D. 1; tjl. 0,35. 1:1.
14087:12. Tre små runda karneolpärlor.
D. 0,35–0,6. Ej bild.
14087:13. En genomskinlig, platt glaspärla.
H. 0,6; d. 1,4. 1:1.

14087:14. En ringformig glaspärla. H. 0,3; d. 0,7.
Ej bild.
14087:15. En nästan klotformig, svart glaspärla.
D. 0,8x1. Ej bild.

14087:16. Tre lösa pärlor, tillhörande en pärlstav,
en blå och två genomskinliga. Ej bild.
14087:17. Fem glaspärlor med starkt förvittrade
ytor; en blå dubbelpärla, en mångkantig samt tre
platta. Ej bild.

14087:18. En brandskadad blå, genomskinlig
pärla. D. 0,8; h. 0,5. Ej bild.

14293:2. Cylindrisk glaspärla med blå botten
med röd och vit mosaik, utmed kanterna och mitt
på runt om gående band randade i rött och vitt
och mellan dessa band oregelbundna figurer i
samma färger. L. 2,4; d. 0,75. 1:1.
14293:3. Två pärlstavar, bestående vardera av
fyra pärlor av iriserande glas. Bådas l. 1.9; d. 0,6–
0,7. Ej bild.
14293:4. Fyrkantig platt pärla av bergkristall med
avrundade hörn. L. 0,9; br. 0,8. Ej bild.

14293:5. En rund, platt pärla av gråvit glasmassa.
H. 0,7; d. 1,2. Ej bild.

14293:6. En rund blå, något tillplattad glaspärla.
H. 0,55; d. 0,8. Ej bild.

14293:7. Två pärlor, den ena blå, tillhörande
pärlstavar. Ej bild.
14293:8. Två halva blåa glaspärlor. Ej bild.

14293:9. En obetydlig blå smältklump av glas. Ej
bild.
14464:6. Nio pärlor av bergkristall eller genomskinligt glas, därav två stora kannelerade, fyra fasetterade, två runda och en rörformig. Ej bild.

14464:7. En platt, ringformig pärla av bärnsten.
H. 0,55; d. 1,4. Ej bild.

14464:8. Fyra pärlor av karneol, därav en lång
med längsgående slipytor, en fyrkantig med avslipade hörn samt två runda. Ej bild.
14464:9. En platt, rund glaspärla, gredelin till färgen. H. 1,1; d. 1,1; tjl. 0,75. Ej bild.

14464:10. Elva dubbelpärlor av glasfluss, därav
en blåvit, två gula, en brunviolett och sju blåa. Ej
bild.

14464:11. Fyra pärlor som ovan men bestående
av tre pärlor, av glasfluss, blåa till färgen. En pärla
med vit våglinje, se fig. 1:1.
14464:12. En pärla (stavpärla) bestående av fyra
blåa glaspärlor. Ej bild.

14464:13. En pärla, stavpärla, bestående av åtta
små ljusblåa glasflusspärlor. Ej bild.

14464:14. Fem pärlor av rödbrun glasfluss, därav
fyra runda och en rörformig. D. 0,9–1; den långa
l. 1,9; d. 0,7. Ej bild.

14464:15. Två små pärlor utan genomgående
hål. Ej bild.
14464:16. 63 pärlor av glasfluss, alla mer eller
mindre runda utom en rörformig, vit och en triangulär grön, av de övriga äro sex benvita, sex
glasvita, två terrakottafärgade, tre gula, tre gröna,
nio skiftande, två svartblå, en ljusblå samt 29 blåa
i olika nyanser. Endast en avbildad,1:1.
14995:21. 53 hela pärlor av glas, glaspasta,
bergkristall,karneol m. m. i olika färger samt 12
halva eller bitar av andra pärlor och en bränd
kannelerad pärla. (Se närmare beskrivning i museets stora inventariebilaga.) Ej bild.
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15402:5. En glaspärla, tredubbel, starkt iriserad
och skadad. L. 1,8; d. 1. Ej bild.

15698:5. Orangefägad glasflusspärla, platt i båda
ändarna. H. 1,05; d. 1,5. 1:1.

15698:6. Fyra pärlor av blått glas, därav tre ringformiga och en bikonisk, se bild. 1:1.
15698:7. 15 blåa glaspärlor av olika former, därav
tre dubbelpärlor och en kannelerad. 1:1.

15698:8. En och en halv pärla av bergkristall.
Den hela något tillplattad. Ej bild.
15698:9. Tre platta ringformiga pärlor, en svart,
en grå och en grågrönfläckig. Ej bild.
15698:10. En enkel, en dubbel och en tredubbel
pärla av gult glas. Ej bild.

15698:11. En rörformig sexsidig pärla av benliknande sten och en cylindrisk. Båda pärlorna gulgrå till färgen. Ej bild.

15698:14. (14/1) Tre fasetterade pärlor av karneol, en mångfasetterad, vitbränd; en mindre,
mångfasetterad samt hälften av en kvadratisk
med avfasade hörn. Ej bild. (14/2) En rörformig
samt tre runda pärlor av grågult glas samt två
halva pärlor och en hel blå utan genomgående
hål. Ej bild.
15698:15. Stor genomborrad, något tillplattad
kula av bergkristall. H. 2,3; d. 3,1. Funnen nedanför borgvallen. 1:1.
15731:23/1. Stor pärla av bärnsten. D. 2,1;
h. 1,3. 1:1.
15731:23/2. En platt, grovt tillskuren pärla av
bärnsten med raka sidor. D. 1,7; tjl. 0,7. Ej bild.

15731:23/3. Ett litet stycke av bärnsten. L. 2,9. Ej
bild.

15731:24. Mörkblå glaspärla med dubbla, korsande våglinjer samt tre ögonsirater. H. 1,3;
br. 1,5. 1:1.

15731:25. Fyra pärlor av bergkristall, därav två
mångfacetterade, d. 1,1; en kvadratisk med avfasade hörn, h. 1; samt en klotrund, d. 1,9; h. 1,7.
Ej bild.

15731:26. En cylindrisk. rörformig glaspärla.
L. 1,7; d. 1. Grågrön till färgen. Ej bild.

15731:27. Sju pärlstavar av små glaspärlor därav
en bestående av fem silvergrå pärlor; två av tre
pärlor, blåa och grönaktiga samt fyra dubbelpärlor av blåaktigt glas. Ej bild.
15731:28. Nio små glaspärlor, därav tre av karneol, de övriga från ljust blå till mörkblå. H. 0,3–
0,7. Ej bild.

15731:29. Två fragment av platta karneolpärlor
samt två fragment av fasetterade karneolpärlor.
Ej bild.
15731:30/1. En kannelerad pärla av bergkristall.
H. 1,4; d. 1,5. 1:1.

15731:30/2. Två kannelerade blåa glaspärlor.
H. 0,9; d. 1,15; den andra 0,5x0,9. 1:1.

15731:30/3. En rörformig, snett kannelerad
pärla av grågrönt glas, h. 1,4; d. 0,95. 1:1.

15731:31. Tio hela samt två halva glaspärlor,
blåa, gröna, gulvita och iriserande, därav några
klotrunda till ringformiga. Ej bild.
15731:32. Tre pärlor av rödbrun glasfluss. Ej bild.

15731:33. En rörformig, blå glaspärla. L. 1;
d. 0,4. Ej bild.

15731:34. Tre pärlor av glasfluss, ytorna anfrätta;
på en spår efter röda och blå linjer. Ej bild.
15731:35. En fasetterad, svart pärla (modern?)
samt en rörformig något tillplattad, rödbrun
glasflusspärla. Ej bild.
15971:2. Hälften av en klotformig, genomborrad
pärla av grågrön glasfluss. H. 0,8. Ej bild.
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17343:1540. Åtta pärlor, varav fyra äro blå glaspärlor, därav en med tre ögonsirater; en svart
klotrund; en liten röd; en brunröd; en gråvit. Ej
bild.
23767:3. Tre platta bärnstenspärlor. därav två
grovt tillformade, den tredje slät och bikonisk.
H. 0,45–0,55. 1:1.
23767:4. Två små klotrunda karneolpärlor samt
en platt, de runda ha en d. av 0,6; den platta 1.
H. 0,5. Ej bild.
23767:5. En cylindrisk pärla av grå glasfluss,
bägge ändarna avslutande i en rödbrun kant.
H. 1,5; d. 0,8. Ytan anfrätt. 1:1.
23767:6. En klotrund pärla av bergkristall, starkt
urholkad omkr. hålets ena kant. D. 0,8. Ej bild.

23767:7. En pärla av glaspasta, gråvit till färgen
och av ovanlig form. D. 1,1 samt tjl. 0,5. 1:1.

23767:8. En av eld deformerad, rödbrun
glasflusspärla. H. 0,7; d. 1,1. Ej bild.
23767:9. Två glaspärlor, den ena sjögrön, den
andra grågul till färgen. 1:1.

23767:10. Fyra glaspärlor av skivad cylinderform,
därav en av bergkristall och tre med mörkare färg.
Ej bild.

sex och en halv blåa pärlor. Därtill kommer elva
lösa pärlor, alla tillhörande pärlstavar. Endast tre
avbildade, 1:1.
23767:15. 19 bitar av pärlor bestående av
glasfluss eller glaspasta. Ej bild.
13794:5. Nedre delen av en remsölja av brons.
1:2.

13838:2. En ornerad söljeram med fast remfäste,
allt av brons och gjutet i ett stycke. I remfästet
plats för nål. som nu är borta, samt fyra genomborrade hål till nitar. 1:2.
14052:9. Del av en järnsölja, ringen består av en
fyrkantten. Söljans ungefärliga d. 3,8. 1:2.
14052:10. Liten järnsölja. Ringen består av en
halvrund ten. Söljans d. 3,8. 1:2.
14354:5. Bronsnål till en remsölja. 1:2.

7982:9. Ändbeslag av brons, platt med två hål för
nitar i ena ändan. Ornerat på ena sidan. L. 2,9;
br. 0,9. 1:2.

14995:2. Remändbeslag av brons, den ena ändan
som är bredare kluven, den smalare ändan avbruten och med sexsidigt genomsnitt. I den breda
ändan spår efter en nit. L. 9; br 1,1. 1:2.

23767:11. Fem ringformade glaspärlor från porslinsblå till nästan svart. Ej bild.

9126:3. Ett bronsbeslag med bladornament samt
tre nitar på baksidan. Avb. av T. J. Arne: La
Suède et l’Orient, s. 136, fig. 184. 1:1.

23767:13. Fyra pärlor av glasfluss, alla av samma
färg och form, smutsigt grågula till färgen. Ej bild.

13734:3. En halv bronskläpp med ögla, ej massiv, kanske från senare tid. Med öglan l. 1,7; tjl.
1,5. 1:1.

23767:12. 30 glaspärlor av ungefär samma form
mer el. mindre blå till färgen. Den största pärlans
d. 1; den minsta pärlans d. 0,5. Ej bild.

23767:14. Åtta pärlstavar, varav sex består av två
blåa pärlor, en av två gula samt en bestående av

7342:2. En bronsknapp, möjligen till en penningväska. 1:1.
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186. Del av bronsbeslag till ett eldstål av järn,
starkt förvittrat. Se Birka I, Taf. 145, fig. 2 och3.
1:2.

520. Järnföremål, fnöskebehållare? l. 9,2, br. 3,9
tjl. 0,65. (Se Främ. saml. Åsele hembygdsförening.) 1:2.

521. Ett skadat eldstål av järn, l. ca.7. 1:2.

318–330. Knivar av järn. Därav 318 f. VI på 4
fots djup; 319 f. VIII på 3 fots djup; 320 VII på 5
fots djup; 321 VII på 3 fots djup.
331–332. Knivar av järn, f. på 2 fots djup. 1:2.
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333–337. Knivar av järn, f. på 2 fots djup. 1:2.

342. Kniv av järn. 1:2.

339–341. Knivar av järn, f. på 2,5 fots djup. 1:2.

344–350. Knivar av järn. 1:2.

338. Kniv av järn, f. på 3 fots djup. 1:2.

343. Kniv av järn, f. på 2,5 fots djup. 1:2.
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31. Ett skadat, genombrutet bronsbeslag till en
knivslida? starkt oxiderat och i två delar. 1:2.

2375. Ett skifferbryne, planslipat på fyra sidor
samt eggslipat i ena ändan. Grått till färgen.
L. 5,1. 1:2.
2376. Ett yxliknande föremål av svart skiffer, alla
sidorna planslipade. 1:2.

2377. Ett litet föremål av svart stenart, planslipat
på alla sidorna. L. 2,5; br. 1,6; tjl. 0,8. Ib, f. 2 fot
djupt. 1:2.
2378. Ett slätt, vackert skifferbryne, svart till
färgen. Planslipat på alla fyra sidorna samt med
ett litet genomborrat hål i övre ändan och med
uttagning för ett bronsbeslag? för hängning av
brynet. Avsikten med hålet torde vara för
fastnitandet av beslaget. L. 7,2; br. 1,4; tjl. 0,8.
”Brynet f. i svart jord vid felgrävning vid ledet
mellan Siv Björklunds och Fr. Anderssons hemland.” 1:2.

2379. En brynsten, l. 7,4; planslipad på tre sidor,
rundslipad i de båda ändarna samt bitvis fasetterad. Färgen är grå samt stenarten sandsten. 1:2.
2380. Ett bryne av gulgrå sandsten hoplimmat av
två bitar, avbrutet i ena ändan. Nuv. l. 15. På den
fasade kanten inristade små streck, påminnande
om runor. 1:2.
2381. Ett bryne, l. 3,3; av sandsten (skiffer) med
ett genomborrat hål i ena ändan. V, f. 5 fot djupt.
1:2.

2382. Del av ett platt bryne av sandsten, ena
ändan avbruten, i den andra ett genomborrat hål
i vilket sitter järnrost, troligen rester av en ring.
XX, f. 3 fot djupt. 1:2.
2383. Fyra brynstenar, alla med hål i ena ändan,
därav två avbrutna i ena ändan samt en med
märke efter en järnring i hålet. Färgen är
mörkbrun. 1:2.
2384. Två brynstenar, båda med hål i ena ändan.
Färgen är grå. Sandsten. 1:2.
2385. Fyra skifferbrynen, med slipytor och påbörjat hål i överkanten. 1:2.

2386. Brynsten av rödaktig skiffer med ett koniskt
genomborrat hål i ena ändans kant. På ena plansidan en grund skåra till nålslipning. 1:2.
2387. Brynsten, avbruten i båda ändarna, av ljusgrå skiffer med ett litet genomborrat hål i ena
ändan. 1:2.

2388. Bit av en brynsten, av mörk skiffer, avspjälkad längs efter genom hålet. 1:2.

2389. Bit av brynsten av skiffer med hål i ena
ändan samt med triangulär genomskärning. Avbruten i nedre ändan. 1:2.
2390. En bit av ett sandstensbryne med ett från
båda sidorna inborrat, koniskt hål. Fyra sidor äro
planslipade. Färg gulgrå. 1:2.
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2391. Ett randigt skifferbryne, nu nästan helsvart,
med hål i ena ändan. 1:2.

2392. Ett skifferbryne, l. 13,5; med hål i ena
ändan samt från sidorna något tillspetsad spets.
1:2.

2393. Ett skifferbryne, l. 6,5; med påbörjat hål på
ena sidan och i nacken. 1:2.

2394. Ett skifferbryne, l. 13; med genomborrat
hål från ena sidan gående ut i nacken. I andra
ändan en liten rund fördjupning, troligen början
till ett hål. Brynet har fyra slipsidor. 1:2.

2395. Sju små brynstenar av skiffer alla med hål
i ena ändan, två med påbörjat hål även i den
andra. 1:2.
2396. Sex brynen av skiffer med hål i övre ändan,
alla plannötta. Färg något rödaktig. 1:2.

2397. Sex brynstenar, alla med hål i ena ändan,
fem av dessa äro smala, den sjätte, som har ett påbörjat hål i andra ändan, är bredare. Alla brynstenarna äro av skiffer. 1:2.
2398. Bit av en brynsten av rödaktig skiffer, platt,
avbruten i båda ändarna. Ett genomborrat hål i
ena kanten. 1:2.

2399. Bit av brynsten av svart skiffer, avbruten i
ena ändan med genomborrat hål i den andra. I
håländan är den något eggslipad från båda sidorna. 1:2.
2400. Bit av en brynsten av rödaktig skiffer med
hål i ena ändan. 1:2.
2401. Bit av brynsten av stålgrå skiffer, trasig vid
hålet. 1:2.

2402. Ett bryne med något anfrätta ytor och ett
påbörjat koniskt hål i ena ändan. Färg rödbrun.
F. 3 fot djupt. 1:2.

2403. Ett bryne, platt, av skiffer, något skadat
med genomborrat hål i ena ändan. Ytorna med
vitgula fläckar. F. 3 fot djupt. 1:2.
2404. Ett bryne, platt, av grå sandsten, planslipat
på alla sidorna med genomborrat hål i övre,
något smalare ändan. F. 3 fot djupt. 1:2.

2405. En planslipad brynsten av rödaktig skiffer
med ett hål i ena ändan, eggslipad i den andra.
F. 5 fot djupt. 1:2.
2406. Ett skifferbryne, rödaktigt till färgen, avbrutet i båda ändarna samt med hål i ena ändan.
F. 0,5 fot djupt. 1:2.
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2407. Ett bryne av sandsten med ett ganska stort,
genomborrat hål i ena ändan. Färg brungrå. F. 2
fot djupt. 1:2.

2421. Ett skifferbryne, avbrutet i ena ändan, kilformigt tillspetsat i den andra, av rödgrå skiffer. I,
f. 1 fot djupt. 1:2.

2409. Ett bryne av grå skiffer, planslipat på två
sidor med hål i ena ändan. På ena sidan ganska
djup slipskåra. Färg grå. F. 2 fot djupt. 1:2.

2423. Ett bryne av bråbrun skiffer med fyra
planslipade ytor. F. 4 fot djupt. 1:2.

2408. Ett bryne av skiffer, avbrutet i ena ändan, i
vilken ett påbörjat hål sitter. Färg rödaktig. F. 2
fot djupt. 1:2.

2410. Ett bryne av rödaktig skiffer, planslipat på
två sidor med hål i ena ändan. F. 2 fot djupt. 1:2.
2411. Ett bryne av grå skiffer, planslipat på två
sidor, med hål i ena ändan. F. 2 fot djupt. 1:2.
2412. En liten sandstensplatta med genomborrat
hål i ena kanten, (hörnet). Färg grågul. F. 2 fot
djupt. 1:2.

2413. Ett bryne av skiffer planslipat på fyra sidor,
med ett genomborrat och ett påbörjat hål i ena
ändan. Färg rödaktig. F. 3 fot djupt. 1:2.

2414. Ett bryne av skiffer med hål i ena ändan
och avrundad i den andra. Färg gråsvart. F. 3 fot
djupt. 1:2.
2415. Ett bryne av skiffer, planslipat med hål i ena
ändan. Färg rödaktig. F. 3 fot djupt. 1:2.
2416. Ett tunt skifferbryne avbrutet i ena ändan,
hål i den andra. F. 3 fot djupt. 1:2.

2417. Ett bryne av randigt skiffer med påbörjat
hål på två sidor, planslipat på fyra sidor. F. 3 fot
djupt. 1:2.
2418. Ett skifferbryne, planslipat på fyra sidor
samt med genomborrat hål i ena ändan. Ganska
starkt nött, F. 3 fot djupt. 1:2.
2419. Ett smalt skifferbryne, planslipat på fyraa
sidor med genomborrat hål i ena ändan, ganska
nött, Färg grå. F. 3 fot djupt. 1:2.
2420. Ett smalt och platt skifferbryne med genomborrat hål i ena ända, ganska nött. Färg grå.
F. 3 fot djupt. 1:2.

2422. Ett platt bryne, avbrutet i ena ändan, med
genomborrat hål i den andra, av gråaktig skiffer.
F. 2 fot djupt. 1:2.

2424. Ett skifferbryne, l. 10,7; med slipytor på
fyra långsidor. Vid ena kanten fyra inslipade
hack. Färg något rödaktig. 1:2.

2425. Ett skifferbryne, l. 9,3; med slipytor på fyra
långsidor. I kanterna små fina hack. Färg något
rödaktig. 1:2.
2426. Ett skifferbryne, l. 9,6 med slipytor. Nedtill
ett djupt och ett grundare hack. I andra ändan
ett genomgående hål samt två hack i kanten. Färg
något rödaktig. 1:2.

2427. Delav ett skifferbryne, avspjälkat i hålet.
1:2.
2428. Del av ett skifferbryne, avbrutet i båda ändarna, genomborrat hål i ena ändan. 1:2.
2429. Del av skifferbryne, avbrutet i båda ändarna med genomborrat hål i ena ändan. 1:2.

2430. Del av skifferbryne, avbrutet i ena ändan
med märke efter hål i den andra. 1:2.

2431.Skifferbryne med påbörjat koniskt hål i ena
ändan samt en skåra inskuren såväl över som
under hålet.

2432. Ett litet bryne, planslipat på alla fyra sidorna, avtunnande mot spetsen, och genomborrat hål i tjockändan. XVIII, f. 2,5 fot djupt. 1:2.
2433. Bit av ett stort bryne av sandsten, avbrutet
i ena ändan, med kvadratisk genomskärning. Färgen grå. På alla fyra sidorna spår efter nålslipning.
På den hela ändan något avrundad. Nuv. l. 17,3;
tjl. 3,3x3,6. F. 4 fot djupt. 1:2.
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2434. Bryne av gulgrå sandsten med fyra planslipade, nötta ytor i vilka finnas sliprännor till nålar.
1:2.
2435. Bit av ett sandstensbryne, avbrutet i båda
ändarna. På undre sidan avflagrad, på den motsatta slipyta samt ränna för nålbryne. Färg gråsvart. 1:2.
2436. Bit av ett skifferbryne med slipytor samt
nålrännor på båda sidorna, Färg gråsvart. 1:2.
2437. Ett avbrutet bryne av sandsten, med inslipade nålrännor på båda sidorna. Färg grågul.
1:2.
2438. Bit av ett gråvitt sandstensbryne, avslaget i
ena ändan, plan på alla sidorna, På ena sidan två
sliprännor till nålslipning. Tjl. ca. 2. 1:2.

2439. Ett bryne av rödaktig skiffer, avspetsat mot
båda ändarna. Det har använts som både eggjärnsbryne och nålbryne. 1:2.
2440. Bryne av sandsten, avbrutet i ena ändan
samt med två inslipade fördjupningar i den
andra. Det är planslipat på alla fyra sidorna. Nuv.
l. 7; st. br. 2,3 samt tjl.1,6. 1:2.
2441. Ett planslipat bryne av sandsten, avbrutet i
ena ändan. På ena sidan en inslipad fåra. Nuv.
l. 6,3; br. 2,8 samt tjl. 0,8. 1:2.

2442. Delvis avflagrat skifferbryne med tre slipytor. I en slipyta finnes en slipränna för nålar. Färgen är rödbrunaktig. 1:2.

2443. Två avspjälkade bitar troligen hörande till
ett och samma skifferbryne. Båda släta på ena
sidan och kanterna, båda avbrutna i bägge ändarna. Den ena biten har en slipfåra på den övre,
släta ytan. Färg grå, svart och brun. F. 3 fot djupt.
1:2.

2444. Ett avflagrat stycke av grå skiffer med plan
översida, i vilken finnes två rännor till spetsning
av nålar. 1:2.
2445. Ett platt bryne av sandsten, planslipat på
ena sidan, med längsgående fåror på den andra.
Brynet är avbrutet i ena ändan. Färg grå med
mörkare fläckar. 1:2.

2446. En bit av en sandstensplatta, tjl. 2,2; har
använts som nålbryne. Sliprännor finns på båda
sidorna. L. 11,2; br. 6. XIV, f. 1 fot djupt. 1:2.
2447. Ett bryne av rödaktig skiffer, planslipad på
fyra sidor. Tjl. 1,4. F. 5.5 fot djupt. 1:2.

2448. Del av sandstensbryne, avbrutet i båda ändarna, ljusgrå med mörka fläckar. XIV, f. 3 fot
djupt. 1:2.
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2449. Ett bryne, l. 41; av rödaktig skiffer med tre
slipytor. F. 2 fot djupt. 3:8.
2450. Ett bryne, l. 30; br. 2,6; av rödaktig skiffer
med fyra planslipade sidor. Båda spetsarna äro
tillslipade i egg mot ena sidan. No 3, 1 fot djupt.
1:2.
2451. Ett stort bryne, l. 26,7; av rödaktig skiffer
med planslipade ytor. Tjl. 1,8. XV, f. 3 fot djupt.
1:2.

2452. Ändpartiet av en brynsten av rödaktig skiffer. Tjl. 1,6. F. 2 fot djupt. 1:2.

2453. Del av ett av spjälkat skifferbryne, rödaktigt till färgen. Ena sidan slät, andra sidan avspjälkad. F. 2 fot djupt. 1:2.
2454. Ett bryne av rödbrun skiffer, planslipat på
4 sidor. L. 8,4. F. 4 fot djupt. 1:2.

2455. Ett bryne av mörkgrå skiffer, avbrutet i
smaländan med två plana och två kullriga sidor.
Slät nästan glänsande yta. F. 4 fot djupt. 1:2.

2456. Stycke av ett grått skifferbryn, planslipat på
tre sidor, avsjälkat på den fjärde. IV, f. 3 fot djupt.
1:2.
2457. Ett bryne av rödaktig skiffer med kvadratisk
genomskärning samt med fyra planslipade sidor.
IIb, f. 3 fot djupt. 1:2.
2458. Del av rödaktigt skifferbryne med en planslipad yta. Brynet avfasat i ena ändan, avbrutet i
den andra. XI, f. 3 fot djupt. 1:2.

2459. Ett smalt skifferbryne, planslipat på alla
fyra sidorna. Färg gråsvart. F. 6 fot djupt. 1:2.

131

132

Personliga bruksföremål

2460. Ett bryne av rödaktig skiffer, planslipad på
fyra sidor samt något avsmalnande mot båda ändarna. XV f. 2 fot djupt. 1:2.

2470. Ett bryne av brungrå skiffer med oregelbunden genomskärning. XVIIIb, f. 2 fot djupt.
1:2.

2462. Bryne av skiffer, nästan triangulär genomskärning, alla ytor släta, grått till färgen. IV, f. 3 fot
djupt. 1:2

2472. En bit av skifferbryne, brungrått till färgen.
XVII, f. 4 fot djupt. 1:2.

2461. Ett kilformigt skifferbryne, avbrutet i ena
ändan, med fyra planslipade ytor. Färg rödbrun.
XVI b. F. 3 fot djupt. 1:2.

2463. Ett smalt skifferbryne, planslipat på alla
fyra sidorna. Färg gråsvart. F. 3 fot djupt. 1:2.

2464. Ett skifferbryne, avbrutet i ena ändan, färg
grågul. F. 3 fot djupt. 1:2.
2465. Ett skifferbryne, planslipat på fyra sidor.
Färg grå. F. 3 fot djupt. 1:2.
2466. Ett skifferbryne, rödaktigt till färgen,
planslipat på fyra sidor. VI, f. 2 fot djupt. 1:2.
2467. Ett skifferbryne, rödaktigt till färgen,
planslipat på fyra sidor. VI, f. 2 fot djupt. 1:2.

2468. En avspjälkad bit av skifferbryne med två
slipytor. Färg grågul. VII, f. 2 fot djupt. 1:2.
2469. Ett skifferbryne med fyra plana slipytor
samt tillspetsat mot båda ändarna. Färg brungul.
VII, f. 2 fot djupt. 1:2.

2471. Del av skifferbryne avbrutet i ena ändan,
planslipat på fyra sidor, Rödaktigt till färgen. II,
f. 2 fot djupt. 1:2.

2473. Bit av ett skifferbryne, avbrutet i ena
ändan, släta ytor. Färgen grå. XVII, f. 3 fot djupt.
1:2.
2474. En bit av ett platt bryne av skiffer. Färg rödgrå. XIVb, f. 4 fot djupt. 1:2.

2475. Ett stycke av ett större bryne av skiffer med
tre planslipade ytor, l. 6,3; br. 2,8; tjl. 1,9. XIVb,
f. 4 fot djupt. 1:2.

2476. Del av ett skifferbryne, ena kanten planslipad, de andra ytorna avspjälkade. Färg grå. XII
och XIVb, f. 3 fot djupt. 1:2.
2477. Stycke av ett skifferbryne, två ytor släta, de
övriga avspjälkade. Färg grå. VI, f. 3 fot djupt.
1:2.
2478. Ett bryne av sandsten, grått till färgen.
XIX, f. 3 fot djupt. 1:2.
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2479. Ett bryne av grå skiffer. XII, f. 2 fot djupt.
1:2.

2480. Del av skifferbryne, avslaget i ena ändan.
Gråsvart till färgen. V. f. 2 fot djupt. 1:2.
2481. Ett tunt skifferbryne, grått till färgen med
stor fläck av järnoxid på ena sidan. F. 3,5 fot
djupt. 1:2.

2482. 628 brynstenar av vanlig form och storlek
utan uppgift om fyndplats eller djup, alla funna i
Svarta jorden. Ej bild.

2579. En på båda sidor slätslipad sandstensplatta,
på ena sidan tre större och tre mindre rännor
efter slipning av nålar eller spetsiga verktyg. Plattans tjl. 4,3–4,7. 1:2.
2580. Ett avslaget stycke av ett sandstensbryne
med spår efter sliprännor på två sidor, troligen
efter nålar. Tjl. 2–4,5. 1:2.
2581. Ett fragment av ett sandstensbryne med två
spår efter sliprännor till nålar. Fragmentets
tjl. 4,3. 1:2.

2582. Ett fragment av ett sandstensbryne med
skåra för bryning av järnföremål. Plattans tjl.
ca. 3,3. 1:4.

2583. Ett stycke sandsten, ena sidan jämn med
en slipränna till nålar, tjl. 4,6. 1:4.
2584. Stycke av ett platt sandstensbryne, konkav
och plan på båda sidorna samt på ena sidan en
slipränna efter nålar. Tjl. 1,5–3,3. F. 2,5 fot djupt.
1:4.

2585. Stycke av ett sandstensbryne, urspr. slät på
alla fyra sidorna med slipränna efter nålar på den
andra. Tjl. 5,9. 1:4.

2586. Ett bryne av sandsten, avbrutet i ena änden
med fyra planslipade ytor. Grågult till färgen.
F. 2,5 fot djupt. 1:4.
2587. Ett bryne av grå sandsten med tre plana
sidor, den fjärde avspjälkad. L. 28,2; br. 1,9 samt
tjl. 1,8. F. 3 fot djupt. 1:4.

2588. Ett skifferbryne med tre jämna ytor, den
fjärde avspjälkad. L. 26,5; br. 2,9; samt tjl.1,8.
Färgen matt grå. F. 1,5 fot djupt. 1:4.
2589. Ämne till ett bryne av sandsten med tre
plana, ej finslipade ytor. L. 31,7; br. 3,4; tjl. 2,6. F.
på ”Bystans” strand av Hj. Stolpe 1871. 1:4.
2590. 18 större och mindre slip- och brynstenar.
Ej bild.
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563. En rikt ornerad kam av horn eller ben, starkt
skadad, i båda ändarna hopnitad med järnnitar.
Färgen är rödgul, ytan blank. F. 4 fot djupt. 1:2.

564. En kam av ben eller horn, hopnitad med
järnnitar, ornerad olika på båda sidorna, starkt
nött. Färgen är grågul, ytan slät och blank. XV, f.
2,5 fot djupt. [Tillägg med bläck:] Det med blyerts ritade tandpartiet påträffades långt efter huvudkatalogens fullbordande. 1:2.
565. En lång horn- eller benkam, rikt ornerad
med fint inristad ornamentik. Kammen är sammannitad med små järnnitar. Färgen är grågul,
ytan slät. 1:2.

566. En horn- eller benkam, l. ca. 22, skadad i
ena ändan, Den är hopnitad med små järnnitar.
Ornamenten blott inristade i ytan. Färgen är
gulbrun, ytan blank. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

567. En bit förstärkningsskålla till en horn- eller
benkam, rikt ornerad. Färgen är fläckigt gulbrun.
Ytan slät och blank. F. på ytan. 1:2.
568. En kam av ben eller horn, hopnitad med
järnnitar. Färgen är grågul, ytan blank. Runt nithålen bruna oxidfläckar. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

569. Del av en horn- eller benkam, lika ornerad
på båda sidorna. Den är hopnitad med parvis sittande små järnnitar. Färgen är gulgrå, ytan blank.
1:2.
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570. En förstärkningsskålla av horn eller ben till
en kam med rester efter järnnitar i två av hålen,
F. 1 fot djupt. 1:2.

571. Två förstärkningsskållor till en horn- eller
benkam, rikt ornerad med olika ornament på
båda sidorna. De hava varit hopnitade med järnnitar. Färgen är gråflammig, ytan blank. F. 3 fot
djupt. 1:2.

572. En nästan hel kam av ben eller horn, lika ornerad på båda sidorna. Den är sammansatt med
små järnnitar. Färgen är grågul. Ursprunglig
l. ca. 13,5; F. 3 fot djupt. 1:2.
573. Kam av ben eller horn, l. ca. 25,5. Hopnitad
med järnnitar. Lika ornerad på båda sidorna. Ornamenten fyllda med harts. Färgen är grå, med
bruna oxidfläckar kring varje nit. Ytan slät. 1:2.

574. Del av en rikt ornerad kam av ben eller
horn, hopnitad med små järnnitar. Färgen är ljust
brun, ytan blank. F. 3 fot djupt. 1:2.

575. En rikt ornerad kam av ben eller horn, sammannitad med järnnitar. Färgen är gulgrå, ytan
blank och slät. 1:2.
576. En kam av ben eller horn, hopnitad med
järnnitar, ornerad på båda sidorna, ornamenten
med hartsfyllning. Färgen är brun, ytan blank. F.
3 fot djupt. 1:2.

577. Del av horn- eller benkam, hopnitad med
järnnitar. I ornamenten spår efter hartsfyllning.
Färg ljust brungul, ytan slät, nästan matt. F. 4 fot
djupt. 1:2.
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578. Kamstycke av ben eller horn, avbruten i
båda ändarna. Kammen sammanhållen av järnnitar. Orneringen är lika på båda sidorna. Färgen är grågul, ytan blank. F. 2 fot djupt. 1:2.
579. Två förstärkningsskållor samt en bit mittskena till en hornkam. Skållorna äro ornerade
med parallella linjer, koncentriska ringar, punkter samt flätornamentik, ornamentiken visar spår
efter hartsfyllning. F. 4 fot djupt. 1:2.
580. En i flera bitar sönderbruten horn- eller benkam, l. 22,2 och hopnitad med järnnitar. Färgen
är grågul, ytan slät. 1:2.

581. En nästan hel kam av ben eller horn, skadad i ena ändan. Ursprunglig l. ca. 19, ornerad
med flätmönster. Färgen är gulbrun, ytan blank.
F. 3,5 fot djupt. 1:2.
582. En kam av ben eller horn, sammannitad
med järnnitar. Lika ornerad på båda sidorna.
Färg gulbrun, ytan blank. F. 2 fot djupt. 1:2.

583. Liten horn- eller benkam, skadad i båda ändarna, l. 10. Den är ornerad på båda sidorna och
är sammannitad med järnnitar. Färg gulbrun,
ytan blank. 1:2.

584. Del av horn- eller benkam, lika ornerad på
båda sidorna. På ena sidan även ornerad med
rutmönster i hårfina inristningar. Kammen är
hopnitad med små järnnitar. Färg gulbrun, ytan
på ena sidan blank, på den andra förvittrad.
F. 2,5 fot djupt. 1:2.
585. Ändpartiet av en kam av ben eller horn,
blott ena förstärkningsskållan bevarad. Orneringen är ganska grunt inristad. I skållan sitter en
järnnit. Färgen ljust gulgrå, ytan slät. F. 3 fot
djupt. 1:2.
586. Del av en liten kam i horn eller ben, hopnitad med järnnitar. Färg gulbrun, ytan slät och
blank. 1:2.

587. Kam av ben eller horn, olika ornerad på
båda sidorna. Den är hopnitad med järnnitar.
Färg rödgul, ytan blank. F. 4 fot djupt. 1:2.
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588. Horn- eller benkam, avsågad i ena ändan,
ornerad med hårfint inristade mönster. Den är
hopnitad med järnnitar. Färg gråsvart, ytan slät.
1:2.

593. En rikt ornerad, platt ben- eller hornskiva,
möjligen tandskydd till en kam. Färgen är grågulflammig, ytan blank. Inga spår efter nitar eller hål
till dylika. 1:2.

590. Bitar av en horn- eller benkam, med isittande järnnit. Färg gulgrå, ytan blank. 1:2.

595. En lång kam av ben eller horn, hopnitad
med järnnitar. Färgen är grågul, ytan slät och
matt. F. 1.5 fot djupt.

589. Ett ändstycke av en förstärkningsskålla till en
horn- eller benkam, med hål för nitar. Färgen gulbrunflammig, ytan blank. F. 2,5 fot djupt.

591. Stycke av en horn- eller benkam, bestående
av två förstärkningsskållor sammannitade med
järnnitar. De äro ornerade olika på de båda sidorna. Färgen är grågul, ytan blank. 1:2.
592. Bit av förstärkningsskållan till en rikt ornerad kam av horn eller ben; färgen är grågul, ytan
blank. 1:2.

594. Två delar av en ornerad hornkam. Orneringen består av koncentriska cirklar placerade
som en åtta. Ryggens hela tjl.1,1. F. 2,5 fot djupt.

596. En skadad kam av ben eller horn, hopnitad
med järnnitar. Ytan är gulbrun och glansig.
F. 2 fot djupt. 1:2.

597. Del av en ben- eller hornkam, i flera bitar,
hopnitad med järnnitar. Färgen är gulgrå med
rostbruna fläckar runt järnnitarna. Ytan är slät
och matt. F. 5 fot djupt. 1:2.
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598. Del av en kam av ben eller horn, ena ändan
samt tänderna avskurna i gammal tid. Den är
hopnitad med järnnitar. Färgen är gulaktig, ytan
gropig men blank. F. 2 fot djupt. 1:2.
599. Två fragmentariska förstärkningsskållor av
horn eller ben, troligen hörande till samma kam,
med isittande rester efter järnnitar. Ytan slät och
blank, färgen är grågul. F. 5 fot djupt. 1:2.

600. En nästan hel kam av horn eller ben, l. 9.
Den är sammannitad med järnnitar. Färgen är
grågul, ytan slät. 1:2.
601. En kam av ben eller horn, hopnitad med tätt
sittande järnnitar. Båda sidorna olika ornerade.
Färgen är grågul, ytan blank. 1:2.
602. Stycke av en stor kam av ben eller horn,
hopnitad med järnnitar. Såväl ryggen som tänderna äro ganska starkt anfrätta. Färgen är grågulbrun (svart). 1:2.

603. Del av hornkam, avskuren i tjockändan.
Sammanfogad med järnnitar. Ytan är glatt. 1:2.
604. Fragment av horn- eller benkam, två avsågade förstärkningsskållor, ornerade med runt
kanterna gående parallella linjer samt koncentriska cirklar. III f. 3 fot dj. 1:2.
605. Bit av förstärkningsskålla till hornkam, ornerad med parallella linjer och koncentriska cirklar som avbildningen visar. F. 2 1/2 fot djupt. 1:2.

606. En mycket skadad kam av horn eller ben,
olika ornerad på båda sidorna. Den har även ornament på mittskenans ryggsida. Kammen är
hopnitad med järnnitar. Färgen är grågul med
stora järnoxidfläckar kring nitarna. 1:2.
607. Ryggpartiet av en horn- eller benkam, l.
20,5; hopnitad med åtta järnnitar. Färgen är grågul, ytan blank. 1:2.
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608. En starkt skadad kam av horn, alla tänderna
borta. Kammen har varit hopnitad med ganska
tätt sittande järnnitar. Färgen är gulgrå, ytan slät.
F. 3 fot djupt. 1:2.

613. Del av en horn- eller benkam, avbruten i
båda ändarna, hopnitad med järnnitar. Färgen är
grågul, ytan slät och blank. 1:2.

610. En bit förstärkningsskålla till en kam med
spår av järnnitar. F. 3 fot djupt. 1:2.

615. Stort parti av en hornkam, nästan svart till
färgen. I ena ändan ett stort hål samt saknar där
mittskena och är möjligen en s. k. handtagskam.
Ornerad som bilden visar. På andra sidan blott
en bård med koncentriska cirklar. Nitar av järn,
ryggens hela br. 1,3. F. 3 fot djupt. 1:2.

609. Hornkam, avbruten i båda ändarna. Sammanfogad med järnnitar. Ytan är blank. F. 3 fot
djupt. 1:2.

611. En starkt skadad horn- eller benkam, sammanfogad med järnnitar. Färgen är gulbrun, ytan
slät. F. 3 fot djupt. 1:2.

612. En starkt skadad kam av horn eller ben, hoplimmad av flera bitar. Dessa äro funna på 2,5–3,5
fots djup. Hopnitad med järnnitar. Färgen är grågul, ytan slät. 1:2.

614. Bitar till en kam av horn eller ben med rester efter järnnitar. Färgen är svartbrunfläckig,
ytan blank. F. 4 fot djupt. Två bitar mittskena
passa ihop. 1:2.

616. Del av kam, avbruten i båda ändarna. Rester efter järnnitar. Färgen är gulbrun, ytan blank.
Funnen 5 fot djupt. 1:2.
617. En ganska lång kam av horn eller ben, hopnitad med järnnitar. Färgen är gulgrå-flammig,
ytan slät. F. 3 fot djupt. 1:2.
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618. En förstärkningsskålla till en hornkam med
hål och rester efter järnnitar samt ornerad med
parallella linjer och koncentriska cirklar, som bilden visar. Ett hål i vardera ändan äro ej nithål.
F. 3 fot djupt. 1:2.
619. Två förstärkningsskållor till en horn- eller
benkam med isittande rester av järnnitar. Färgen
är svartgul-flammig, ytan blank. Skållornas l. 20.
XI. 1:2.

620. En kam av horn eller ben, avbruten i ena
ändan samt hopnitad med järnnitar. Den är olika
ornerad på båda sidorna. Färgen är gulröd, ytan
slät. XIX, f. 4 fot djupt. 1:2.

621. Större delen av en i en ändan avbruten kam
av horn eller ben. I den hela ändan genom den
ena förstärkningsskållan är ett genomborrat hål:
den andra ändan på motsatta sidan är avskuren.
Mellan de ornerade partierna, framför allt på
kammens ena sida, hårfina inristningar. Färgen
är gulröd, ytan blank. Kammen är hopnitad med
järnnitar. Bit av mittskena, hör säkert ej till kammen, men låg i samma paket som denna, överst
t.v. F. 2 fot djupt. 1:2.

622. En kam av horn eller ben, starkt skadad, l.
ca. 21,5. Den är hopnitad med små järnnitar.
Färgen är fläckig ljusbrun och svart, ytan blank.
F. 2 fot djupt. 1:2.
623. En stor bit av en horn- eller benkam, hopnitad med järnnitar. Färgen är gulbrun, ytan
blank. 1:2.
624. En horn- eller benkam, l. 19,3, hopnitad
med järnnitar. Färgen är grågul, ytan blank. 1:2.

625. En kam förfärdigad av två, ursprungligen
långa förstärkningsskållor men nu förkortade.
Även tänderna äro från minst två kammar. Kammen är hopnitad med järnnitar. L. 9,2. F. 4 fot
djupt. 1:2.

626. En i båda ändar skadad kam av ben eller
horn, hopnitad med järnnitar. Funnen 3 fot
djupt. 1:2.
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627. Två förstärkningsskållor till en horn- eller
benkam, den ena avbruten i två delar. Kammens
l. 20,1. Den har varit hopnitad med järnnitar.
Färgen är ljust gulbrun, ytan blank och slät.
F. 4 fot djupt. 1:2.

628. Bit av hornkam, hopnitad med järnnitar
samt ornerad med parallella linjer och koncentriska ringar som avbildningen visar. Ryggens tjl
0,9. 1:2.

629. Delar av en starkt förmultnad horn- eller
benkam. Färgen är fläckigt brungul och svart,
ytan blank. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

630. Två ornerade förstärkningsskållor till en
horn- eller benkam, avbrutna i båda ändarna,
blott ett hål i vardera ändan för nitar. Färgen är
grågul, ytan blank. F. 3 fot djupt. 1:2.
631. Del av förstärkningsskålla till en hornkam
med rester efter ornering av koncentriska cirklar.
Ytan är gulbrun och glatt. Spår efter två isittande
järnnitar. F. 2 fot djupt. 1:2.
632. En kam av horn eller ben, hopnitad med
järnnitar. Färgen är grågul, ytan slät. 1:2.

633. Ryggparti till en hornkam, avsågat i båda
ändarna. Tänderna avskurna. Ryggen sammanhålles av tre järnnitar och är ornerad på båda sidorna med parallella linjer och koncentriska
cirklar så som de båda avbildningarna visa. F. 2,5
fot djupt. 1:2.
634. Starkt skadat parti av en horn- eller benkam,
hopnitad med järnnitar. Färgen är gråbrun, ytan
delvis slät och delvis anfrätt. 1:2.

635. Horn- eller benkam, skadad i båda ändarna
och ornerad med linjer och koncentriska ringar.
Den är olika ornerad på de båda sidorna.
Mittskenans rygg är gruppvis ornerad med tvärs
över gående linjer med tre linjer i varje grupp.
Kammen är hopnitad med järnnitar. F. 5 fot
djupt. 1:2.
636. Del av förstärkningsskålla till en kam, avskuren och avbruten i ena ändan. Ett genomborrat nithål. Färgen är brun. Liggande i samma
paket som ovanstående samt troligen hörande
ihop med denna: en mittskena till en kam med
spår efter hål i ena kanten. 1:2.

637. Fem bitar förstärkningsskålla och fem bitar
mittskena till en kam av horn eller ben. F. 3 fot
djupt. 1:2.
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638. En kam av horn eller ben, avbruten i båda
ändarna, hopnitad med järnnitar. Färgen är gulröd, ytan blank. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

643. Tre bitar av förstärkningsskållan till en hornkam. Största biten avskuren i ena ändan. I
skållorna rester av järnnitar. F. 3 fot djupt. 1:2.

640. Bitar av en lång kam av horn eller ben, hopnitad med järnnitar, färgen är rödgul, ytan slät
och matt. I samma paket låg två ändstycken, säkert ej hörande till denna kam, IV, f. 4 fot djupt.
1:2.

645. En liten kam av horn eller ben, skadad i
båda ändarna samt hopnitad med järnnitar. Färgen är brungul, ytan slät. Kammen förfärdigad
av en större kam. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

639. Tre lösa bitar förstärkningsskålla samt två
bitar mittskena av en kam av horn eller ben. Färgen är grågul, ytan slät. VIII, f. 5 fot djupt 1:2.

641. Del av en större kam av horn eller ben, hopnitad med järnnitar. Färgen är grågul, ytan slät.
1:2.

642. Ändstycke av en större horn- eller benkam,
avsågad i tjockändan. Kammen är hopnitad med
järnnitar. Färgen är gulbrun. F. 4 fot djupt. 1:2.

644. Kam av horn eller ben, l. 20,7; hopsatt med
järnnitar. Färgen är ljust gulbrun, ytan blank. F.
3,5 fot djupt. 1:2.

646. En kam av horn eller ben, starkt skadad,
sammannitad med järnnitar. Färgen är gulvit,
ytan slät. F. 1,5 fot djupt. 1:2.

647. Liten horn- eller benkam, l. 7,5; hopnitad
med järnnitar. Färgen är gulbrun, ytan blank.
F. 2,5 fot djupt. 1:2.
648. En liten kam av horn eller ben, l. 7,8; hopnitad med järnnitar med stora järnoxidfäckar
omkring nitarna. Färgen är gulvit, ytan slät. 1:2.
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649. Bit av förstärkningsskållan till en hornkam.
Biten avskuren vid övre kanten (i gammal tid).
Ytan är glatt. 1:2.
650. En liten kam av horn eller ben, förfärdigad
av en större samt hopnitad med järnnitar. Olika
ornerad på båda sidorna. I ena spetsen på en sida
hårfint inristade små ornament. Färgen är gulgrå, ytan slät. F. 1 fot djupt. 1:2.
651. En förstärkningsskålla till en horn- eller benkam med tätt isittande järnnitar. Färgen är grågul, ytan slät. F. 4 fot djupt. 1:2.

652. Ryggen till en kam, något skadad i ena
ändan, spetsig i den andra. På ena sidan äro de
koncentriska ringarna placerade i rad i grupper
av tre (på ett ställe två) i varje rad. På andra sidan
i klaseliknande grupper. Kammen är hopnitad
med järnnitar. Ytan är blank och gulaktig till färgen. F. 4 fot djupt. 1:2.

653. Del av en kam, avbruten i tjockändan, ovanligt spetsig i den andra. Hela stycket är böjt.
Kamdelarna hopnitade med järnnitar. Ytan är
blank, färgen brunaktig. 1:2.
654. En förstärkningsskålla till en kam, skadad i
båda ändarna, och ornerad. Två järnnitar sitta i
skållan, samt hål efter den tredje. 1:2.

655. Två förstärkningsskållor till en kam av horn
eller ben, l. 18,5 med rester efter järnnitar. Färgen
är grågul och brunfläckig, ytan slät. XVb, f. 3 fot
djupt. 1:2.

656. En horn- eller benkam i flera bitar, skadad i
ena ändan, l. ca. 16. Den är hopnitad med järnnitar. Färgen är gulbrun, ytan slät och matt.
F. 3 fot djupt. 1:2.
657. Del av hornkam, avbruten i ena ändan.
Sammanfogad av järnnitar. Färgen är brun-gråflammig, ytan glatt. F. 4 fot djupt. 1:2.

658. Del av en hornkam, avbruten i båda ändarna. F. 4 fot djupt. 1:2.

659. Ändstycke av en hornkam. Nitarna, som nu
äro borta, har troligen haft stora huvuden. XI
f. 2 fot djupt. 1:2.
660. Spetsen av en förstärkningsskålla till en
horn- eller benkam, avskuren och avbruten i den
bredare ändan. I skållan hål till tre nitar. Färgen
är grågul, ytan slät och matt. F, 4 fot djupt. 1:2.

661. Fem stycken lösa kamfragment till olika
kammar. 1:2.
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662. Starkt skadad bit av en förstärkningsskålla
till en horn- eller benkam. Färgen är gulvit, ytan
blank. 1:2.

663. Bit av en kam av ben eller horn, blott ena
sidan samt mittskenan bevarad. Kammen hopnitad med tätt sittande järnnitar. Ytan är grågul,
blank. F. 3,5 fot djupt. 1:2.
664. Stycke av en på ena sidan rikt ornerad kam
av horn eller ben, hopnitad med järnnitar. Den
andra sidan oornerad. Färgen är gulbrun, ytan
blank och slät. F. 2 fot djupt. 1:2.

665. Ryggpartiet av en rikt ornerad kam av horn
eller ben, hopnitad med järnnitar. Färgen är
vackert grå med slät och blank yta. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
666. En stor horn- eller benkam, avbruten i ena
ändan, ornerad med fint inristade linjer. Den är
nitad med järnnitar. Färgen är gulbrun, ytan
blank. F. 3 fot djupt. 1:2.
667. Ett stycke av en horn- eller benkam hopnitad med järnnitar, starkt nött, ornerad med fina
inristningar. Färgen är grågul, ytan blank. F. 2 fot
djupt. 1:2.

668. Två delar av en horn- eller benkam, hopnitad med järnnitar. Färgen är grågul, ytan något
anfrätt åtminstone på ena sidan. F. 1 fot djupt.
1:2.

669. En kam av horn eller ben, l. ca. 16; hopnitad med järnnitar. Färgen är gulbrun, ytan slät.
På ryggen inristade snett gående streck i grupper
med tre streck i varje grupp. F. 3 fot djupt. 1:2.
670. En nära 20 l. kam av horn eller ben, hopnitad av nio järnnitar. Färgen är brunröd, ytan
blank. Alla tänder borta. 1:2.

671. Ett stycke av en horn- eller benkam, hopnitad med järnnitar. Färgen är gulgrå med bruna
rostfläckar. Ytan slät och matt. 1:2.

672. Del av en horn- eller benkam, bestående av
två förstärkningsskållor, hopnitade med två järnnitar. Färgen är gulgrå, ytan slät. 1:2.

673. En stor bit av en horn- eller benkam, hopnitad med järnnitar. Färgen är vaxgul, ytan slät.
1:2.
674. Del av en hornkam, ornerad med mitt över
samt längs kanterna gående parallella linjer. Ryggens hela bredd 1 cm. F. 3 fot djupt. 1:2
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675. En nästan hel kam av horn eller ben, l. 15,8;
hopnitad med fem järnnitar. Färgen är gulbrun,
ytan matt. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

676. Kam av ben eller horn, l. 19,7; hopnitad
med järnnitar. Färgen är grågul, ytan något karvad. 1:2.
677. En kam av horn eller ben, l. 17; hopnitad
med järnnitar. Färgen är gråbrun, ytan något
anfrätt. 1:2.

678. Kam av horn eller ben med ovanligt korta
tänder. Kammen är hopnitad med järnnitar. Färgen är grågulvattrig med blank yta. F. 3 fot djupt.
1:2.
679. Del av en kam av horn eller ben i flera bitar
med rester av järnnitar. Färgen är gulbrun, ytan
blank. F. 3 fot djupt. 1:2.

680. Del av horn- eller benkam, hopnitad med
järnnitar. Färgen är brungul, ytan något anfrätt.
F. 4 fot djupt. 1:2.
681. Ändstycket av en horn- eller benkam med
isittande järnnit. Färgen är gulgrå, ytan blank. F.
2,5 fot djupt. 1:2.

682. Bit av förstärkningsskållan till en hornkam,
avbruten. Tjl. 0,35. F. 2 fot djupt. 1:2.

683. Ändstycket av en förstärkningsskålla till en
kam, avskuret i den breda ändan. Rest efter en
järnnit. Färgen är grågul-flammig, ytan blank.
F. 2.5 fot djupt. 1:2.
684. Bit av ändan till en horn- eller benkam, hopnitad med järnnitar. Färgen är gulvit, ytan slät.
F. 2 fot djupt. 1:2.

685. Bitar till en kam av horn eller ben, hopnitade med järnnitar. Färgen är gulbrun-flammig,
ytan blank. F. 4 fot djupt. 1:2.
686. Två bitar av en horn- eller benkam (höra
möjligen ihop). F. 2,5 fot djupt. 1:2.

687. Ändstycke av en horn- eller benkam, hopnitad med järnnitar. Färgen är grågul, ytan något
anfrätt. V, f. 4 fot djupt. 1:2.
688. Två bitar förstärkningsskålla till en kam, i
den ena en kvarsittande järnnit. Färg ljust grå. V,
f. 2 fot djupt. 1:2.

689. Avsågad ändbit av en hornkam. Förstärkningsskållorna ornerade med parallella linjer som
fig. visar. Även mittskenan ornerad med parallella
linjer samt punkter. Hela bredden 1,1. F. 2 fot
djupt. 1:2.
690. Del av en horn- eller benkam, oornerad,
hopnitad med järnnitar. Färgen är gulsvart, ytan
slät.
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691. Del av hornkam, sammanfogad med järnnitar. 1:2.
692. Kambitar av horn eller ben, två bitar förstärkningsskålla, en bit mittskena. Rester av isittande järnnitar. XIX, f. 4 fot djupt. 1:2.

693. Del av förstärkningsskålla med isittande
järnnit. Färgen är gulbrun. Del av mittskena till
en kam. F. 4 fot djupt. 1:2.
694. En bit förstärkningsskålla samt mittskena till
en ben- eller hornkam med isittande järnnit. Färgen är gulgrå, ytan matt. F. 3 fot djupt. 1:2.

695. Tre delar till en horn- eller benkam, avbruten i ena ändan. Den har varit hopnitad med
järnnitar. Färgen flammigt gulbrun, ytan slät.
Två bitar mittskena, troligen ej hörande till
denna kam, men de lågo i samma paket som
denna. F. 3,5 fot djupt. 1:2.
696. En ändbit av en kam av horn eller ben,
varpå en med järnnit fastsatt förstärkningsskålla
sitter. Färgen är gulgrå, ytan blank. F. 3 fot djupt.
1:2.
697. En bit mittskena till en kam av horn eller
ben med hål till två nitar. Färgen är gulgrå.
F. 3 fot djupt. 1:2.

698. Fyra förstärkningsskållor samt två bitar
mittskena (nu hoplimmade) till troligen en och
samma kam. Färgen är gulbrun, vattrad, ytan
blank. I bitarna sitta rester av järnnitar. F. 3 fot
djupt. 1:2.

699. Del av förstärkningsskålla till en horn- eller
benkam samt därtill hörande fem lösa bitar av
mittskenan. Färgen är brungul. F. 3 fot djupt. 1:2.
700. Del av horn- eller benkam, avskuren i tjockändan, hopnitad med järnnitar. Färgen är
gulbrun, ytan blank. F. 4 fot djupt. 1:2.

701. Ändstycket av en horn- eller benkam, hopnitad med järnnitar. Färgen är gulgrå med bruna
rostfläckar. F. 4 fot djupt. 1:2.
702. Ändstycke av en horn- eller benkam, hopnitad med en järnnit. Färgen är vaxgul. F. 4 fot
djupt. 1:2.
703. Fyra bitar av två förstärkningsskållor till en
horn- eller benkam. De hava varit hopnitade med
järnnitar. Färgen är vitgrå, ytan slät. III, f. 3,5 fot
djupt.
704. Bitar av en horn- eller benkam, ursprunglig
l. ca. 13,7; hopnitad med järnnitar. I bredaste
ändan avskuren i gammal tid. Färg grå, fläckigt
svart med bruna järnoxidfläckar kring varje nit. I,
f. 5 fot djupt. 1:2.
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705. Del av en horn- eller benkam, ornerad med
svagt inristade linjer, hopnitad med järnnitar.
Ytan är vaxgul och blank. 1:2.
706. Tre bitar av en och samma kam av horn
eller ben. Den är hopnitad med järnnitar. Färgen
är grågul, ytan matt. 1:2.
707. Stycke av en horn- eller benkam, ornerad
endast på ena sidan. Den är hopnitad med järnnitar. Färgen är grågulflammig, ytan blank. 1:2.

708. Ryggdel av en horn- eller benkam, hopnitad
med järnnitar. Färgen är gulvit, ytan något
anfrätt. F. 4 fot djupt. 1:2.

709. En horn- eller benkam, l. 13,5, hopnitad
med järnnitar. Runt nitarna stora fläckar av järnoxid. Färgen är gulvit, ytan blank. F. 5 fot djupt.
1:2.
710. Del av en horn- eller benkam, avbruten i
båda ändarna, hopnitad med järnnitar; färgen är
grågul, ytan blank. 1:2.

711. Ändstycke av en hornkam med fastsittande
förstärkningsskållor. Såväl ryggen, mittskenan
samt förstärkningsskållorna ornerade med koncentriska cirklar och parallella linjer. 1:2.
712. Kam av horn eller ben, l. 11,2, hopnitad
med järnnitar. Mittskenans rygg är ornerad med
koncentriska ringar. Färgen är elfenbensgul. 1:2.

713. En kam av horn eller ben, hopnitad med
bronsnitar. Färgen är vaxgul, ytan blank. Mittskenans rygg ornerad med små koncentriska
ringar. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

714. Kam av horn eller ben, avbruten i ena
ändan, urspr. l. ca. 12,2. Färgen är gulbrun, ytan
matt. Mittskenans rygg är ornerad med tätt
ställda inristade streck. Hopnitad med bronsnitar. F. 5 fot djupt. 1:2.
715. Kam av horn eller ben, avbruten i ena
ändan, urspr. l. ca. 15,5; hopnitad med järnnitar.
Mittskenans rygg är ornerad med tätt sittande,
snett gående streck. Färgen är ljust brungul, ytan
blank. F. 3,5 fot djupt.
716. En nästan hel kam av horn eller ben, ryggens l. 15,4; hopnitad med bronsnitar. Mittskenans ryggparti är ornerad med tätt, snett ställda
streck. Färgen är brun, ytan nästan matt. F. 3 fot
dj. 1:2.
717. Ändstycke av en kam av horn eller ben, hopnitad med bronsnitar. Färgen är grågul. På mittskenans rygg tätt snedställda streck. F. 4,5 fot
djupt. 1:2.

718. Ändstycke av en horn- eller benkam, hopnitad med järnnitar, ytan blank, färgen gulbrun.
Mittskenans rygg ornerad dels med mitt över, dels
snett över gående streck. 1:2.
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719. Bit av förstärkningsskållan till en ben- eller
hornkam med spår av järnnitar. F. 5 fot djupt.
1:2.

727. Stycke av en ben- eller hornkam, hopnitad
med bronsnitar. Färgen är vaxgul med gröna oxidfläckar. Ytan är blank. 1:2.

721. Fem små bitar av förstärkningsskållan till en
benkam, av vilka den största och en av de mindre
äro här avbildade. Tre bitar mittskena, av vilka
en är ornerad med en dubbelcirkel med mittpunkt. Den har samma ornering på båda sidorna. Ca tio tänder till kammen. IX, f. 1 1/2 fot
djupt. 1:2.

729. Kam av horn eller ben, avbruten i ena
ändan, urspr. l. ca. 10,5. Den är hopnitad med
järnnitar. Färgen är vaxgul, ytan blank. Ryggen
ornerad med snedställda inristade streck. IV, f. 4
fot djupt. 1:2.

720. En nästan hel kam av horn eller ben, ryggens l. 12,8. Den är hopnitad med fyra bronsnitar. Färgen är gråvit, ytan slät. Mittskenans rygg
ornerad med tätt ställda sneda streck. X. 1:2.

722. Kam av horn eller ben, l. 10, olika ornerad
på båda sidorna. Kammen är hopnitad med
bronsnitar. Färgen är grågul. F. 1,5 fot djupt. 1:2.

723. En kam av ben eller horn, avbruten i ena
ändan hopsatt med järnnitar. Färgen är ljust grågul, ytan blank. F. 3 fot djupt. 1:2.
724. Kam av horn eller ben, avbruten i ena
ändan, urspr. l. ca. 11. Kammen är hopnitad med
järnnitar. På mittskenans ryggsida tätt inristade
tvärgående streck. Färgen är brungul. F. 4,5 fot
djupt. 1:2.

725. Bit av en horn- eller benkam. Färgen är
brungul med mörkare fläckar kring varje nit.
F. 4 fot djupt. 1:2.
726. Kam av horn eller ben, något skadad i ena
ändan; urspr. l. ca. 12, hopnitad med bronsnitar.
Färgen är vaxgul, ytan blank. F. 3 fot djupt. 1:2.

728. Bit av en horn- eller benkam, bestående av
en förstärkningsskålla fastnitad med en bronsnit
vid mittskenan. Färgen är grågul, ytan matt.
F. 2 fot djupt. 1:2.

730. A. Bit av förstärkningsskålla till en kam med
rester efter järnnitar. Färgen är gulgrå, ytan slät.
B. En bit mittskena till en kam. 1:2.

731. Ryggpartiet av en kam av horn eller ben,
l. 16,5 hopnitad med järnnitar. Färgen är grågul,
ytan blank. 1:2.
732. En bit förstärkningsskålla till en kam. Ornamenten fyllda med harts. Färgen mörkbrun, ytan
blank. En bit förstärkningsskålla, som ovan. Färgen gulvit, ytan något anfrätt. Två bitar mittskena, nu ihoplimmade. F. 4 fot djupt. 1:2.

733. Ryggpartiet av en kam av horn eller ben, avbrutet i båda ändarna. Tänderna äro i gammal
tid avskurna. Kammen är hopnitad med järnnitar. Färgen är gulbrun, ytan glatt. F. 5 fot djupt.
1:2.
734. Del av en kam av horn eller ben, hopnitad
med järnnitar. Färgen är gulbrun. F. 4 fot djupt.
1:2.
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735. Diverse kamfragment f. 2–3 fot djupt. 1:2.

736. En nästan hel kam av horn eller ben, ryggens l. 10,8; hopnitad med fyra bronsnitar. Färgen är gulröd, ytan blank. F. 3 fot djupt. 1:2.

737. Liten kam av horn eller ben, l. 9. Färgen är
gulvit. Den är hopnitad med sex bronsnitar. Ytan
är blank med någon grön anstrykning kring varje
nit. 1:2.
738. Ändparti av en kam av horn eller ben, hopnitad med bronsnitar. Färgen är gulbrun, ytan
blank. F. 4 fot djupt. 1:2.

739. Stycke av en horn- eller benkam, hopnitad
med bronsnitar. Färgen är nästan svart, ytan glansig. F. 3 fot djupt. 1:2.

740. En kam med tillhörande tandskydd av horn
eller ben. Såväl kammen som tandskyddet äro
hopnitade med järnnitar. Kammens l. 9,7. Tandskyddets totala l. 13,6. Färgen är gulvit, ytan
blank. F. 2 fot djupt. 1:2.
741. En kam av horn eller ben, hopnitad med
järnnitar med troligen stora huvuden. Färgen är
vaxgul, ytan blank. 1:2.

742. Fragment av hornkam, endast ryggstycke,
ornerat med dels mitt över, dels i kors gående parallella linjer. IV, f. 2,5 fot djupt. 1:2.

743. Två bitar av en kam av horn eller ben, hopnitad med bronsnitar. Färgen är gråbrun, ytan
något anfrätt. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

744. Kambit av horn eller ben, hopnitad med
järnnitar. Färgen är brungul, ytan slät. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
745. Del av en horn- eller benkam, hopnitad med
bronsnitar. Färgen är grågul, ytan slät. F. 3 fot
djupt. 1:2.

746. En del av en förstärkningsskålla till en hornkam, ungefärlig urspr. l. 12,5. Ornerad med dels
tvärs, dels i kors gående parallella linjer. VI,
f. 2 fot djupt. 1:2.

747. Ändstycke av kam av horn eller ben, urspr.
l. ca. 10,7. Olika ornerad på båda sidorna. Den
är hopnitad med bronsnitar. Färgen är grågul
med grön bronsoxid omkring nitarna. F. 1,5 fot
djupt. 1:2.

748. En kam av horn eller ben, avbruten i ena
ändan, urspr. l. ca. 10,3. Den är hopnitad med
tätt sittande järnnitar. Färgen är ljust gulbrun,
ytan blank med ganska stora järnoxidfäckar
omkr. varje nit. Dessutom fyra lösa tänder. F. 1.5
fot djupt. 1:2.
749. En kam av horn eller ben, l. 8,8; hopnitad
med bronsnitar. Färgen är brun med blank yta.
F. 1/2 fot djupt. 1:2.

750. Bit av förstärkningsskållan till en kam med
isittande två brons- och en järnnit. Färgen är ljusbrun. F. 3 fot djupt. 1:2.
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751. En kam av horn eller ben, hopnitad med
bronsnitar. Färgen är grå, omkring nitarna
grönfläckig, ytan blank. F. 3 fot djupt. 1:2.

rostfläckar kring varje nit. Mittskenans ryggparti
ornerat med tätt stående, snett inristade streck.
1:2.

753. Fyra bitar förstärkningsskållor till tre kammar av horn eller ben. Fragmenten f. på 2–4 fots
djup. 1:2.

762. En förstärkningsskålla till en horn- eller benkam, avskuren i ena ändan. Sex genomborrade
hål till nitar. Färgen är vaxgul, ytan matt, l. ca.
9,8. XXI, f. 1 fot djupt. 1:2.

752. Tre bitar av en horn- eller benkam, hopnitad med järnnitar. Färgen är brungrå. F. 4,5 fot
djupt. 1:2.

754. Kam av horn eller ben, ena ändan avbruten, urspr. l. ca. 9,8. Kammen är hopnitad med
bronsnitar. Färgen är grågul. 1:2.

755. Del av en kam av horn eller ben, hopnitad
med bronsnitar. Färgen är grågul med grön anstrykning av bronsoxid. Ytan blank. 1:2.
756. Kam av horn eller ben, l. 10,1; hopnitad
med åtta bronsnitar. Färgen är vitgul, ytan slät.
F. 2 fot djupt. 1:2.

757. Stycke av en horn- eller benkam, avbruten i
ena ändan, hopnitad med bronsnitar. Färgen är
gulvit, ytan blank. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
758. En kam av horn eller ben, hopnitad med
järnnitar. Färgen är gulbrun, ytan blank och slät.
Dessutom ett par lösa tänder. F. 3.5 fot djupt. 1:2.
759. Fyra bitar förstärkningsskållor till lika många
kammar av horn eller ben. 1:2.

760. Del av en kam av horn eller ben, hopnitad
med järnnitar. Färgen är grågul med stora

761. En horn- eller benkam, l. 10,5; hopnitad
med järnnitar. Färgen är ljusbrun, ytan nästan
matt. F. 3 fot djupt. 1:2.

763. En kam av horn eller ben, ornerad med fint
inskurna streck, hopnitad med järnnitar. Färgen
är grågul. Mittskenans rygg ornerad med tätt
ställda sneda streck. F. 3 fot djupt. 1:2.
764. Båda ändpartierna av en kam av horn eller
ben, bestående av blott mittskena med fastnitad
förstärkningsskålla på ena sidan. Nitarna äro av
järn. Färgen är ljusbrun. F. 4 fot djupt. 1:2.

765. En förstärkningsskålla av ben eller horn till
en kam, avbruten i båda ändarna. I ena ändan
märke efter hål. Färgen är grågul, ytan blank.
F. 4 fot djupt. 1:2.
766. Bit av en horn- eller benkam, bestående av
två förstärkningsskållor, sammanhållna med en
järnnit. Färgen är grågul, ytan glansig. F. 3 fot
djupt. 1:2.

767. En kam av horn eller ben, hopnitad med
järnnitar. Färgen är grågul, ytan slät. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
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768. Del av en horn- eller benkam, hopnitad med
järnnitar. Färgen är gråvit, ytan matt. F. 2 fot
djupt. 1:2.

777. Ändstycke av en horn- eller benkam, hopnitad med bronsnitar. Färgen är ljusbrun, ytan
blank. 1:2.

770. En liten kam av ben eller horn, ryggens l. 8.
Kammen är hopnitad med fem små bronsnitar.
Färgen är ljusbrun. III, f. 2,5 fot djupt. 1:2.

779. Förstärkningsskålla av horn eller ben, avbruten i ena ändan, med fyra genomborrade hål.
Färgen är svart och gulvattrig, ytan glansig.
F. 3 fot djupt. 1:2.

769. Stort stycke av en horn- eller benkam, hopnitad med bronsnitar. Färgen är grågulfläckig.
Den är avbruten i ena ändan, urspr. l. ca. 13,3.
1:2.

771. En kam av horn eller ben, l. 11,2; hopnitad
med fyra bronsnitar. Färgen är grågul, ytan slät.
1:2.

772. En kam av horn eller ben, ryggens l. 12;
hopnitad med bronsnitar. Färgen är gulbrun,
ytan slät. F. 3 fot djupt.
773. En förstärkningsskålla av ben eller horn till
en kam med sju genomborrade hål, av vilka två
med isittande bronsnitar. Färgen är grågulflammig, ytan blank. F. 2 fot djupt. 1:2.

774. Del av en kam av horn eller ben, hopnitad
med bronsnitar. Färgen är gulbrunfläckig med
gråa oxidfläckar kring varje bronsnit. Ytan är
blank. F. 1 fot djupt. 1:2.

775. Kam av horn eller ben, avbruten i ena
ändan, urspr. l. ca. 11,5. Hopnitad med bronsnitar. Färgen är gul och med mörka fläckar, ytan
blank. F. 4 fot djupt. 1:2.

776. Ändstycke av en horn- eller benkam, hopnitad med en brons- och en järnnit. Färgen är
gulbrun, ytan glansig. F. 2 fot djup. 1:2.

778. Två bitar förstärkningsskålla av horn eller
ben til en kam med tre genomborrade hål, i vilka
ett med en isittande bronsnit och ett med spår av
en järnnit. Färgen är grågul, ytan slät. 1:2.

780. Kam av horn eller ben, avbruten i ena
ändan, hopnitad med bronsnitar. Färgen är fläckigt gulsvart, ytan matt. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
781. Ryggpartiet av en horn- eller benkam, l. 9,5;
hopnitad med bronsnitar. Färgen är grågul något
mörkvattrad, ytan matt. 1:2.
782. Kam av horn eller ben, skadad i båda ändarna, urspr. l. 11,2;. Färgen är gråvit, ytan matt.
F. 1,5 fot djupt. 1:2.

783. Oornerad kam av horn eller ben, något skadad, l. 10,2; hopnitad med bronsnitar. Färgen är
fläckigt gråsvart, gröna oxidfläckar kring varje
bronsnit, ytan slät. XIVb, f. 4 fot djupt. 1:2.
784. Kam av horn eller ben, hopnitad med
bronsnitar, ytan oornerad slät och matt, färgen
grågul. 1:2.
785. Kam av horn eller ben, l. 12,2, hopnitad
med fyra bronsnitar. Färgen är grågul, ena änden
anfrätt, andra slät och matt. 1:2.
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786. Kam av horn eller ben, nästan alldeles hel,
hopnitad med tio tätt sittande bronsnitar. Färgen
är gulbrun, ytan blank. Kamryggens l. 13,3.
F. 2 1/2 fot djupt. 1:2.
787. En kam av horn eller ben, l. 12,2; hopnitad
med järnnitar. Färgen är ljust brunfläckig, ytan
något blank. F. 3 fot djupt. 1:2.

788. En kam av horn eller ben, avbruten i ena
ändan, urspr. l. ca. 11,5; hopnitad med bronsnitar. Färgen är gråbrun, ytan blank. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
789. En nästan hel kam av horn eller ben, urspr.
l. ca. 14,2; hopnitad med bronsnitar. Färgen är
ljust gulbrun, ytan blank. Ett tiotal lösa tänder.
F. 3 fot djupt. 1:2.

790. Hornkam, l. 13,5, oornerad, hopnitad med
åtta järnnitar. Ryggens hela tjl. 0,9. IV, f. 3 fot
djupt. 1:2.
791. Ornerad kam av horn eller ben, något skadad i ena ändan, urspr. l. ca. 10,2; hopnitad med
bronsnitar. Färgen är gulbrunfläckig, ytan slät.
F. 5 fot djupt. 1:2.

792. Ändstycke av en horn- eller benkam, hopnitad med bronsnitar. Färgen är vaxgul, ytan matt.
1:2.
793. Ett stycke av en horn- eller benkam, hopnitad med bronsnitar. Färgen är grå med gröna
oxidfläckar runt nitarna, ytan blank. 1:2.
794. Stycke av en horn- eller benkam, hopnitad
med järnnitar. Färgen är vitgrå, ytan slät. F. 3,5
fot djupt. 1:2.

795. Stycke av en ben-eller hornkam, hopnitad
med järnnitar. Färgen är vaxgul. F. 5 fot djupt.
1:2.
796. En förstärkningsskålla till en horn- eller benkam med märken efter hål i båda ändarna. Ytan
grovt tillskuren. F. 2 fot djupt. 1:2.
797. Ett stycke förstärkningsskålla av horn eller
ben till en kam. Ett genomborrat hål i vardera
ändan. 1:2.

798. En förstärkningsskålla av horn eller ben till
en kam. Färgen är ljusbrun, ytan blank. F. 2 fot
djupt. 1:2.
799. En förstärkningsskålla av horn eller ben till
en kam, ornerad i ena ändan, avskuren i den
andra. Färgen är mörkgul, ytan blank. F. 3 fot
djupt. 1:2.
800. Ändstycke av en förstärkningsskålla av horn
eller ben, med två genomborrade hål. Färgen är
gulröd, ytan blank. 1:2.

801. Stycke av en oornerad ben- eller hornkam,
hopnitad med bronsnitar. Färgen är fläckigt ljusbrun med gröna oxidfläckar kring varje nit.
F. 4 fot djupt. 1:2.
802. En bit förstärkningsskålla av ben eller horn
till en kam. Ytan anfrätt. Färgen är grågul. 1:2.
803. Ämne till en förstärkningsskålla av horn eller
ben till en kam. På ytan filränder. Färgen är gulgrå. 1:2.
804. Förstärkningsskållan till en kam, brunsvart,
fläckig. Ytan är något glänsande. 1:2.
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805. Två tillskurna bitar av ben eller horn till förstärkningsskållor till två kammar. Färgen är
mörkbrun. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

806. Ämne av horn eller ben till en kam, med ett
litet genomborrat hål i ena ändan. Färgen är grågul. F. 3 fot djupt. 1:2.
807. Ämne av horn eller ben till en kam. Det är
grovt tillskuret såväl ovanpå som på kanterna; har
två genomborrade hål. Färgen är gulvit. 1:2.
808. Ämne av horn eller ben till en kam med två
små genomborrade hål. Färgen är gulsvart. 1:2
809. Ämne till en kam av ben, grovt tillskuret
med litet fint genomborrat hål i ena ändan. Färgen är grågul. 1:2.

810. Ämne till en förstärkningsskålla till en kam,
grovt tillskuret med ett litet genomborrat hål i ena
ändan, avbrutet i den andra. Färgen är brungul.
1:2.
811. En bit ämne av horn eller ben till förstärkningsskållan till en kam, grovt tillskuret. Färgen
är grågul. F. 0,5 fot djupt. 1:2.

812. En klumpigt gjord kam av horn eller ben,
antagligen hund- eller hästkam, hopnitad med
järnnitar. Färgen är grågul, ytan slät. 1:2.
813. En klumpigt och dåligt gjord kam av horn
eller ben hopnitad med stora järnnitar. Färgen är
smutsigt grågul med stora bruna oxidfläckar
kring varje nit. Ytan blank. Den är ornerad endast på ena sidan. 1:2.

814. Kam av horn eller ben, ornerad med runstensornamentik, olika på båda sidorna. Kammen är hopnitad med järnnitar. Färgen är grå,
ytan slät. F. 1,5 fot djupt. 1:2.

815. En klumpigt gjord ornerad kam av horn
eller ben, urspr. möjligen en dubbelkam, hopnitad med järn- och två bennitar och ornerad på
båda sidorna. Färgen är grågul. F. 4 fot djupt. 1:2.
816. Två delar av en dubbelkam av ben, hopnitad med järnnitar. Färgen är gulvit och ytan slät.
Den är ornerad endast på ena sidan. XV, f. 3 fot
djupt. 1:2.

817. En starkt skadad dubbelkam av horn eller
ben, i bägge ändarna hopnitad med en järnnit, i
de övriga nithålen rester av ben- eller hornstift.
Färgen är gulröd, ytan slät. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
818. Ämne till en horn- eller benkam, förfärdigad i ett stycke. Färgen är gråvit, ytan slät och
glansig. F. 2,5 fot djupt. Stolpe skriver i ”redogörelse för undersökningarna år 1872 på Björkö i
Mälaren” II not 1 sid. 45. ”Det förtjänar anmärkas, att den jemte ett stycke bernsten anträffades
på 2,5 fots djup under en fullkomligt genomkolad stock i omedelbar beröring med densamma,
men den visar det oaktat, lika litet som bernstenen, något spår af att hafva varit i beröring med
elden.” 1:2.
819. Ändstycke av en kam av horn eller ben,
gjord i ett stycke. Färgen är gråvit, ytan slät. 1:2.
820. Ändstycke av en horn- eller benkam, gjord i
ett stycke. Färgen är grågul, ytan blank. 1:2.
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821. En klumpig ben- eller hornskiva, tandad
som en kam i ena kanten, avrundad i den andra,
med sågspår och knivhugg. Ytan rå och färgen
ljusbrun. F. 4 fot djupt. 1:2.
822. Del av en kam, med mittskena av horn,
stödskenorna av brons, starkt förvittrad yta. Ryggens br. 0,9. XIVb, f. 3 fot djupt. 1:2.

823. En ensidig kam med handtag, av horn eller
ben, avbruten i ena ändan, hopnitad med järnnitar. Den är ornerad på endast ena sidan. Färgen
är grågul med några svarta fläckar, samt bruna
järnoxidfläckar vid järnnitarna. F. 4 fot djupt. 1:2.
824. En kam gjord i ett stycke av en tunn hornskiva. Den är ornerad endast på ena sidan. Färgen är grågulfläckig eller vattrig. F. 3 fot djupt.
1:2.
825. Tandskydd av horn eller ben, hopnitat med
järnnitar; lika ornerat på båda sidorna. Färgen är
gulgrå, ytan matt och slät. F. 2 fot djupt. 1:2.

826. Tandskydd av ben eller horn till en kam.
Tandskyddslisterna äro i båda ändarna hopnitade med järnnitar. Färgen är grågul. De breda
listerna äro ornerade på båda sidorna. Färgen är
grågul, ytan matt. XII, f. 4 fot djupt. 1:2.
827. Två likadana ribbor av horn eller ben, utgörande tandskyddsribbor till en kam, med spår
av järnnit i ena ändan. Färgen är gråsvartflammig, ytan glansig. F. 3 fot djupt. 1:2.
828. Två ben- eller hornribbor, l. 14,8; utgörande
del av tandskydd till en kam. I ändarna sitta märken efter järnnitar. Färgen är vaxgul, ytan blank.
F. 3,5 fot djupt. 1:2.

829. Del av en tandskyddsribba av horn eller ben.
Färgen är vaxgul, ytan slät. 1:2.
830. Fyra smala ribbor av horn eller ben tillsammans utgörande två ribbor till ett tandskydd till
en kam. Färgen är gulgrå. 1:2.

831. Ett stycke av en halvrund ribba av horn eller
ben med ett genomborrat hål i ena ändan, spår
av ett sådant i den andra. Färgen är gulbrun, ytan
blank. F. 2 fot djupt. 1:2.

832. Fragment av hornkam, ornerat med flätmönster samt med två hål efter järnnitar. 1:2.
833. Fragment av hornkam, ornerat på båda sidorna med vinklar, koncentriska cirklar samt parallella linjer. 1:2.
834. Fragment av hornkam, mittskena, ornerad
med fem ringar med två ringar runt varje mittpunkt. På skenans rygg samt sida ävenledes små
koncentriska ringar. Längs sidan fyra parallella
linjer. I skenan sitta två fina bronsnitar. Skenan
är lika ornerad på båda sidorna. 1:2.
835. Fragment av hornkam, ornerad med koncentriska cirklar samt parallella linjer. Även ryggen ornerad. Hål för en nit. F. 3 fot djupt. 1:2.

836. Fragment av hornkam, ornerad med tre
ringar med två ringar runt varje mittpunkt. Ryggen snett strierad. Hål efter nit. F. 2 1/2–3 fot
djupt. 1:2.
837. Fyra bitar mittskena till troligen lika många
kammar. De äro funna på 2–4 fots djup. 1:2.

177

178

Personliga bruksföremål

838. Ändparti av mittskena till en kam med ett
nithål. Ryggpartiet tvärstreckat. F. 4 fot djupt. 1:2.

839. Stycke av en mittskena till en kam. Ryggpartiet ornerat med koncentriska ringar. F. 4 fot
djupt. 1:2.
840. Ändpartiet av en mittskena till en horn- eller
benkam med märken efter två järnnitar. Färgen
är brun. Tjl. 0,2. 1:2.
841. Ändpartiet av en mittskena till en kam med
ett avlångt (två hål borrade bredvid varandra) hål
samt rest av ännu ett i skenans ena kant. Färgen
är vaxgul; tjl. 0,3. F. 3 fot djupt. 1:2.

842. En kantbit av mittskena till en kam genomborrad med två hål, ett större och ett mindre.
Skenans tjl. 0,2. Färgen är gulbrun. F. 2 fot djupt.
(I samma paket som 843.) 1:2.
843. En bit mittskena till en annan kam, tj. 0,3;
gråaktigt till färgen samt med bruna rostfläckar
runt nithålen. (I samma paket som 842.) F. 2 fot
djupt. 1:2.

844. Ändstycket till en mittskena till en kam med
ett genomborrat hål för en nit samt ett halvt hål
i kanten för en annan. Färgen är grågul; tjl. 0,35.
XVIII, f. 3 fot djupt. 1:2.

845. Ändstycket av mittskena till en kam med isittande två bronsnitar. Skenan är brun- och gulvattrad, tjl. 0,4. 1:2.
846. Ändstycket av mittskena till en kam, tjl. 0,35.
Färgen är rödgul. 1:2.

847. Bit av mittskenan till en kam med två små
nithål samt ett större hål i ena kanten. Färgen är
gulröd, tjl. 0,4. F. 2 fot djupt. 1:2.

848. Tre bitar mittskena, därav två möjligen hörande till samma kam. F. 4 fot djupt. 1:2.
849. Mittskenan till en horn- eller benkam med
stort hål i ena ändan samt märken efter en bronsoch en järnnit. Skenans tjl. 0,3; färgen vitgul.
F. 1,5 fot djupt. 1:2.

850. Bit av mittskenan till en kam med en isittande bronsnit samt hål till en annan. Färgen är
gulsvartvattrad; tjl. 0,4. F. 3 fot djupt. 1:2.
851. Stycke av mittskenan till en kam med isittande bronsnit samt hål efter en annan. Färgen
är rödbrun; tjl. 0,35. VIII, f. 3 fot djupt. 1:2.
852. En bit av en mittskena till en hornkam. IV,
f. 2 fot djupt. 1:2.
853. Två bitar av en mittskena till en hornkam.
IV, f. 4 fot djupt. 1:2.

854. Tre bitar mittskena av horn eller ben troligen tillhörande olika kammar. F. 3,5 fot djupt.
1:2.

855. Mittskenor av ben eller horn till kammar. F.
3 fot djupt. 1:2.
856. Fem bitar mittskena av horn eller ben hörande till en kam med rostspår efter järnnitar.
Färgen är gråvattrig. III, f. 3,5 fot djupt. 1:2.
857. Fem bitar mittskena hörande till samma
kam. I hålen spår av järnnitar. XVb, f. 3 fot djupt.
1:2.

858. Fyra bitar mittskena hörande till samma
kam med spår av järnnitar samt med stora, bruna
järnoxidfläckar kring varje nithål. Färgen är grågul. 1:2.
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859. Bit av mittskenan till en kam med rest av isittande järnnit samt rest efter ett hål i ena kanten.
Färgen är rödgul; tjl. 0,2. VIIIb, f. 5 fot djupt. 1:2.

860. Mittskena av horn eller ben till en kam av
ovanlig grovlek. Den har en tjl. av 0,4 och är genomborrad med tre små hål. Färgen är gulbrun.
F. 3,5 fot djupt. 1:2.
861. Mittskena av horn till en stor kam med
grova tänder. Färgen är gulsvart. 1:2.

862. Tolv mittskenor med delar av fastsittande sidoskenor tillhörande kammar av ben eller horn.
1:2.
863. 82 mittskenor till kammar av horn eller ben,
därav en till en dubbelkam. Ej bild.
864. 39 fragment, därav flera mycket små, av sidoskenor till ben- eller hornkammar. Ej bild.
865. 27 bitar av ytterkanter på tandade mittskenor till kammar av ben eller horn. Ej bild.

866. En ganska stor mängd avbrutna tänder till
horn- eller benkammar. Ej bild.

867. Ett ändstycke av en förstärkningsskålla fastnitad med två järnnitar i en hornplatta, m.a.o.
förarbetet till en kam. F. på 2–4 fots djup. 1:2.

868. Ämne till en mittskena av horn, plansågad
på ena sidan, naturyta på den andra. Tjl. 0,6.
Färgen är gulvit. F. 4 fot djupt. 1:2.

869. Ämne av horn eller ben till en mittskena till
kam, genomborrad med två små hål i övre
ändan. Färgen är gulbrun. 1:2.
870. Tre slarvigt tillskurna och sågade benskivor
till kammar. Bandformiga. 1:2.

871. Förarbete till en mittskena till kam av horn,
med isittande järnnit. Ytan starkt förvittrad. 1:2.

872. Ämne av ett ändstycke av mittskenan till en
kam av horn, i ena hörnet ett runt genomborrat
hål, grön bronsoxid. F. 2 fot djupt. 1:2.
873. Ett mindre stycke som ovanstående med rest
av isittande järnnit. 1:2.
874. Ämne av horn till en mittskena till kam. XV,
f. 5 fot djupt. 1:2.
875. Ämne av mittskenan till en kam av horn.
1:2.

876–880. Ämnen av horn eller ben till kammar.
1:2.
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881–902. Ämnen av horn eller ben till kammar.
1:2.
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903–908. Ämnen av horn eller ben till kammar.
1:2.

909. Två skenor av horn eller ben, grovt tillskurna, färgen brun. F. 2 fot djupt. 1:2.
1705. Ena halvan av troligen ett kamfodral av
älghorn, inre sidan urholkad för en kam, yttre
sidan har hornets naturliga yta. Färgen är grågul.
1:2.

550. En hornsked med kupigt, i ena kanten skadat blad. Den är mycket rikt ornerad med bandornamentik, ett synnerligen vackert prov på en
högt driven konst. Färgen är gråbrun, ytan slät,
nästan blank. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

551. Hornsked, l. 15,8, ornerad med flätornamentik på skaftets välvda och svagt åsade framsida. Även bladet ornerat. Baksidan plan, skaftet
svartbrunt, bladet brun- och gulvitfläckigt. F. på
2 fots djup. 1:2.
552. Skaft till hornsked, nuv. l. 12,3, vackert ornerat med inristad bandornamentik på skaftets
platta framsida. Baksidan åsad. F. på 1 fots djup.
1:2.
553. Skaft till hornsked, nuv. l. 11,8. Ornerat med
bandornamentik på skaftets platta framsida. Baksidan åsad. Färg grå. F. på 2,5 fots djup. 1:2.

554. Bladet av en hornsked, ornerat som bilden
visar. Bladet är cirkelrunt med d. 4,3. (Se inv.
14837.) F. 1,5 fot djupt. 1:2.
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555. En sked av horn, l. 14,3, bladets br. 3,8. Skeden är oornerad och har vacker brun färg. F. på
1 fots djup. 1:2.

556. Bensked, l. 13,8, avbruten i två delar, framsidan porös och facetterad, baksidan rund och
blank. Bladet är böjt inåt, tvärs över. Färg grågul.
IV, f. 3 fot djupt. 1:2.

557. Bensked, l. 12,2, ej färdiggjord?, grågul,
blank yta. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
558. Hornsked, skaftet avbrutet. Nuv. l. 9,3. Färg
gråbrun. F. på 2 fots djup. 1:2.
559. Del av bensked, endast bladet och en del av
skaftet i behåll. Skedens nuv. l. 6,4. IV, f. 1 fot
djupt. 1:2.
560. Ämne till en sked av ben, l. 5,3, grovt tillskuren. Färgen är gulgrå. IV, f. 3 fot djupt. 1:2.

561.Ämne till en bensked? Starkt förböjt. L. 13,8,
bladets br. 5,2. Ämnet består av en ben- eller
hornskiva, tjl. 0,4. Färgen är grå. 1:2.
562. Ett skedliknande föremål av ben, ena tungbenet av ett nötkreatur, något böjt, l. 10,4; blank,
gulgrå yta. 1:2.

2541. Ett sked- eller spadformigt föremål av trä,
l. 13,3, med framåt rundat blad, långsamt avsmalnande mot skaftet. Bladet är 1,7 br. och ungefär 3,5 l. samt platt. Skaftet är 0,6 tjl. på mitten,
avsmalnande mot ändan, vars spets är försedd
med en liten knoppformig utvidgning. 1:2.
2542. En liten träsked som föregående, l. 17,4;
bladets l. 3,8; nuvarande br. 1,9. Skaftet avslutas
med en knopp. 1:2.

1817. En sländtrissa av ben, d. 3; h. 1,7; hålets
d. 1. Färgen är grågul, ytan blank. F. 4 fot djupt.
1:2.
1818. En trissa av horn, d. 4,1; tjl. intill 1,2. Sidorna något konvexa och ornerade med cirklar
med mittpunkt. Vb, f. 2 fot djupt. 1:2.
1819. En rund trissa av ben eller horn med centrumhål. Trissans d. 4.4; tjl. 1,35. Ena sidan ornerad med från mitten utstrålande åtta ekrar;
fälten mellan dessa med tre dubbelringade cirklar
med mittpunkt. Andra sidan med fyra ekrar och
fälten mellan dessa med två dubbelringade cirklar med mittpunkt. Kanten är oornerad. Ytorna
plana och släta, färg brun. F. 2 fot djupt. 1:2.
1820. En rund trissa av ben eller horn. D. 3,8;
tjl.1,3 på mitten, tjl. 1 vid kanten. Ytorna konvexa, övre ytan ornerad med sju par parallella linjer utstrålande från mitthålet till kanterna. Färg
flammigt brun. 1:2.

1821. En liten sländtrissa av horn eller ben ornerad med tre par koncentriska ringar runt mitthålet. Baksidan starkt konkav. D. 2,4; h. 0,6, hålets
d. 0,35. 1:2.
1822. En liten sländtrissa av ben eller horn,
blank, slipad, ytan gulbrun. D. 1,7; h. 0,4. F. 4 fot
djupt. 1:2.
1823. En sländtrissa, bestående av en avsågad
ledknapp av ett däggdjur. Hålet koniskt. D. 3,9;
h. 2; hålets minsta d. 0,7 och största 1,3. Sländtrissan är ornerad med fina inristade linjer. 1:2.
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1824. Sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av ett däggdjur. D. 4; h. 1,6; hålets
d. 1,3. På sländtrissans baksida början till ännu
ett hål. Färgen är brungul. 1:2.
1825. Sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av ett däggdjur. D. 3,1; h. 2,1; hålets
d. 0,9. Hela sländtrissan, även den plana undersidan slät och blank. Färg grå (vattrad). 1:2.

1826. En sländtrissa av horn eller ben, h. 2,1;
d. 2,6; hålets d. 1–1,2. F. 1 fot djupt. 1:2.
1827. En rund trissa, med centrumhål, av ben
eller horn. D. 3,6; tjl. 1,1. Ena sidan är ornerad
med streck som ett kors, samt koncentriska cirklar, kanten med ränder och cirklar samt baksidan
med i kors inristade ränder. Trissan är skadad i
ena kanten. Färgen är gulbrun. F. 2 fot djupt. 1:2.
1828. Ämne till en sländtrissa, bestående av en
avsågad hornstock av älg, hjort el. dyl. D. 4,2; tjl.
1,2. Färgen är grågul. 1:2.

1829. En halv trissa av älghorn, grovt tillskuren.
D. 6,8; tjl. 1,2. På trissans båda sidor äro inristade
fina streck. F. 3 fot djupt. 1:2.

1830. En sländtrissa av ben, d. 3.3; h. 1,6; med
genomborrat hål. Sländtrissan består av en avsågad ledknapp av ett djurben. Undersidan avplanad. Färg grågul. IV, f. 2 fot djupt. 1:2.
1831. Sländtrissa av avsågad ledknapp av däggdjur. Undre sidan avplanad. D. 4; h. 2,7; hålets
d. 0,9. Färgen är brun. 1:2.
1832. Sländtrissa av avsågad ledknapp av däggdjur. Undre sidan avplanad. D. 4,3; h. 3; hålets
d. 0,7. Färgen är grågul. 1:2.

1833. Sländtrissa av avsågad ledknapp av däggdjur. Undre sidan avplanad. D. 4,1; h. 2,5; hålets
d. 1,2. Färgen är brungul, ytan ”krakelerad”. 1:2.
1834. Sländtrissa av avsågad ledknapp av däggdjur. Undre sidan avplanad. D. 3,5; h. 2,9; hålets
d. 1,2. Färgen är gulröd. 1:2.
1835. Sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av ett djurben. Undre sidan avslipad.

D. 3,3; h. 2,1; hålets d. 0,9. Färg gulbrun. IV, f. 2
fot djupt. 1:2.

1836. En sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp. D. 4,1; h. 2,3; hålets d. 1,3. Ytan blank
och ”krakelerad”. 1:2.
1837. En sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av ett däggdjur. D. 4,2; h. 2,1. Hålet,
som är något koniskt, har en d. av 0,7; i den plana
ändan 1,1. Färgen är gulgrå. 1:2.

1838. En sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av ett djurben. Något skadad på undre
sidan, i epifysen. D. 3,5; h. 2,2; hålets d. 0,9. Färg
grågul. XVIIb, f. 4 fot djupt. 1:2.
1839. En sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av ett djurben. D. 4,1; h. 2; hålets d. 1.
Hålet är något koniskt. Färg gulbrun. F. 2 fot
djupt. 1:2.

1840. En sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av djurben. En del är avfallen i epifysen och borta. D. 3,6; h. 2,6; hålets d. 0,9. XVIII.
1:2.
1841. En sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av ett däggdjur. D. 4,3; h. 2,3; hålets
d. 1. Färgen är gulvit. F. 2 fot djupt. 1:2.

1842. Sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av ett djurben. D. 4,3; h. 2,4; hålets d.
1,2. Färgen är fläckigt gulbrun. F. 3 fot djupt. 1:2.

1843. Sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av däggdjur. D. 3,9; h. 2,1; hålets d. 0,1.
Färgen är gråbrun. 1:2.
1844. Sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av däggdjur. D. 4. H. 2,2; hålets d. 1.
Färgen är gulbrun. 1:2.

1845. Sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av däggdjur. D. 4; h. 1,7; hålets d. 0,7.
Färgen är gråvit. 1:2.
1846. Sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av däggdjur. D. 4; h. 1,6; hålets d. 0,6.
Färgen är gulbrun. 1:2.
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1847. Sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av däggdjur. D. 2,4; h. 1,1; hålets d. 0,8.
Färgen är ljusgul. F. 2 fot djupt. 1:2.

1853. Sländtrissa förfärdigad av en avsågad
ledknapp av däggdjur. D. 2,6, h. 1,1, hålets d. 0,8.
Färgen är gråsvart. 1:2.

1849. Sländtrissa med hål, bestående av en avsågad ledknapp av ett däggdjur, övre ändan avplanad. D. 4,3; h. 2,4; hålets D: 0,9. F. 3 fot djupt.
1:2.

1855. Sländtrissa förfärdigad av en avsågad
ledknapp av däggdjur. D. 2; h. 0,7; hålets d. 0.6.
Färgen är gulvit. 1:2.

1848. Sländtrissa bestående av en avsågad
ledknapp av däggdjur. D. 2,5; h. 1,1; hålets d. 0,5.
Färgen är gråsvart. F. 2 fot djupt. 1:2.

1850. Sländtrissa bestående av övre delen av en
avsågad ledknapp. Kanterna äro runt om avskurna. D. 4,7; h. 1,5; hålets d. 0,9. Färgen är
gulbrun. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
1851. Sländtrissa förfärdigad av ett ben, avplanad på undre sidan d. 4,6; h. 1,1; hålets d. 1. Färgen är gråbrun. 1:2.

1852. Sländtrissa förfärdigad av en avsågad
ledknapp av däggdjur. D. 3,9; h. 1,1; hålets d. 0,8.
Färgen är grågul. 1:2.

1854. Sländtrissa förfärdigad av en avsågad
ledknapp av däggdjur, d. 2,6; h. 1,2; hålets d. 0,7.
Färgen är gråsvart. 1:2.

1856. En trissa av ett avskuret horn med plana
över- och undersidor samt insvängda sidor.
Genom trissan ett hål. H. 1,8; d. 2,6. Ytan är gulgrå och blank. 1:2.

1857. En avsågad hornspets med genomborrat
hål. H. 2,1. 1:2.
1858. En i båda ändarna avsågad hornspets med
genomborrat hål. Klumpigt tillskuren. H. 3,6; d.
3,5; hålets d. 1,1. Ej bild.

1859. Ett ben- eller hornföremål, avsågat i smaländan, avskuren i den andra. Det är genomborrat. I tjockändan spår efter järnoxid. H. 2,5;
d. 1,5–2,3. 1:2.
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1860. Del av sländtrissa av ben eller horn, ornerad med runt om gående parallella linjer. H. 2,4.
Färgen är gulvit. 1:2. 1:2.

1861. En sländtrissa? eller möjligen ett benskaft?
koniskt, l. 3,2; med inristade linjer i rutmönster.
Längs genom skaftet ett hål med smalaste d.
nedåt, vidgande sig uppåt. Ytan är blank, grågul
till färgen. XII, f. 3 fot djupt. 1:2.
1862. Del av sländtrissa, h. 1,8; med runt om gående parallella linjer samt i kors gående parallella
sådana. Färgen är gulbrun. XVII, f. 3 fot djupt.
1:2.
1863. En bikonisk sländtrissa av bränd lera,
h. 1,7; d. 2,8. Den är ornerad med våglinjer på
den övre kanten, y-liknande på den undre. Hålets d. 1. 1:2.

1864. En bikonisk sländtrissa av bränd lera, h.
2,4; d. 3,5; hålets d. 0,9. Färgen är svart. F. 2 fot
djupt. 1:2.
1865. En bikonisk sländtrissa av bränd lera. D.
3,1; h. 2,2; hålets d. 0,9. Skålformigt fördjupad i
båda ändarna. Färgen är gråsvart. 1:2.
1866. En sländtrissa av bränd lera, bikonisk. D.
3,1; h. 2,1; hålets d. 0,9. Skålformigt fördjupad i
båda ändarna. Färgen är gulgrå. 1:2.

1867. En sländtrissa av bränd lera, bikonisk. D.
2,9, h. 2,3, hålets d. 0,9. Plan i båda ändarna.
Färgen är gulgrå. 1:2.

1868. En sländtrissa av bränd lera, bikonisk. D.
2,6; h. 1,4; hålets d. 0,8. Avplanad i båda ändarna. Ytan slät, nästan blank. Färgen är flammigt svart och grå.
1869. En sländtrissa av bränd lera, bikonisk,
något skadad. D. 4,5; h. 2,8; hålets d. 0,8. Färgen
är rödgul. 1:2.

1870. En sländtrissa av bränd lera, ytan smågropig och anfrätt. D. 3; h. 1,9; hålets d. 0,7. Färgen
är grå. 1:2.
1871. Halv sländtrissa av bränd lera eller kalksten. D. 3,6; h. 2,1; hålets d. 1. 1:2.

1872. Halv sländtrissa av bränd lera eller kalksten. D. 3,1; h. 2,6; hålets d. 0,8. 1:2.
1873. En knappast halv sländtrissa av bränd lera
eller kalksten. D. 2,6; h. 2; hålets d. 0,9. Avplanad i båda ändarna. 1:2.
1874. En knappast halv sländtrissa av bränd lera
eller kalksten. D. 2,6; h. 2; hålets d. 0,9. Spår av
runt om gående parallella linjer. 1:2.

1875. En halv och för övrigt något skadad sländtrissa av bränd lera. D. 4,8; h. 3,4; hålets d. 1,0.
Färgen är grågul. XI, f. 2 fot djupt. 1:2.
1876. En sländtrissa av bränd lera. D. 2,8; h. 1,8;
hålets d. 0,9. Färgen är svart och brunfläckig. IV,
f. 1 fot djupt. 1:2.

1877. En sländtrissa av bränd lera, med avplanade ändar. Runt hålet på de avplanade ytorna
går en ring, troligen bildad genom repningar med
nageln. D. 2,6; h. 1.3; hålets d. 1. Färgen är
brunsvart. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1878. En sländtrissa av bränd lera, konisk. D. 3,6;
h. 2,2; hålets d. 1. Färgen är gråsvart. XII, f. 3 fot
djupt. 1:2.

1879. En sländtrissa av bränd lera. D. 3,4; h. 2,4;
hålets d. 0,7. Färgen är gulsvart. Trissan är något
skadad. F. 1 fot djupt. 1:2.
1880. En sländtrissa av bränd lera, konisk, till färgen grågul. D. 3,4; h. 2,3; hålets d. 0,8. F. 4 fot
djupt. 1:2.

1881. En sländtrissa av bränd lera, något skadad.
Ytan slät, nästan blank. Färgen är gråsvart. D.
3,4; h. 2,2; hålets d. 0,7. F. 2,5 fot djup. 1:2.

1882. En halv sländtrissa av bränd lera. D. 3,6;
h. 2,2; hålets d. 0,7. Färgen är rödbrun, ytan gropig. 1:2.
1883. En nästan halv sländtrissa av bränd lera.
H. 1,9. 1:2.
1884. Del av en sländtrissa av bränd lera. Sländtrissans h. 2,4. Färgen är brunröd. F. 2,5 fot djupt.
1:2.
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1885. Baspartiet av en sländtrissa av bränd lera
nästan helsvart till färgen. D. 3,5. F. 3,5 fot djupt.
1:2.

1886. Del av en sländtrissa av bränd lera. D. 3,5.
Färgen är gråsvart. 1:2.
1887. En halv sländtrissa av bränd lera. Färgen
är rödgrå. H. 2,5; d. 4,1; hålets d. 0,9. 1:2.

1888. En sländtrissa av bränd lera. D. 2,6; h. 2;
hålets d. 0,6. Färgen är brunröd. F. 3 fot djupt.
1:2.
1889. En sländtrissa av bränd lera. D. 2,8; h. 1,9;
hålets d. 0,6. Färgen är gråsvart. Ena sidan något
skadad. 1:2.
1890. En sländtrissa av bränd lera. D. 2,7, h. 1,8,
hålets d. 0,7. Färgen är rödgul. 1:2

1891. En sländtrissa av bränd lera. D. 2,8; h. 1,8;
hålets d. 0,7. Färgen är rödgul. Något skadad.
1:2.

1892. En sländtrissa av bränd lera. D. 3,4; h. 2,1;
hålets d. 0,7. Färgen är rödgrå. 1:2.
1893. En sländtrissa av bränd lera. D. 3,7; h. 2,4;
hålets d. 0,8. Svartbrun till färgen. 1:2.

1894. En sländtrissa av bränd lera. D. 33,1; h.
2,3; hålets d. 0,8. Färgen är gråbrun. 1:2.
1895. En sländtrissa av bränd lera. D. 2,7; h. 2,3;
hålets d. 0,6. Trissan är något skadad samt starkt
vittrad. Den är gråsvart till färgen. 1:2.

1896. En klumpigt tillformad sländtrissa av bränd
lera,något ytskadad. Färgen är grågul. D. 4,6; h.
3,1; hålets d. 1,2. 1:2.
1897. En sländtrissa av bränd lera, gråbrun till
färgen. D. 2,5; h. 1,4; hålets d. 0,9. 1:2.
1898. En sländtrissa av småfläckig kalksten. D.
4,6; h. 2,4; hålets d. 1,2. 1:2.
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1899. En sländtrissa av sten med stort hål; färgen
är gråsvart. D. 2,5; h. 1,6; hålets d. 1,1. 1:2.
1900. En sländtrissa av sten. D. 3,3; h. 1,9; hålets
d. 1,1. F. 4 fot djupt. 1:2.
1901. En sländtrissa av sten. D: 3,5; h. 1,8; hålets
d. 1. F. 4 fot djupt. 1:2.

1902. En sländtrissa av sten med kullrig översida,
plan botten. D. 2,5; h. 1,2; hålets d. 0,6. F. 4 fot
djupt. 1:2.
1903. En sländtrissa av sten. D. 2,7; h. 1,2; hålets
d. 0,7. F. 4 fot djupt. 1:2.

1904. En sländtrissa av sten, konisk, starkt vittrad. H. 1,6, d. 2,4 med genomborrat hål. 1:2.

1905. En sländtrissa av röd skiffer. D. 2,6; h. 1,7;
hålets d. 0,9. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1906. En sländtrissa av sandsten? starkt profilerad översida, kullrig undersida. D. 5,1; h. 2,1;
centrumhålets d. 1,1. 1:2.

1907. En sländtrissa av någon grå stenart, kullrig
på båda sidorna samt med en hålkäl runt kanten.
D. 2,4; h. 1,6; hålets d. 0,9. XIX, f. 1,5 fot djupt.
1:2.
1908. En sländtrissa av kalksten, på den plana undersidan samt runt kanten inhuggna fördjupningar. D. 3,3; tjl. 1,7; hålets d. 0,9. 1:2.
1909. En sländtrissa av någon hård, gråvit stenart. D. 3,6; h. 1,2; hålets d. 1,1. XIb, f. 4,5 fot
djupt. 1:2.

1910. En sländtrissa av sandsten? nästan svart till
färgen, plan på den undre sidan, profilerad på
den övre. Den är dekorerad med slarvigt inristade
ornament runt mitthålet. D. 5,8; tjl. 1,3; centrumhålets d. 0,8. 1:2.
1911. En sländtrissa av sandsten, dekorerad med
runt mitthålet gående, slarvigt inristad spirallinje.
D. 5,2; tjl. 1. F. 2 fot djupt. 1:2.

1912. En sländtrissa av korallkalksten, ornerad
på ena sidan med ringar runt mitthålet. Mitthålet sexkantigt. Sländtrissan plan på båda sidorna.
D. 4,3; tjl. 1,2; hålets d. 1. F. 3 fot djupt. 1:2.
1913. En mindre sländtrissa av täljsten, båda sidorna plana, ornerad med cirklar runt mitthålet
på den ena sidan. D. 2,9; tjl. 0,9; hålets d. 0,7. 1:2.

1914. En sländtrissa av rödgul sandsten, plan på
båda sidorna. Den är ornerad, icke endast på de
båda plana sidorna utan även på kanten med
runt om gående linjer. D. 3,9; h. 1,6; hålets d. 0,9.
1:2.
1915. En sländtrissa av grå sandsten, ornerad på
de båda plana sidorna samt kanten med runt om
gående linjer. D. 3,3; h. 1,3; hålets d. 0,9. 1:2.

1916. En sländtrissa av grå sandsten, ornerad
som de båda ovanstående samt plan på båda sidorna. Den ena sidans kant fasetterad. D. 3,2; h.
1,6; hålets d. 0,8. 1:2.
1917. En sländtrissa av kalksten, med på båda sidorna inristade en eller två cirklar runt mitthålet.
D. 4,2; tjl. 0,9. 1:2.
1918. En sländtrissa av kalksten med på båda sidorna inristade en eller två cirklar runt mitthålet.
D. 4,3 tjl. 0,7. F. VII 3 fot djupt. 1:2.
1919. En sländtrissa av kalksten med på båda sidorna inristade en eller två cirklar runt mitthålet.
D. 4,3 tjl. 0,7. F. 3,5 fot djupt. 1:2.
1920. En sländtrissa av kalksten ornerad på ena
sidan med tre koncentriska ringar. D. 5,3, tjl. 1,4.
Hålets d. 0,9. F. 3 fot djupt. 1:2.

1921. En sländtrissa av kalksten slarvigt ornerad
på ena sidan med ringar och streck. D. 4,2, h. 1,2.
Hålets d. 1. 1:2.
1922. En sländtrissa av täljsten, plan på båda sidorna, på ena sidan slarvigt ornerad. D. 3,8, h.
1,3. Hålets d. 1,1. F. 3 fot djupt. 1:2.
1923. En sländtrissa av bränd täljsten, något bikonisk, båda sidorna plana. På ena sidan en slar-
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vigt inskuren ring, och mellan denna och mitthålet inskurna punkter. D. 3,6; h. 1,3. Hålets d. 0,9.
F. 3 fot djupt. 1:2.

1935. Två sländtrissor av sten med plana undersidor, välvd översida. D. 4,6; tjl. 1,4; hålets d. 1,1.
D. 2,4; tjl. 1,5; hålets d. 0,7. F. 2,5 fot dj. Ej bild.

1925. Ämne till en sländtrissa, bestående av en
rund natursten med påbörjat hål i den ena sidan.
Stenen är något välvd på båda sidorna. D. 5
h. och tjl. 1,4. F. 1 fot djupt. Ej bild.

1937. Sländtrissa av sten, petrifikat, något konisk.
D. 2,3; h. 2,6. F. 2,5 fot djupt. Ej bild.

1924. En liten sländtrissa av sten, d. 3,2, h. 0,7,
plan på ena sidan, välvd på den andra. F. 1 fot
djupt. Ej bild.

1926. Sländtrissa av kalksten, något skadad i ena
kanten, båda sidorna något välvda. D. 5,5, tjl. 1.
Hålets d. 0,7. F. 1,5 fot djupt. Ej bild.

1927. Sländtrissa, förfärdigad av ett petrifikat, vitgul till färgen med plan undersida och höga sidor.
D. 4, h. 2,2. hålets d. 1,1. F. 1,5 fot djupt. Ej bild.
1928. Sländtrissa, förfärdigad av en natursten
(marleka), ej rund, nästan plan på den undre
sidan, välvd på den övre. D. 3,1 H. 1. Hålets d.
0,7. F. 1,5 fot djupt. Ej bild.
1929. Sländtrissa av sten med något bukig undersida och mera böjd, profilerad översida. D.
6,7; h. 1,6 samt hålets d. 1,2. F. 2 fot djupt. Ej
bild.
1930. Sländtrisssa av sten med avspjälkad undersida samt profilerad översida. D. 3,2 nuv. h. 1,3.
hålets d. 1. F. 2 fot djupt. Ej bild.

1931. Fyra sländtrissor av sten, plana på båda sidorna, d. 2,7–4,3; h. 1–1,7. F. 2 fot djupt. Ej bild.
1932. Tre sländtrissor av sten med plana undersidor, därav en avspjälkad. D. 2,6–3,4; h. 1–1,4. F.
2 fot djupt. Ej bild.

1933. Sländtrissa av sten, bestående av ett genomborrat petrifikat. D. 2,4; h. 1,7. F. 2 fot djupt.
Ej bild.
1934. Tre sländtrissor av sandsten med båda sidorna plana. D. 5,2; tjl. 1,2; hålets d. 0,9. D. 4,5;
h. 1; hålets d. 1,1. D. 2,9; h. 1,2; hålets d. 1,1. F.
2,5 fot djupt. Ej bild.

1936. Klotformig sländtrissa, avplanad i båda ändarna. D. 3,9; h. 2,3; hålets d. 1,1. F. 2,5 fot djupt.
Ej bild.

1938. Åtta sländtrissor med båda sidorna plana.
D. 5,6, tjl. 1, hålets d. 1; D. 5,2, tjl. 1, hålets d. 1;
D. 4,3, tjl. 1,1, hålets d. 0,8; D. 4,4, tjl. 1,1, hålets
d. 1; D. 4, tjl. 1,hålets d. 0,8; D. 4,7x5,5, tjl. 2,2,
hålets d. 1; D. 2,8, tjl. 1,2, hålets d. 1,1; D. 4,6,
tjl. 1,8, hålets d. 1,3x1,8, liknar ett nyckelhål. F. 3
fot djupt. Ej bild.
1939. Fyra sländtrissor med plana undersidor,
därav 1 botten avspjälkad. D. 3,9, tjl. 0,8, hålets
d. 0,8; D. 3,3, tjl.1,8, hålets d. 0,9; D. 3, tjl. 2,7,
hålets d. 0,85; D. 2,5, tjl. 1,5, h. 0,8. Ej bild.

1940. Sländtrissa, något tillplattad klotform. D.
3; tjl. 2; hålets d. 0,7; det är från båda ändarna
koniskt inborrat. F. 3 fot djupt. Ej bild.

1941. Tre platta sländtrissor, tillspetsade utåt kanterna. D. 3,4, tjl. 1, hålets d. 0,5; D. 3,2, tjl. 0,8,
hålets d. 0,5–0,9; D. 2,8, tjl. 0,8, hålets d. 0,9. F.
3 fot djupt. Endast en avbildad 1:2.

1942. Sländtrissa av rödbrun sandsten, båda sidorna plana med nästan raka kanter. D. 4; tjl. 1;
hålets d. 1, II, f. 3 fot djupt. Ej bild.
1943. Sländtrissa av täljsten, plan på båda sidorna med raka kanter. D. 3,5; tjl. 1,1; hålets d.
0,9. V., f. 2 fot djupt. Ej bild.

1944. Tio sländtrissor av sten i olika storlek, d.
3,3–6,5; med nedsänkt, ringformig fördjupning
runt centrumhålet. F. på olika ställen och djup. Ej
bild.
1945. 34 sländtrissor av sten, alla plana på båda
sidorna, d. 1,8–5,6; tjl. 0,9–2,1. Ej bild.
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1946. 25 sländtrissor av sten med plana undersidor och mer eller mindre välvda översidor. D.
2,2–4,8; h. 0,8–1,2. Ej bild.

1947. 25 dels halva dels mindre fragment av
sländtrissor av sten. Ej bild.
1948. Ena halvan av en sländtrissa av bärnsten.
D. 4,5 samt nuv. h. 1,5. Färgen är rödgul, ytan
blank. F. 3 fot djupt. 1:2.

1949. En sländtrissa av bärnsten, den plana,
undre sidan skadad. D. 4,4; h. 2,1. Ornerad med
runt om mitthålet gående fyra djupa linjer. Färgen är mörkbrun, ytan blank. F. i mylla 3 fot
djupt. 1:2.

1950. En bärnstenspärla eller sländtrissa, starkt
profilerad. D. 2,9; h. 1,3. Färgen är rödgul. 1:2.

1951. Sländtrissa av bly, h. 1,1; d. 2,1; hålets d.
0,6. V. 20. Färgen är grå, ytan slät. 1:2.
1952. Sländtrissa av bly. H. 1,1; d. 3,5; hålets d.
0,8. V. 59. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1953. Sländtrissa av bly. H. 0,9, d. 2,6; hålets d.
0,8. V. 40,5. F. 2 fot djupt. 1:2.

1954. Sländtrissa av bly. H. 0,8; d. 2; hålets d. 0,6.
V. 17,5. 1:2.
1955. Sländtrissa av bly, h. 1, d. 2,3; hålets d. 1.
V. 25,5. 1:2.
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910. En ”vävkam” av ben, l. 12; med skaft som
har oval genomskärning. Skaftet är kluvet i smaländan i vilken sitter en platt, kamliknande platta
fastnitad vid skaftet medelst två järnnitar. På de
båda plana sidorna är plattan ornerad med tre
koncentriska cirklar. Skaftet är ornerat med koncentriska ringar samt runt om gående parallella
linjer. Vid skaftets övre ända ett genomborrat hål.
Genom skaftet, i dess längdriktning, går en järnten. 1:2.
911. En vävkam av horn eller ben, l. 9,6, med
skaft som har trind genomskärning. Det är kluvet
i smaländan, i vilken sitter en kamliknande platta,
fastnitad med två järnnitar. Skaftet, som har en i
skaftets längdriktning gående järnten, är spräckt
i två halvor. Skaftet är ornerat med koncentriska
ringar och runt om gående parallella linjer. Vid
skaftets övre ända ett inborrat hål, som kommer
ut i dess ”nacke”. Färgen är grågulflammig, ytan
blank. XVI, f. 4 fot djupt. 1:2.
919. En bit av mittskenan till en horn- eller benkam, tillformad som ett handtag. Skenans tjocklek 0,3. Färgen är grågul. Xb, f. 4 fot djupt. 1:2.
920. En liten kam bestående av en ben- eller
hornskiva, tjl. 0,3; tandad i ena kortsidan, genomborrat hål i den andra. Färgen är gulbrun,
ytan slät och blank. 1:2.
921. Ett stycke mittskena till en horn- eller benkam, klumpigt avrundad upptill samt genomborrad med ett litet hål. Skenans tjl. 0,4. Färgen är
gulbrun, ytan blank. 1:2.

922. Ett stycke mittskena till en horn- eller benkam med genomgående hål i övre kortändan. Vid
kanten märke efter ännu ett hål. Färgen är
gulbrun. 1:2.

923. En liten kam, bestående av mittskenan till
en horn- eller benkam, tjl. 0,25; tandad i ena
ändan, ett litet genomborrat hål i den andra. Alldeles intill kanten i närheten av hålet sitter rester
av en liten järnnit. Färgen är grågul. 1:2.

924. Ett stycke mittskena till en horn- eller benkam med genomborrat hål i ena kortändan samt
rest av ännu ett. Färgen är grågul. 1:2.

925. En bit av en mittskena till en horn- eller benkam med genomborrat hål. På ryggen koncentriska cirklar samt kortsidorna rundslipade.
Färgen är vaxgul, ytan blank. 1:2.
926. Ett stycke mittskena av en horn- eller benkam med stort genomskuret hål i ena kortändan,
tjl. 0,2. Skenan är gulbrun till färgen och med slät
yta. 1:2.

927. En grovt tandad horn- eller benskiva, tjl. 0,2.
Färgen är gulgrå, ytan blank. 1:2.
1956. En vävtyngd, plattad, konisk, av bränd lera,
starkt skadad. H. 8,7; d. 9,7. 1:2.

1957. En vävtyngd av bränd lera, avbruten i hålet
samt med ena sidan helt avspjälkad. Den har
platt undersida som nu är 5,5 bred och avsmalnar
mot kanterna. Den är ornerad på och vid den
övre kanten med cirklar intryckta i leran med ett
rörben. I överkanten samt alldeles vid brottytan
rest av ett ganska djupt fingerintryck? Vävtyngdens nuv. storlek; h. 8,7; br. 7,9. 1:2.
1958. Stycke av en vävtyngd av väl bränd lera
med rest av intryck efter en tvåkload nyckel.
Styckets nuv. tjl. 3,2. Färgen är rödgrå med en
svart fläck. 1:2.
1959. Stycke av en vävtyngd av väl bränd lera
med rest av intryck i leran efter en tvåkload
nyckel. Vävtyngdens d. ca. 13; Tjl. ca. 3,5. Färgen
är rödgul. 1:2.
1960. Del av vävtyngd av väl bränd lera ornerad
med fyra i grupper intryckta hål. Ungefärlig d.
13; Tjl., vid hålet, 5,2. Färgen är rödgul. 3:8.

1961. Avspjälkat stycke av en vävtyngd av bränd
lera, ornerad med två runt mitthålet gående
rader av intryckta små gropar. L. (a–b) 11,5; tjl.
2,8. 3:8.
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1962. En vävtyngd av bränd lera, starkt skadad
och delvis sönderfallen i små bitar, nu hoplimmad
i två, ej kompletta halvor. Vävtyngden är plan på
den undre sidan och på den övre kullriga sidan
ornerad med intryckta små hål som gå i två cirklar runt mitthålet. Även småspår efter intryckta
ränder synes på övre sidan. I mittpartiet märke
efter ett hål. Vävtyngdens d. 14; h. 6. Ej bild.

1963. Del av en vävtyngd av väl bränd lera, plan
på båda sidorna. Ornerad på ena sidan med två
runt mitthålet gående parallella linjer samt innanför dessa intryckta fördjupningar. Färgen rödgrå samt största tjl., vid hålet, 3. 3:8.

1964. Ett avspjälkat stycke av en vävtyngd av väl
bränd lera med intryckta, i grupp sittande, fyra
gropar. Vävtyngdens troliga d. 12,5 samt styckets
nuv. tjl. ca. 1,5. Färg gråsvart. 3:8.
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1965. Ett avflagrat stycke av en vävtyngd av väl
bränd lera. Runt mitthålet samt runt kanten intryckta fördjupningar av ett rörben. L. ca. 6 samt
tjl. 1,2. Färgen är mörkbrun med svarta fläckar.
3:8.
1966. En vävtyngd av bränd lera, skadad i ena
kanten. Den är ornerad med fem med rörben intryckta cirklar. Vävtyngdens d. 10; samt tjl. 3,2.
Hålets d. ca. 1,7. Godset är väl bränt samt färgen
tegelröd. 3:8.

1967. Ett stycke av en avspjälkad vävtyngd av väl
bränd lera ornerad med av ett rörben instämplade cirklar. Tjl. ca. 2. Färgen är grågul. 3:8.
1968. En vävtyngd av bränd lera, skadad i ena
kanten med kullrig översida; undersidan slät. Vid
hålets ena sida en grupp intryckta små gropar
samt två liknande på trissans undre sida. Väl
bränd. Färgen är gulröd. D. 11,8; tjl., vid hålet,
3,5. 3:8.
1969. En halv vävtyngd av väl bränd lera, starkt
skadad på ytan och mycket klumpigt gjord. På
överytans ena kant ett korsformigt intryck. Färgen rödbrun. Ungef. d. 14. Tjl., vid hålet, 2,8.
3:8.

1970. En vävtyngd av bränd lera, starkt skadad
såväl ovanpå som i ena kanten. Undre sidan nästan plan, den övre något kullrig. På den kullriga
sidan rester av intryckta ornament. Vävtyngden
är väl bränd, färgen brunsvart samt har en d. av
14,5; tjl. 3. 3:8
1971. En halv vävtyngd, grovt tillformad, med
djupa fingeravtryck. Den är förfärdigad av väl
bränd lera samt har en ungef. d. av 13. Tjl. (vid
hålet) 4,5. Färg brunsvart. 3:8

1972. En vävtyngd av bränd lera, skadad i ena
kanten samt på ena sidan inristade två kors. Den
är kullrig på båda sidorna. Godset är väl bränt
samt rödgult till färgen. D. 11 samt tjl. vid hålet
4,6. 3:8.
1973. En vävtyngd av bränd lera, starkt skadad
på ena sidan och kanten, med en korsliknande inristning samt starkt brandskadad på den andra
sidan. Färg gråsvart. D. 12,5. Eftersom vävtyngden är bikonisk blir tjockleken vid hålet icke
mindre än ca. 5,5. 3:8.
1974. Bit av vävtyngd av bränd lera, urspr. d. ca.
10,8; tjl. vid hålet 3,3. På ena sidan ornerad med
kamintryck, i kors gående rader. Godset väl
bränt, färg rödgul. 3:8.

1975. En vävtyngd av bränd lera, d. 11,5 och tjl.
(vid hålet) 3,3. Hålets d. 1,7. Vävtyngdens undersida nästan plan, den övre något buktig samt
ornerad med kamintryck i rader. Godset väl
bränt, färg rödgul. 3:8.
1976. Del av vävtyngd av bränd lera, klumpigt
tillformad, med en gropformig fördjupning (efter
ett finger?). Den består av väl bränd lera, rödbrun
till färgen. Urspr. d. ca. 14,5; tjl. vid hålet 4. 3:8.

1977. Stycke av en vävtyngd av bränd lera, plan
på den undre, kullrig på den övre sidan. I den
undre, plana sidan äro tre fördjupningar efter fingeravtryck, därav en nära 2 cm djup. Godset är
väl bränt samt grågult till färgen. Tjl. vid hålet är
4,5. 3:8.

1978. En vävtyngd av bränd lera, plan på båda sidorna. Den ena sidan är starkt brandskadad. Färgen är mörkt brun. D. 14; tjl., vid hålet, ca. 3;
obetydligt avtunnande mot kanterna. 1:4.
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1979. En vävtyngd av bränd lera starkt skadad,
plan på ena sidan, något kullrig på den andra.
Tjl. vid hålet, 3,0, avtunnande något mot kanterna. Färgen är svartbrun. D. 12,5. 1:4.

1980. En vävtyngd av bränd lera skadad i ena
kanten, kullrig på båda sidorna. Färgen är rödgul. D. 12,5; tjl. vid hålet 4,3. 1:4.
1981. En vävtyngd av bränd lera, kullrig på ena
sidan, nästan plan på den andra. Starkt skadad.
Färgen är rödgrå. D. 11,5; tjl. (vid hålet) 4,5. F. 2
fot djupt. 1:4.

1982. En vävtyngd av väl bränd lera, något kullrig på båda sidorna samt något skadad i ena kanten. D. 13; tjl. (vid hålet) 3,7. Färg mörk, nästan
svart. 1:4.

1983. En vävtyngd av väl bränd lera, stark skadad, plan på den undre sidan, något kullrig på
den övre. D. 11,5; tjl. (vid hålet) 3. Färgen är gråbrun. 1:4.
1984. En vävtyngd av bränd lera starkt skadad,
med nästan plan undersida och kullrig översida.
D. 12,5; tjl. (vid hålet) 5,5. Färgen är brun- och
svartfläckig. 1:4.

1985. Något mer än en halv vävtyngd av bränd
lera, med plan undersida och kullrig översida. D.
12,5; tjl. (vid hålet) 4–4,3. Färgen är gråbrun. 1:4.
1986. En vävtyngd av bränd lera, plan på den
undre sidan, kullrig på den övre. Skadad på ena
kanten. D. 11,2; tjl. (vid hålet) 4,5. Färgen är brun
med svarta fläckar. 1:4.

1987. En vävtyngd av bränd lera, starkt skadad,
något kullrig på båda sidorna. D. 11. Tjl. vid
hålet 4,3. 1:4.
1988. En vävtyngd av bränd lera, kupig på ena
sidan, fingeravtryck på den andra. Färgen är
gulbrun. D. 11x11,5; tjl. (vid hålet) 4,5. 1:4.

1989. En vävtyngd av bränd lera, kupig på båda
sidorna med fingeravtryck på båda sidorna. Färgen är gulbrun. D. 11,5; tjl. (vid hålet) 4,5. 1:4.

1990. En vävtyngd av bränd lera, klumpigt tillformad, godset är väl bränt, gulgrått till färgen.
D. 9x9,3 samt tjl. 2,2. 1:4.

1991. En vävtyngd av bränd lera, skadad på ena
sidan, samt på kanten. Färgen är svartgrå. D. 9;
tjl. 2,8. 1:4.

1992. En vävtyngd av bränd lera, starkt skadad.
Bottensidan nästan plan, den andra starkt kullrig.
Färgen är tegelfärgad. D. 8,5; tjl. (vid hålet) 3,8.
1:4.
1993. En vävtyngd av bränd lera, undre sidan
nästan plan, övre kullrig. Ytan slät men ojämn;
färgen brunröd med svarta fläckar. D. 13,5; h.
(vid hålet) 4,3. 1:3.
1994. En starkt förbränd, förslaggad, vävtyngd av
bränd lera, mycket porös. Färgen grå. D. 14,3; tjl.
6. Ej bild.

1995. Ca. 400 större och mindre bitar av vävtyngder av bränd lera. Pärlor m.m., glas, keramik. Ej bild.
2526. Ett stycke, troligen av en större sländtrissa
av täljsten, avslagen i hålet. I stycket är ett nytt
hål uppborrat. Runt kanten går ett band i flätornamentik. Biten är avflagrad och starkt skadad i
kanten. Br. 12,5; tjl. 2,6. 1:2.

2546. En nästan halv vävtyngd av bränd lera ornerad med intryck av en korsformad stämpel.
Vävtyngden är välvd på båda sidorna, färgen gulgrå, samt ursprunglig d. ca. 11,5; tjl. (vid hålet)
3,1. 3:8.
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2547. Del av en vävtyngd av bränd lera, ornerad
med intryckta korsformade stämplar. Godset är
rödgult till färgen. Tyngdens största tjl. vid hålet
2,3. 3:8
2548. En tunn, avspjälkad bit av en vävtyngd av
bränd lera, ornerad med klumpigt utförda korsformade instämplingar. Ytan grågul till färgen.
3:8
2549. Liten, avspjälkad bit av en vävtyngd av
bränd lera med ett korsformigt intryck. Färgen
svartbrun. 1:2.

2550. Ett stycke av en vävtyngd av bränd lera,
plan på den undre, välvd på den övre sidan. Ornerad med triangulära instämplingar. Färgen grågul, tjl. vid hålet 3. 3:8
2551. Kantbit av en vävtyngd av bränd lera, plan
på den undre, välvd på den övre sidan. Ytan
ojämn, färgen grågul. 3:8

2552. En halv vävtyngd av bränd lera, något eldskadad i ena ändan. Välvd på båda sidorna. Ytan
ojämn och svart-brunfläckig. D. 11,6; tjl. vid
hålet 4. 3:8

2553. En nästan halv vävtyngd av bränd lera,
baksidan avspjälkad, övre sidan ornerad med
halvmånformiga intryck. Intrycken gjorda med
ett längs efter avskuret rörben. Ytan jämn, gulgrå
till färgen. Urspr. d. ca. 14. 3:8
2554. Del av vävtyngd av bränd lera, plan på den
undre, välvd på den övre sidan, som är ornerad
med ett snett ställt intryck med ett rörben. Ytan
slät, färgen gråaktig. Tjl. 3,4 vid hålet. 3:8

2555. En nästan halv vävtyngd av bränd lera,
jämntjock, ornerad med intryck av ett rörben.
Avspjälkad på hela undre sidan. Nuv. tjl. vid hålet
2,7; färgen är svagt tegelröd. 3:8.

2556. En halv vävtyngd av väl bränd lera, kullrig
på båda sidorna; ytan slät; färgen brungrå. På
ena sidan ornerad med cirklar gjorda av två olika
tjocka rörben av fågel. Vävtyngdens D. 13,8; tjl.
(vid hålet), 4,2. 3:8.
2557. Kantbit av en vävtyngd av bränd lera,
starkt förtjockad närmare mitten. Ornerad med
ett rörben. Ytan jämn, brunsvart till färgen. 3:8.

2558. Del av en vävtyngd av bränd lera, nästan
plan på den undre sidan, något välvd på den övre.
Ornerad med en rund grop. Ytan slät, brungrå
till färgen. Tjl. vid hålet 3,3. 3:8
2559. En starkt skadad vävtyngd av bränd lera,
välvd på båda sidorna med på ena sidan i ränder
slarvigt intryckta hål. Ytan slät och svartbrun till
färgen. Vävtyngdens urspr. d. ca. 14, tjl. vid hålet
3,8. 3:8
2560. En nästan halv, starkt skadad vävtyngd av
bränd lera, ornerad med en nedtryckt ring av ett
rörben. Den är kullrig på båda sidorna, tjl. 3,2
vid hålet; tegelröd till färgen. 3:8

2561. En avspjälkad kantbit av en vävtyngd av
bränd lera, ornerad med fyra intryckta punkter.
Ytan slät, färgen nästan svart. 3:8
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2562. Ett stycke av en vävtyngd av bränd lera, ornerad med en slarvigt gjord punktlinje. Tyngden
är nästan jämntjock, något tjockare vid kanten.
Ytan ojämn, nästan svart till färgen. Tjl. 1,7 (vid
hålet). 3:8

2571. Två bitar till troligen två vävtyngder av
bränd lera, båda lika ornerade, brandskadade.
Bottnen plan, övre ytan starkt kullrig. tjl. vid hålet
4,5. Färg gråsvart, rödbrun på undre sidan. 3:8

2564. En mindre bit av en vävtyngd av bränd
lera, ornerad med fyra intryckta punkter. Kullrig
på båda sidorna; ytan slät; brunsvart till färgen.
3:8

2573. Ett stycke av en vävtyngd av bränd lera,
undre sidan avspjälkad. Övre sidan är ornerad
med ett grunt, slarvigt inristat spiralmönster. Ytan
ojämn men slät. Färgen rödgrå. 3:8

2563. En avspjälkad bit från överdelen av en vävtyngd av bränd lera. Ytan slät, svartbrun till färgen. 3:8

2565. En nästan halv vävtyngd av bränd lera,
gropig på båda sidorna, gråbrun till färgen. På
ena sidan ornerad med en i rad gående groplinje.
Ungefärlig d. 13,5. tjl. (vid hålet) 2,5. 3:8

2566. En nästan halv vävtyngd av bränd lera,
kullrig på båda sidorna. Ena sidan sotsvart till färgen, den andra rödgråfläckig. På ena sidan ornerad med en rak groplinje. Bitens nuv. l. 11,
(ursprungliga d. ca. 12,4); tjl. vid hålet 3,6. 3:8
2567. Ett stycke av en vävtyngd av bränd lera,
jämntjock och ornerad med i grupper intryckta
punkter med fyra punkter i varje grupp. Färgen
brungul. Tjl. 1,6. 3:8
2568. En avspjälkad bit av en vävtyngd av bränd
lera; ytan slät, ornerad med en rad fina punkter.
Färgen brungråflammig. L. 10. 3:8

2569. Fyra bitar av en vävtyngd (möjligen flera)
av bränd lera, därav två starkt brandskadade, alla
ornerade som här avbildade vävtyngd, vilken är
avspjälkad på den undre sidan. Ytan svartbrun
till färgen. 3:8

2570. Två bitar av två vävtyngder av bränd lera,
plana på båda sidorna men tjockast vid hålet, tjl.
3,5. Hålet koniskt. Färgen gråbrun och ganska
släta ytor. 3:8

2572. Ett stycke av en vävtyngd av bränd lera,
undre sidan avspjälkad. Det är ornerat med ett
grunt inristat fantasimönster. Ytan gråsvart, ursprungligen slät. 3:8

2574. Fem vävtyngder av väl bränd lera, den
minsta d. 8; tjl. 3,4, här avbildad. Den största d.
10,3; tjl. 5; alla med mer eller mindre koniska
centrumhål. Alla fem äro nästan plana på båda
sidorna och äro, för att vara vävtyngder, ovanligt
väl utförda. 1:2
2575. En hel, delvis avspjälkad vävtyngd av bränd
lera. På den plana undersidan äro fyra hästskoliknande ornament instämplade. Vävtyngdens d.
12,6; tjl. vid hålet 3,4. Färg gråbrun. 3:8

2576. En hel, slarvigt formad vävtyngd av bränd
lera, nästan jämntjock, gråbrun till färgen. D.
14,5; tjl. vid hålet 3,3. 1:2.
2577. Sju bitar av vävtyngder, grovt tillformade
med ganska djupa fingeravtryck i leran. Se
5208:1981. Ej bild.
2578. 167 större och mindre bitar av vävtyngder
av bränd lera, därav 20 helt eller delvis förslaggade genom eld. Ej bild.

1644. En platta [bricka] av horn, sidornas l.
3,7x4,1; tjl. 0,4. Den är tjockast på mitten och avtunnar något mot sidorna. I varje hörn ett genomborrat hål. Färgen är gulbrun. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
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397–398. Två synålar av järn, trinda platta vid
ögat. L. 7,2 resp 5,5. 1:2.

145. Ett nålhus av brons, skadat i smaländan. Ett
stycke ovanför mitten fragment av ett ornerat
bronsband. Nålhuset är ornerat med fina i grupper runt om gående linjer. Nålhusets nuv. l. 7; d. i
tjockändan 0,7. 1:2.
146. Ett nålhus av brons, skadat i båda ändarna
med kvarsittande järnnål. Nålhuset är av samma
typ som Birka I Taf. 167 fig. 5. 1:2.
1464. Nålhus, bestående av ben, vingben av fågel,
l. 5,6, Nålhuset är genomborrat och försett med
en bronsring av en smal ten. I nålhuset sitter
några förrostade järnnålar. Ytan är svagt ornerad med runt om gående inristade linjer. Färgen
är dels grön av bronsoxid, dels brun av järnoxid.
F. 3 fot djupt. 1:2.

1465. Nålhus av rörben med två på ena sidan genomborrade hål. L. 5,1 i röret rester av järnnålar,
ytan slät, färgen ljus- och mörkbrun. F. 2 fot
djupt. 1:2.
1466. Nålhus av rörben med två på ena sidan genomborrade hål. L. 4,4; ena ändan något skadad,
den andra hel. Vid den hela ändan spår av fina
inristade linjer bestående av två runt om parallellt gående sådana med vinkelornamentik mellan dessa. Ytan blank, gulbrun till färgen. F. 3 fot
djupt. 1:2.

1467. Nålhus, bestående av ett rörben med två
genomborrade hål. Benet är ornerat mitt på samt
vid ena ändan med i ytan fint inristade i kors
ställda streck. Ytan är slät och blank, gulbrun till
färgen samt nött. L. 5,3. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1468. Rörben ornerat med inristade, tätt och i
kors gående fina linjer inom tre fält begränsade
med runt om gående parallella sådan. Ytan är
slät, färgen gulbrun. L. 5,4. 1:2.
1469. Ett halvt rörben, avspjälkat längs efter, med
ett genomborrat hål samt märken efter ännu ett.
Benet är ornerat som vidstående teckning visar.
Färgen är gulvit, ytan blank och sliten. L. 5,4.
F. 1 fot djupt. 1:2.

1470. Nålhus, bestående av ett rörben, skadat i
ena ändan, nuvarande l. 5,5; med två hål och ornerat som vidstående figur visar med i benet inristade mönster. Ytan blank, grågul till färgen.
1:2.

1471. Nålhus, bestående av ett rörben, genomborrat med ett rakt igenom gående hål, i vilket
sitter rester av en bronsring. Rörbenets l. 6 och i
detsamma finnes rester av bronsnålar. Ytan är
blank samt gråbrunspräcklig till färgen. 1:2.
1472. Nålhus, bestående av ett rörben, avbrutet i
ena ändan, nuvarande l. 4,2. Det är ornerat med
runt om gående parallella linjer inristade i ytan.
Ett genomborrat hål finnes. Ytan är slät, färgen
grå. 1:2.
1473. Del av nålhus, avskuret i ena ändan, avbrutet i den andra. I brottändan rester av två igenomborrade hål. Vid den hela ändan sex
inristade fina linjer. Nålhusets nuv. l. 4,3. Färgen
är gulbrun, ytan blank. F. 2 fot djupt. 1:2.

1474. Nålhus, bestående av ett rörben av fågel, l.
6,3. Något skadat i ena ändan samt ornerat med
tre inristade fina linjer i båda ändarna. Färgen är
gulvit. XIV, f. 5 fot djupt. 1:2.
1475. Rörben. avskuret i båda ändarna, l. 4,8.
Ornerat med tre runt om gående parallella hårfint inristade linjer. Färgen är ljust gulbrun, ytan
blank. F. 2 fot djupt. 1:2.
1476. Nålhus bestående av ett rörben, l. 3,9; med
två genomborrade hål. Ytan slät och blank, färgen är gulgrå. F. 3 fot djupt. 1:2.

1477. Nålhus av rörben med två på ena sidan genomborrade hål. L. 5,7. Ytan är blank med svaga
spår av parvis runt om gående inristade smala linjer. Färgen är gulbrun. F. 2–3 fot djupt. 1:2.
1478. Nålhus av rörben med två på ena sidan genomborrade hål. L. 4,8. Ytan är blank, grågul till
färgen. F. 2–3 fot djupt. 1:2.

1479. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 6,7, avskuret i båda ändarna, ytan är slät, färgen gulgråflammig. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
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1480. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 5,5; med
två genomborrade hål på ena sidan. I båda ändarna samt på mitten spår av ytterst svaga, inristade parallella linjer. Ytan är blank, brunflammig.
F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1481. Nålhus, bestående av rörben, l. 4,7. Mitt
på ena sidan spår av ett påbörjat hål. Ytan är
blank, svart och gulflammig. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1482. Nålhus, bestående av rörben, l. 4,8; med
två genomborrade hål. Ytan är blank, grågul till
färgen. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1483. Nålhus, avspjälkat längs efter med rest av
hål. L. 6,4 m slät blank yta, gulbrunt till färgen. F.
3 fot djupt.

1484. Nålhus, l. 5,3; med två små hål, gulbrunvattrig färg. F. 3 fot djupt. 1:2.
1485. Nålhus, l. 5,5; spräckt i ena ändan med
blank, gulbrun yta. F. 3 fot djupt. 1:2.

1486. Nålhus, l. 6,3; avtäljt i båda ändarna, gult
till färgen samt blank yta. F. 3 fot djupt. 1:2.

1487. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 5,2; med
ett genomgående, fyrkantigt hål. Färgen är grågul, blank. F. 4,5 fot djupt. 1:2.
1488. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 6,2; med
ett genomborrat hål. Ytan är slät och glansig, färgen grågul. F. 3,5 fot djupt. 1:2.
1489. Nålhus, bestående av ett rörben av fågel,
skadat på ena nedersidan, genomborrat med ett
hål. L. 5,9; d. 0,8; grågulbrunt till färgen. VIII,
f. 3 fot djupt. 1:2.
1490. Nålhus av rörben med genomborrat hål.
L., 6,7; gråflammigt till färgen; blank yta. 1:2.
1491. Nålhus av rörben med genomborrat hål.
L. 6,4. Färgen är gråvitvattrad. 1:2.
1492. Nålhus av rörben med genomborrat hål.
L. 6,1. Färgen är nästan svart. 1:2.
1493. Nålhus av rörben med genomborrat hål.
L. 5,1. Färgen är gulbrun. 1:2.

1494. Nålhus bestående av ett ovanligt grovt rörben, l. 5,7; något tillplattat samt avfasat i båda ändarna. Mitt på nålhuset ett genomborrat hål.
Ytan är blank, gulbrun till färgen. 1:2.

1495. Nålhus, bestående av ett rörben med två
genomborrade hål. L. 4,7. Avskuret i båda ändarna. Färgen är gulbrun. XI, f. 3,5 fot djupt. 1:2.
1496. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 6,4; med
två genomborrade hål. Färgen är grå, ytan slät
och blank. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
1497. Nålhus, bestående av rörben, med två genomborrade hål. Nålhuset är avskuret i båda ändarna. L. 5,8. Ytan är blank, gulbrunvattrad till
färgen. F. 2 fot djupt. 1:2.

1498. Nålhus, bestående av rörben, med två genomborrade hål. Nålhuset är avskuret i båda ändarna. Ytan är slät. gulbrun till färgen. L. 5,2. F.
2 fot djupt. 1:2.

1499. Nålhus, bestående av rörben, med två genomborrade hål. Nålhuset är avskuret i båda ändarna. L. 5,8. Ytan är polerad, färgen gråvit. F. 2
fot djupt. 1:2.
1500. Nålhus, bestående av rörben, med två genomborrade hål. Nålhuset är avskuret i båda ändarna. L. 6,3. Ytan är slät och glansig, färg
gulbrun. F. 2 fot djupt. 1:2.
1501. Nålhus, bestående av rörben, med två nära
varandra genomborrade hål. L. 6,2. Ytan är slät
och blank, färgen svartgul, marmorerad. XVIII,
f. 3 fot djupt. 1:2.

1502. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 5,7; genomborrat med två nära varandra sittande hål. I
båda ändarna rester efter inskurna ränder, ytan
är slät, färgen gulvit. VI, f. 3 fot djupt. 1:2.
1503. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 6,5; skadat i ena ändan samt med två genomborrade hål.
I röret sitter järnrost, rester efter nålar. Benets
färg kring de båda hålen är grön, uppkommet av
en i hålen sittande bronsring, som nu är bortfallen. Ytan är slät, ljust gulbrun. F. 3 fot djupt. 1:2.
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1504. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 5,6 med
två tätt sittande genomborrade hål. Ytan blank
och slät, gulvit till färgen, med vackert grön fläck
av bronsoxid. F. 5,5 fot djupt. 1:2.
1505. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 6,5; med
två genomborrade hål. Ytan slät, gulvitflammig.
F. 3 fot djupt. 1:2.

1506. Nålhus med två hål sittande tätt tillsammans. L. 4,1. Ytan är slät, fläckigt gul och svart.
F. 4 fot djupt. 1:2.

1507. Nålhus med två hål sittande tätt tillsammans. L. 6,2. Ytan är blank, gulbrun till färgen. F.
4 fot djupt. 1:2.
1508. Nålhus med två hål sittande tätt tillsammans. L. 6,7. Ytan är slät. gulbrun till färgen. F.
4 fot djupt. 1:2.

1509. Nålhus, bestående av ett rörben, med genomborrade två tätt sittande hål. L. 5,6; något
skadat i ena ändan. Vid hålen rester av en bronsring. Inne i röret järnoxid efter nålar. Röret
spräckt längs efter. Färg: brun, ljusbrun och ljusgrön av bronsoxid. 1:2.
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1510. Nålhus, bestående av ett rörben, med genomborrade två tätt sittande hål. L. 5,1. I hålen
rester efter järn. Ytan blank samt gulgrå till färgen. 1:2.

1523. Nålhus? bestående av ett, för att vara nålhus, ovanligt krokigt rörben, l. 6,2; med två tätt
sittande genomborrade hål. Ytan är slät, färgen
rödgul med fint vattrad yta i ljusbrunt. 1:2.

1512. Nålhus, bestående av rörben, försett med
två, tätt sittande genomborrade hål. L. 6. Ytan
blank, färgen grå. 1:2.

1525. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 5; med
ett genomborrat hål vid övre ändan. Färgen är
brunsvartfläckig. 1:2.

1511. Nålhus, bestående av ett rörben, med genomborrade två tätt sittande hål. L. 5,2. I ena
hålet en helt liten grön fläck efter ev. bronsring.
Färg: fläckigt brun och gulbrun. 1:2.

1513. Nålhus, bestående av rörben, försett med
två, tätt sittande genomborrade hål. L. 7. Ytan är
blank, färgen grå. 1:2.
1514. Nålhus av rörben med två tätt sittande genomborrade hål. L. 5,1. Grått till färgen. 1:2.

1515. Nålhus av rörben med två tätt sittande genomborrade hål. L. 5,2. Gulgrått till färgen. 1:2.

1516. Nålhus av rörben med två tätt sittande genomborrade hål. L. 5,6. I ena ändan två fint inristade linjer. Blank yta, gulgrå till färgen. 1:2.

1517. Nålhus av rörben med två tätt sittande genomborrade hål; avbrutet i ena änden nuv. l. 4,8.
Blank yta, gulgrå till färgen. 1:2.
1518. Nålhus av rörben med två tätt sittande genomborrade hål. L. 5; skadat i ena ändan, gulaktigt till färgen, fint vattrad i grått. 1:2.

1519. Nålhus av rörben med två genomborrade
hål. L. 5; i röret rester efter järnnålar. Färgen är
ljusbrun. F. 3 fot djupt. 1:2.

1520. Nålhus av rörben med två genomborrade
hål. L. 5,4. Ytan är slät, flammigt grågul. F. 3 fot
djupt. 1:2.
1521. Nålhus av rörben med två tätt sittande genomborrade hål. L. 6,2; skadat i ena ändan. Ytan
slät, färg grå, samt svartspräcklig. 1:2.

1522. Nålhus av rörben med två tätt sittande genomborrade hål. L. 6,2; skadat i ena ändan. Färg
ljusbrun och brunfläckig. 1:2.

1524. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 5,2; med
ett genomborrat hål i ena ändan, något skadat i
den andra. Färgen är grå, ytan blank. F. 5 fot
djupt. 1:2.

1526. Ett rörben, skadat i ena ändan, nuvarande
l. 5,7. I andra änden ett genom ena väggen genomborrat hål. Ytan är slät, blank med gulgrå
färgton. XIV, f. 4 fot djupt. 1:2.
1527. Ett rörben, l. 9,6; med ett genomborrat hål
i vardera ändan. Färgen är gulbrun, ytan slät.
F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1528. Nålhus, bestående av ett rörben (fågel) med
två par genomborrade hål. Nålhuset är 6,1 l. Färg
gråbrun. F. 1 fot djupt. 1:2.
1529. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 6,3 och
genomborrat av två över varandra sittande hål. I
benets ena ända en inskuren runt om gående
linje. Ytan är slät, färgen gråbrunvattrad. 1:2.

1530. Ett rörben, l. 5,6; med två över varandra,
på ena sidan sittande hål samt med spår efter inristade fina linjer runt ena ändans mynning. Ytan
är blank och slät. Färgen är gulvit. F. 2 fot djupt.
1:2.
1531. Ett rörben, l. 5.2, med ett större genom
bägge väggarna genomborrat hål samt strax
ovanför ett mindre blott genom en vägg genomborrat hål. F. 2 fot djupt. 1:2.

1532. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 6,1; med
på ena sidan tre genomborrade hål. Ytan är grå
till färgen, blank. XVIII, f. 4,5 fot djupt. 1:2.

1533. Ett rörben, l. 9,1; avskuret i båda ändarna,
smutsgrått till färgen med slät yta. F. 1,5 fot djupt.
1:2.
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1534. Ett rörben, avskuret i båda ändarna, l. 6;
ytan är slät och nött, färgen ljust gulbrun. IXb,
f. 3 fot djupt. 1:2.
1535. Nålhus, bestående av ett rörben, l. 7; ytan
är slät, färgen grågul med mörkare fläckar. F. 2
fot djupt. 1:2.

1554. Del av nålhus, bestående av ett rörben, avskuret i ena ändan, avbrutet i den andra. Nuv.
l. 2,8. Färgen är gulgrå, ytan slät. F. 1,5 fot djupt.
1:2.

1546. Rörben, avskuret i ena ändan, avbrutet i
den andra. L. 5. I närheten av ena ändan spår
efter knivhugg. Ytan är slät och gul till färgen.
F. 3 fot djupt. 1:2.
1547. Rörben, avskuret i ena ändan, avbrutet i
den andra. L. 5. Färgen är gul och svart vattrad.
F. 3 fot djupt. 1:2.

1548. Rörben, avskuret i båda ändarna. L. 4,7.
Färgen är gulbrun. F. 2 fot djupt. 1:2.

1536. Ett rörben av fågel, l. 4,7; med blank yta,
gråbrunt till färgen. VI, f. 3 fot djupt. 1:2.

1549. Rörben, avskuret i båda ändarna. L. 4,8.
Gråvit till färgen, blank, polerad yta. F. 2 fot
djupt. 1:2.

1538. Rörben, l. 3,8: gulgrått till färgen. Ytan är
något avkarvad. 1:2.

1551. Rörben av fågel, skadat i ena ändan. Nuv.
l. 6,6. Ytan är blank, färgen svartgulvattrad. 1:2.

1537. Ett rörben, l. 5,5; avskuret i båda ändarna;
ytan är blank, färgen är grågul-flammig. III, f. 3
fot djupt. 1:2.

1539. Rörben, l. 4,8; ytan är slät, gulgrå-fläckig.
1:2.
1540. Rörben, l. 5,5: ytan är slät, svagt glansig,
vitgrå till färgen. 1:2.

1541. Rörben, l. 5,5; på ena sidan spräckt längs
efter. Färgen är gulvit. 1:2.
1542. Rörben, l. 6,6; ytan är slät och blank, färgen fläckigt gulbrun. 1:2.

1543. Rörben, avbrutet i båda ändarna. Nuv. l.
4,1. Färgen är gulsvartflammig, ytan blank.
F. 4 fot djupt. 1:2.

1544. Rörben, l. 5,8; avskuret i båda ändarna.
Färgen är gulsvart, ytan slät. F. 4 fot djupt. 1:2.
1545. Rörben, l. 7; avskuret i båda ändarna. Färgen är gulgrå, ytan blank. F. 4 fot djupt. 1:2.

1550. Rörben, avskuret i ena ändan, något skadat; andra ändan avbruten. Nuv. l. 6,4. Färgen är
brun. F. 2 fot djupt. 1:2.

1552. Rörben av fågel. skadat i ena ändan. Nuv.
l. 6.6; med en inristad runt om i spiral gående
linje. Ytan är blank, gråsvart, vattrad. 1:2.

1553. Rörben av fågel, skadat i ena ända. Nuv. l.
4,7. Ytan är slät, färgen gulbrunvattrad. XVIIb,
f. 4 fot djupt. 1:2.
1555. Fyra bitar av rörben av fågel. 1:2.

1557. Bit av ett rörben, l. 3,2; med märken efter
knivhugg. Ytan är blank, färgen grå. 1:2.
1558. Bit av ett rörben, med ledyta, l. 4,4; avskuret i nedre ändan. Färgen är gulgrå. 1:2.

1559. Bit av ett rörben, l. 5,3; med ledyta i ena
ändan, avskuret i den andra. Ungefär mitt på
benet en runt om gående inristad linje. Färgen är
gulgrå. 1:2.
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1560. Rörben, nuv. l. 5,3; avbrutet i båda ändarna, med ett genomskuret hål tvärs över samt
början till ännu ett. Färgen är gulgrå. F. 1,5 fot
djupt. 1:2.
1561. Bit av ett rörben av ett däggdjur, avskuret i
ena ändan, skadat i den andra. Färgen är gulgrå.
1:2.
1562. Ett rörben av ett däggdjur, avskuret i ena
ändan, avbrutet i den andra. L. 8,5. Vid ena
ändan en runt om gående fint inristad linje. Ytan
blank, färgen gulvit. 1:2.

1563. Ett rörben av ett däggdjur, l. 8,2. Ytan är
slät och blank, färgen grågul. 1:2.

385. Ena halvan av en järnsax, l. 12,3. 1:2.

386. En halv järnsax, starkt fragmentarisk. OBS!.
På en gammal arkivritning fanns spetsen på ena
samt andra bladet i behåll. Nu (år 1947) äro de
förkomna. F. 1,5 fot djupt. 1:2.

387. Något mer än en halv järnsax, l. 13,5, starkt
förrostad. Bygelns övre sida är klädd med en tunn
bronsplåt, ornerad i kvadratiska mönster som fig.
visar. I bygelns mitt ett genomgående hål, i vilket
troligen en ring har suttit. 1:2.
388–396. Delar av saxar av järn. 392 f. 2 fot dj.
1:2.

1564. Ett rörben av ett däggdjur, l. 6; avskuret i
båda ändarna. Färgen är grågul. 1:2.

2232. En glättsten av svart glas, bruten i två delar,
nu ihopsatt, av typ Birka I Taf. 153 fig. 1–3. Baksidan konkav. D. 8, h. 2,5. F. 2 fot djupt. Ej bild.

383. En väl bibehållen järnsax, l. 23,3; öglans st.
br. 1,5. F. 2 fot djupt. 1:3.

2234. En halv glättsten av svart glas, av typ Birka
I, Taf. 153, fig. 1–3. D. 7,5, h. 3. Ej bild.

1565. Ett rörben, avskuret i båda ändarna, l. 4,7;
med tunna ”väggar”. Ytan är slät men ej blank;
gulbrun till färgen. 1:2.

384. En liten järnsax, fullständigt hel, l. 10,7. 1:2.

2233. En glättsten av svart glas, fullständigt hel,
av typ Birka I, Taf. 153, fig. 1–3. D. 7,6, h. 4. Ej
bild.

2235. Ett fragment av glättsten, av gråsvart glas.
Typ Birka I, Taf. 153, fig. 1–3. Ej bild.
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1603. Ett ur en älghornsplatta grovt utskuret
djurhuvud. Plattans l. 19,5; h. över nacken 8;
samt tjl. 1,2–1,3. Plattan är genombruten på två
ställen, dels med ett runt, dels långsträckt kvadratiskt hål. På övre sidan är plattan glänsande
och ganska slät. 1:6.
1611. Platta av älghorn? 14x18; tjl.1,4. Den är
ornerad med längs två kanter gående inskuren
linje och innanför denna koncentriska ringar med
mittpunkt. En sida avskuren, den andra avbruten. Plattan är slät på båda sidorna. F. 3 fot djupt.
1:6.

128. En bronsnål, l. 8, med päronformigt, genombrutet huvd. Nålen något böjd på mitten.
F. 3 fot djupt. 1:2.
129. En bronsnål, l. 7,5 (i senare tid avbruten i
två delar) med huvud av typ Birka I Taf. 172 fig.
6a. 1:2.

130. En bronsnål skadad i båda ändarna, nuv.
l. 6,6. Huvudet består av en bikonisk knopp med
en såväl över som under densamma sittande kvadratisk knopp med avfasade hörn. Typ Birka I
Taf. 171 fig. 11. 1:2.

131. Stort bikoniskt bronshuvud till en järnnål
tillplattad i övre ändan med hål till en ring. 1:2.
132. En bronsnål, skadad i båda ändarna, med
vulsthuvud, nuv. l. 6,7, starkt anfrätt. 1:2.

133. En bronsnål, l. 9,5, med bronsring i nålens
övre, tillplattade ända. Nålens huvud troligen av
typ Birka I Taf. 170 fig. 6a och b. F. 3 fot djupt.
1:2.
134. En bronsnål, l. 7,7 starkt oxiderad och nu
avbruten i två delar. Huvudändan tillplattad med
hål, därunder en vulst. I, f. 2,5 fot djupt. 1:2.

135. En bronsnål, l. 6,2 med tillplattat huvud,
upptill avslutande i en spets. Under huvudet en
vulst. Ytan ”mjölig”. XI–XII, f. 2 fot djupt. 1:2.

136. En bronsnål, l. 12,2, med tillplattat, upptill
tillspetsat huvud. I det tillplattade huvudet ett hål,
under huvudet en vulst. F. 2 fot djupt. 1:2.

137. En bronsnål, starkt oxiderad, l. 9,1. Vid övre
ändan en förtjockning samt partiet ovanför något
tillplattat. Nålen torde likna Birka I Taf. 170 fig. 7.
1:2.

138. En starkt oxiderad bronsnål, l. 8,1 med kvadratiskt huvud med troligen avfasade hörn. I huvudet spår efter en bronsring och koncentriska
ringar. 1:2.

139. En bronsnål, l. 8,1, med liten bronsring sittande i den tillplattade huvudändan. Ringens
d. 0,9. Hela nålen starkt oxiderad. 1:2.
140. En bronsnål, övre delen skadad, spetsen avbruten och borta (i gammal tid). Huvudet tillplattat med genomgående hål i vilket säkerligen
en ring suttit. Nålens nuv. l. 15. F. 3 fot djupt. 1:2.
141. Övre partiet av en bronsnål. Nålen trind och
huvudet tillplattat och profilerat. I detsamma sitter en bronsring av smal bronsten, vars ändar äro
lindade om varandra. Ringens d. 2,4. 1:2.
142. En bronsnål, böjd i ena ändan, tillplattad i
den andra. Avbruten i den platta ändan samt nedanför denna en på tre sidor utskjutande vulst.
Nålens nuv. uträtade l. ca 11,2. 1:2.

143. En vackert böjd bronsnål. L. 18, med tillplattat huvud, vars övre kant avslutas i tre spetsar. Nålen är gjuten, tillhamrad och filad. Ca. 5
cm nedanför huvudet ett utskjutande parti i vilket
en liten bronsring sitter, d. 1,1 och förfärdigad av
trind tråd. Mot spetsen är nålen tillplattad på ena
sidan, svagt åsad på den andra. F. 2,5 fot djupt.
1:2.
144. En bronsnål med stort avlångt öga, platt, avbruten i gammal tid, nuv. l. 5,6. 1:2.

967. Övre delen av en bennål med öga, nuv.
l. 6,1; ornerad med dels runt om, dels snett över
varandra gående inristade linjer. Färgen är glänsande brun. F. 3 fot djupt. 1:2.
968. Bennål med öga, l. 16,3; plan på baksidan,
kullrig på den ornerade framsidan. Nålen är ornerad med parvis gående parallella linjer, vilka
dels gå runt om nålen, dels i kors. Nålens yta är
gulbrun, slät och blank. Ögat, som sitter nära
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nackens slutkant, är i förhållande till nålens längd
ovanligt litet. XIIIb, f. 5 fot djupt. 1:2.

970. En bennål med öga, l. 14,1, ornerad som
vidstående figur visar. Färgen är gulbrun och ytan
blank. F. 2 fot djupt. 1:2.
971. En bennål med öga, l. 8,2; något skadad, ornerad med dels runt om gående parallella linjer,
dels i kors gående sådana. Färgen är gulvit, ytan
blank. 1:2.

972. En bennål, l. 17,8; tjockast ovanför mitten.
tillspetsad mot båda ändarna. Nålen är ornerad
med två parallella linjer, dels gående runt om,
dels gående i vinklar som fig. utvisar. 5,8 cm från
nacken ett fint genomborrat hål. Nålens färg är
gulbrun samt ytan slät och blank. F. 4 fot djupt.
1:2.

973. En bennål, l. 17, ornerad i bandornamentik
och streck i spetsiga vinklar. Avbruten och hoplimmad. Färgen är gulgrå och ytan blank. F. 3 fot
djupt. 1:2.
974. Bennål, l. 12, rund, tjockast på mitten och
avsmalnande uppåt för att vid nacken åter utvidgas. Den är ornerad med åtta runt om gående
parallella linjer med två linjer i varje grupp. Ytan
är slät och blank, färgen fläckigt brungrå. F. 4 fot
djupt. 1:2.

976. En vacker bennål med öga, l. 10,1. Runt
nacken och ett litet stycke nedanför ögat är den
ornerad med runt om gående inskurna linjer, 21
till antalet och placerade i grupper från 2–5
ringar i varje grupp. I ögat sitter fragment kvar
efter en bronsring, vilkens oxid har färgat partiet
från ögat till nacken vackert grönt. Nålens yta är
blank och färgen småflammigt gulgrå. F. 2 fot
djupt. 1:2
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977. Bennål med öga, l. 12,3, ornerad med två
grupper av tre horisontella streck. Fälten mellan
dessa tre linjer äro ornerade med korsande streck.
Ytan något angripen. F. på 3,5 fots djup. 1:2.
978. Spetsen av en avbruten nål, l. 6,9; i tjockändan åter tillspetsad i gammal tid. Färgen blankt
grå. F. 3 fot djupt. 1:2.

983. Trind bennål, tillplattad vid ögat, spetsen avbruten och borta. Slät, vacker yta, grågul till färgen och ornerad som vidstående figur visar. Nuv.
l. 21,7; d. 0,7. F. på 1 fots djup. 1:2.

984. En bennål, l. 13. Huvudet, som är genomborrat, är i form av ett gädd- eller krokodilhuvud
med spår av ornering. Nedanför huvudet en vulst.
Färgen är gråsvart. F. 3 fot djupt. 1:2.
985. Bennål med öga, l. 11; i nackändan tillspetsad och utformad till ett djurhuvud (fiskhuvud).
Nålen är mitt på något tillplattad, mot spetsen
trind. Ornerad som vidstående bilder utvisa.
Ytan är grågul, slät och blank. 1:2.

986. En bennål med öga, l. 13. Nålens huvud består av ett djurhuvud, vilket biter över själva
nålen. I huvudets panna mitt emellan öronen är
hålet placerat. Färgen är gulbrun och ytan blank.
F. på 2,5 fots djup. 1:2.

987. Bennål med öga, l. 17,5. Övre delen av
nålen är rektangulär och ornerad på alla fyra sidorna som vidst. bilder visa. Nålens nedre del är
trind. På nålens plana nacke ett litet treuddigt utskott försett med genomborrat hål. Utskottet sitter diagonalt på översidan. Färgen är flammigt
grå med blank yta. F. 2 fot djupt. 1:2.

988. Bennål med öga, l. 9,3. Ögat är inborrat
från ena sidan och går ut genom nacken. Övre
delen av nålen är rektangulär och alla fyra sidorna dekorerade med samma ornament. Färgen
är gulgrå, ytan blank. IXb, f. på 1 fots djup. 1:2.
989. En bennål, övre delen avbruten och borta.
Nuv. l. 6,8. Övre delen av nålen rektangulär och
ornerad med liknande mönster på alla fyra sidorna. Nedre delen, d.v.s. åt spetsen, trind. Färg
gråvit med blank yta. 1:2.

990. En bennål med öga, l. 9,6. Övre partiet avdelat genom en vulst, över vulsten ett dödskalleliknande huvud med hårfina ristningar i
nätmönster. Under vulsten en ”krage” med hårfina nätmönster. Nålens färg är gulbrun, ytan slät
och blank. F. 3 fot djupt. 1:2.
991. En bennål med öga, något plan genomskärning, l. 10,2. Ytan vittrad så att nålens huvud liknar ett fågelhuvud. Nedanför ögat löpa runt om
nålen 6 tättsittande, parallellt gående streck.
Nålen är något böjd. 1:2.
992. Bennål, l. 11,5, stort öga med nacke som påminner mycket om ett fågelhuvud. Nålen grågul
med blank yta. 1:2.
993. En bennål med öga, l. 8,5, något böjd. Vid
nacken är den platt och ornerad på båda sidorna
som vidst. figurer utvisa. Ytan är slät och flammigt grågul. 1:2.

994. Bennål, l. 11,7; grå till färgen med blank yta.
Den är ornerad som vidstående bild visar. F. på
3,5 fots djup. 1:2.
995. Bennål med öga, l. 12,6. I det platta utskottet sitter ögat, därunder en kub med avfasade
hörn samt därunder vidtager själva nålen, ornerad med 15 runt om gående inristade linjer som
avbildningen visar. Färgen är ljusbrun samt ytan
slät. F. 5 fot djupt. 1:2.
996. Bennål med öga, övre delen, nacken platt,
tandad runt kanterna, samt ornerad. Se vidst.
bild. Nuv. l. 9,6. Nålen är ornerad med runt om
gående hårfina linjer, grupperade i fyra grupper
med två linjer närmast huvudet samt därunder
tre grupper med tre linjer i varje grupp. Färg
gråbrun, yta blank. F. 3 fot djupt. 1:2.
997. Hårnål av ben med spadliknande nacke, ornerad på båda sidorna. Nålen är trind, tjocknar
till nere vid spetsen för att hastigt avsmalna mot
nålens spets. Färg grågul, ytan blank. F. 3 fot
djupt. 1:2.
998. En hårnål av ben, l. 13,3, något krokig med
spadlik utformning i ena ändan, tillspetsad i den
andra. Bladet är ornerat på båda sidorna med
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dels korsgående, dels vinkelrätt mot varandra inristade fina linjer. Ytan är blank och till färgen
grågul. F. på 3,5 fots djup. 1:2.
999. En hårnål av ben med öga, l. 12,2, ena
ändan tillspetsad, den andra i form av ett
spadblad. Genom bladet ett hål. Nålen är gråbrun till färgen med blank yta. F. på 3 fots djup.
1:2.

1000. En hårnål av ben, l. 7,1, med hål genom
det spadbladsliknande huvudet. Nålens färg är
grågul, ytan ganska slät. XIIb, f. 3 fot djupt. 1:2.
1001. Ett benföremål, l. 5,5; platt i ena ändan tillformad som syl, den andra tvärt avsågad. Föremålet är troligtvis ej färdigskuret. Färgen är
gulbrun. F. 2 fot djupt. 1:2.

1002. Huvudet? till en hårnål med genomborrat
hål. Ornerat som vidst. figurer visa. Ornerad endast på den övre, konvexa ytan, nålen avbruten.
Färgen är gulbrun. F. 3 fot djupt. 1:2.
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1003. Hårnål av ben, l. 10,1, med platt huvud
och inskärning på tre sidor. Nålens färg är gråvit
med blank, glänsande yta. F. 2 fot djupt. 1:2.

1015. Bennål med öga, l. 10,2, trind med knopp
på nålens nacke. Ytan glänsande grågul. F. 3,5 fot
djupt. 1:2.

1005. Hårnål av ben med spadliknande huvud,
genomborrat hål. Nålens l. 11; ytan blank och
färgen gul (vit). F. på 4,5 fots djup. 1:2.

1017. Bennål med litet huvud och öga. L. 11,1,
tjockast nedanför mitten, slät, glansig yta, gul till
färgen samt fint svartströpplad. F. 4,5 fot djupt.
1:2.

1004. Hårnål av ben med öga, l. 11,3. Nacken är
platt, spadbladsliknande med genomborrat hål.
Ytan blank och färgen grågul. F. på 2 fots djup.
1:2.

1006. Bennål med öga, l. 9,2. Huvudet platt med
inåtsvängda sidor. Nålens färg grå- och gulfläckig,
ytan blank. 1:2.

1007. Bennål med öga. L. 10,8, med platt nacke
och trind nål. Nålen är något böjd, ytan slät men
”bugglig”, färgen är gulgrå. 1:2.
1008. Bennål med öga och platt, nästan fyrkantigt huvud. L. 9,1, gulgrå. 1:2.

1009. Bennål med öga och nästan fyrkantigt platt
huvud. L. 9,3, gulbrun. 1:2.

1010. En bennål med öga, l. 12,7 samt något
böjd. Partiet vid ögat är skadat på ena sidan.
Nålen klumpig, färgen är gulbrun. F. 2 fot djupt.
1:2.
1011. En bennål med öga och rund, platt nacke,
l. 9,6. Nålen är något böjd med blank, polerad
yta, huvudsakligast gulgrå till färgen med inblandad flammig grå färgton. 1:2.

1012. Övre delen av en avbruten bennål, nuv. l.
6,5 med nästan rund, platt nacke med genomborrat hål. Nackens tjl. 0,5. Nålens färg är ljusbrun. 1:2.
1013. Bennål med öga, med ofullbordat huvud.
L. 11,5, platt vid ögat. Nålen är trind med lång
spets. Färgen är vitgul. F. 2 fot djupt. 1:2.
1014. Bennål med öga, ofullbordat huvud. L.
12,5. Nålen är något böjd och platt vid ögat. Färgen är grågul. 1:2.

1016. Bennål med öga, l. 8,9. Överpartiet platt,
nålen trind. Ytan elfenbensliknande. F. 3 fot
djupt. 1:2.

1018. Övre delen av en bennål med öga. Nacken,
i vilken ögat sitter, är tillplattad från två sidor.
Själva nålen är något plan på två sidor, samt
ganska anfrätt. Nuv. l. 5,8. Färgen är gulbrun.
1:2.
1019. En bennål med öga, l. 14,5, grågul med
blank yta. Nacken är indragen i det parti där
hålet är anbragt. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1020. Bennål, l. 10,2, med ”indraget” öga och
gråvit, blank yta. F. på 2 fots djup. 1:2.

1021. Bennål med öga, l. 19,1. Nålen trind, platt
vid ögat samt under detta en vulst. Färgen är
gråbrun. F. 1 fot djupt. 1:2.

1022. Bennål med öga. L. 10,3. Nacken är platt,
nedanför denna en vulst, nålen är trind och tjocknar mot spetsen, där den ganska hastigt avtar i
tjocklek. Ytan är gulvit, blank, polerad. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
1023. Bennål med öga, l. 9, med platt huvud och
trind nål. blank, svartflammig på grå botten.
F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1024. Bennål med öga, l. 8,1, med platt huvud,
gulbrun till färgen. F. 3 fot djupt. 1:2.
1025. Bennål med öga, l. 9,3. Huvudets övre kant
tandad samt med en vulst under ögat. Färgen är
grågul, slät, glänsande yta. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1026. Bennål med öga, l. 8,2. Huvudet grövre än
själva nålen. Grå med bruna fläckar, slät, glänsande yta. F. 1 fot djupt. 1:2.
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1027. Bennål med öga, l. 8, med två vulster under
ögat. Gulvit till färgen, slät, glänsande yta. F. 2,5
fot djupt. 1:2.

1028. Bennål med öga, l. 9,6 med platt nacke och
mellan denna och nålen en vulst. Ytan är grå och
blank. 1:2.

1029. Bennål med öga, l. 15. Nacken är platt och
mellan denna och nålen en vulst. Ytan är blank,
till färgen grågul och svartbrunflammig. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
1030. Bennål med öga, slät glänsande yta. Nålen
är sprucken från nacken nedåt spetsen, varvid ett
stycke av nålen är avspjälkad och borta. Vid ögat,
runt nålen, en inskuren fåra. Nålen avsmalnar
hastigt vid spetsen. L. 10 och största tjl. 1. F. 3,5
fot djupt. 1:2.
1031. Bennål, knappnålsliknande, l. 12,3 med
gråvit blank yta. F. 2 fot djupt. 1:2.

1032. Bennål, l. 13,2, spetsig i båda ändarna,
med gråvit, blank yta. 1:2.

1033. Bennål, l. 12,5, tjockast på mitten, tillspetsad mot båda ändarna. Ena ändans yttersta spets
avbruten. Nålen är ornerad med hårfina streck
nästan mitt på. Ornering se fig. Ytan är slät och
gråbrunfläckig. F. 5 fot djupt. 1:2.

1034. Bennål, l. 12,8, trind, tjockast på mitten,
spetsig i ena ändan, något tillspetsad i den andra.
Gulbrun till färgen. 1:2.
1035. Bennål med öga, l. 7,5, trind, samt lång
mot ändan tillspetsad nacke. Nålens spets avbruten. Färgen är grågul. F. 3 fot djupt. 1:2.

1036. Bennål med öga. L. 8,4, trind men något
platt vid ögat, yttersta spetsen avbruten. Färgen
är grå. F. 3 fot djupt. 1:2.
1037. Bennål med öga, l. 11,2 trind samt lång
mot ändan tillspetsad nacke. Färgen är gul. F. 3
fot djupt. 1:2.
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1038. Bennål med öga, l. 11,2, nedanför ögat
7 runt om gående fina linjer. Färgen är grågul.
F. 3 fot djupt. 1:2.
1039. Bennål med öga, l. 9,7, trind samt med
spetsig nacke. Nålen något böjd. Färgen är gråbrun. 1:2.

1040. Bennål med öga, l. 10,2, trind med lång
tillspetsad nacke. Färgen är gulvit. Ovanför ögat
ornerad med 8 runt om gående hårfina linjer.
Runt nackens spets spår efter tre sådana linjer.
F. 3 fot djupt. 1:2.

1041. Bennål med öga, l. 10,1, trind. Litet, långt
ned på nålen sittande öga. Såväl ovanför som
under ögat hårfina ristningar på dels runt om gående streck samt mellan dessa i kors gående sådana. Ytan slät och blank, grågul till färgen. 1:2.

1042. En bennål med öga, l. 10,8, med lång,
något inåtsvängd nacke ornerad med i kors gående inristade fina linjer. Nålens yta är slät och
glansig, gulvit till färgen. F. 5 fot djupt. 1:2.
1043. Bennål med öga och lång nacke, trind, med
slät glänsande grågul yta. L. 10,8, ornerad med
nio runt om gående fina linjer, fördelade i tre
grupper med tre linjer i varje grupp. F. 3 fot djupt.
1:2.

1044. Bennål med öga och lång nacke, trind, med
slät glänsande grågul yta. L. 9,8, spetsen avbruten. F. 1,5 fot djupt. 1:2.

1045. Bennål med öga. Spetsen avbruten i gammal tid. Nålen är trind och ornerad med 8 runt
om gående fina linjer. fördelade i tre grupper med
tre linjer i två och två linjer i en grupp. De båda
grupperna över och under ögat äro ornerade
med vinkelställda linjer. Grågul färg med slät yta.
II. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
1046. Bennål med påbörjat öga. Färg gulvit och
ytan glänsande blank. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
1047. Bennål, avbruten i ögat, nuv. l. 11,3. Ornerad vid ögat med längs efter parallellt gående
linjer, under dessa i kors lagda linjer. Nålen slät
och blank, gulvit till färgen. F. 4 fot djupt. 1:2.

1048. En bennål, avbruten i ögat, l. 9,4, något
böjd. Nålen är trind samt under ögat ornerad
med runt om gående inristade fina linjer till ett
antal av nio. XIV, f. 4 fot djupt. 1:2.
1049. Fragment av bennål. Övre delen av en
trind nål, l. 3,8; med litet öga. Nacken och
omkring ögat ornerat med runt om gående linjer. Färgen är grågul. F. 3,5 fot djupt. 1:2.
1050. Fragment av bennål, avbruten i ögat. L.
1,8; oval genomskärning. Ytan är svart och blank.
1:2.
1051. Bennål med öga, l. 10,1; trind med insvängd nacke. Ytan är gulvit och blank. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.

1052. Ämne till en bennål med påbörjat öga, nålens nacke ej färdiggjord. Nålens l. 12,4. Den har
glänsande slät yta. F. 1 fot djupt. 1:2.
1053. Bennål med långt ned på nålen sittande
öga, spetsen skadad. Färg gul och brun med
mörkbruna rostfläckar. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1054. En bennål med öga, l. 9,3; böjd, med lång,
något spetsig nacke. Nålens yta är slät och blank,
färgen gulvit, fint svartströpplad. F. 4,5 fot djupt.
1:2.
1055. Bennål med öga, l. 9,4; smal och trind.
Lång nacke, något tillspetsad mot slutet. Färgen
är grågul, ytan slät. F. 4 fot djupt. 1:2.

1056. En bennål med öga, l. 7,8; trind, något
böjd. Ytan blank, gulvit till färgen. F. 3,5 fot djupt.
1:2.

1057. En bennål med öga, l. 13,2; trind. Grågul
till färgen. Spetsen något skadad. I, f. 2,5 fot
djupt. 1:2.
1058. Bennål, trind med lång, spetsig nacke. L.
9,3, blank, grågul till färgen, anfrätt yta. 1:2.

1059. Bennål, trind med lång spetsig nacke. L.
8,5. Spetsen avbruten. Färgen är grå. F. 3 fot
djupt. 1:2.
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1060. Bennål, trind med lång, spetsig nacke.
L. 9,9. Färgen är brungul. 1:2.
1061. Bennål med öga och lång nacke. L. 8,5.
Färgen är gulgrå. IV, f. 1,5 fot djupt. 1:2.

1062. Bennål med öga och lång, tillspetsad nacke.
Nålens l. 10,2; färgen är halmgul, slät yta. F. 1,5
fot djupt. 1:2.
1063. Bennål med öga, l. 9,8; med något tillspetsad, tvärt avslutande nacke. Färgen är halmgul
med slät yta. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
1064. Bennål med öga, l. 9,9; med tvärt avslutande nacke. F. 1,5 fot djupt. 1:2.

1065. Bennål med öga, l. 8; trind, grågul till färgen. F. ”3 fot djupt tillsammans med ett stycke
gotländsk kalksten. III” (enl. anteckning på vidsittande lapp). 1:2.
1066. Bennål med öga, l. 11,1; tjockast vid
nacken, sakta avsmalnande mot spetsen. Ögat
ovanligt litet. Färgen är grågul. 1:2.
1067. Bennål med litet öga, l. 10; plan nacke och
slät, glänsande yta. Nålen är något böjd. 1:2.

1068. Bennål med öga, nacken och en del av ögat
borta. L. 6,5; delvis vittrad. Färgen är brun. 1:2.

1069. Bennål med öga, l. 9,5; grov och klumpig.
I nacken märke efter ett litet öga, nacken tillplanad på båda sidorna, mest på den ena. Färgen är
grågul svart-vattrad. F. 3,5 fot djupt. 1:2.
1070. Bennål med öga, l. 10,5; avbruten i två
delar. Ytan blank och färgen rödgul. F. 2 fot djupt.
1:2.

1071. Bennål med öga, l. 11,1, med platt nacke.
Färgen gulbrun. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1072. Bennål, l. 12,9; med litet öga. Nålen är
klumpigt gjord. Ytan är glänsande blank, färgen
gulvit. 1:2.
1073. Övre delen av en ganska stor bennål, något
platt vid ögat, f.ö. trind. Färgen är gulbrun,
svartfläckig. F. 2 fot djupt. 1:2.
1074. Bennål med öga, l. 16; med platt nacke.
Nålen är grovt tillskuren och verkar ej färdig. Färgen är gulbrun. F. 2 fot djupt. 1:2.

236

238

Personliga bruksföremål

1075. Bennål med platt, avrundad nacke och nästan fyrkantigt öga. Nålens l. 10,8. Ytan är slät,
färgen gulbrun. F. 3,5 fot djupt. 1:2.
1076. Bennål med öga, l. 9,6; platt nacke, ytan är
gulbrun och blank. 1:2.

1090. Bennål med öga, l. 14, tjockast vid nacken,
sakta avsmalnande mot spetsen. Ögat snett genomborrat. Genom ögat på ena sidan om nålen
en fördjupning. Nålens yta är slät, glänsande, grå
till färgen med insprängda svarta fläckar. F. 1,5
fot djupt. 1:2.

1078. Bennål med öga, l. 11,3; platt, nedåt spetsen trind. Ytan är blank och färgen gulbrun. 1:2.

1092. Bennål med öga, l. 14,5; med slät, något
glänsande grågul yta. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1077. Bennål med öga, l. 12; klumpigt tillformad,
troligen ej färdigskuren, Ytan är ganska slät, färgen gulbrun, f. 2,5 fot djupt. 1:2.

1079. Bennål, l. 15,4; trind mot spetsarna, men
plan på mitten. Färgen är grågul, blank. F. 2 fot
djupt. 1:2.
1080. Bennål, l. 10,7. Grågul färg, blank. F. 3 fot
djupt. 1:2.

1081. Bennål, l. 8,9. yttersta spetsen i ena ändan
avbruten. Färgen är grågul, blank. 1:2.
1082. Stor bennål med öga, l. 12,1; grågul till färgen, glänsande. F. 3 fot djupt. 1:2.

1083. En bennål med öga, l. 12,9, nackpartiet
plattare, nålen grov och klumpig med slät, blank
yta. Färgen är vitbrun. 1:2.
1084. En bennål med öga, l. 8,8; med grå, polerad yta. 1:2.

1085. En större bennål med öga, l. 12,5; något
böjd med gulaktig, slät polerad yta. 1:2.

1086. Bennål med öga, l. 7,3; något plan samt
spetsen tillspetsad från två sidor. 1:2.

1087. Bennål med öga, l. 11,4; slät, glänsande elfenbensliknande yta. Nålen är något böjd. D. (vid
ögat) 1,1. 1:2.
1088. Bennål med stort öga, l. 11,5; nackändan
platt, nålen för övrigt trind med blank, glänsande
yta. 1:2.

1089. Bennål med öga, l. 9,4; med slät, gulvit
glänsande yta. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1091. Bennål med öga, l. 12,8; med grunt inristade tätt sittande små ränder i nålens båda kanter. Nålen, som har blank yta, är ganska nött. 1:2.

1093. Bennål med öga, platt något avrundad
nacke. L. 10,5. Ytan är blank och grågul till färgen. III, f. 2,5 fot djupt. 1:2.
1094. Bennål med öga, platt nacke; nålens spets
avbruten. L. 7,8. Färgen är brun. 1:2.
1095. Bennål med öga, platt nacke; nålens spets
avbruten. L. 7.3. Färgen är gulvit. 1:2.
1096. Bennål med öga, platt nacke; nålens spets
avbruten. L. 8,5. Färgen är brungrå. 1:2.
1097. Bennål med öga. platt nacke; nålens spets
avbruten. L. 9,3. Färgen är gulvit. 1:2.

1098. Bennål med öga, l. 8,6; med platt, avrundad nacke; yttersta spetsen avbruten. Ytan är
något anfrätt, gulbrun. II, f, 2,5 fot djupt. 1:2.
1099. Bennål med öga och avrundad nacke.
Spetsen är avbruten och borta. Nuv. l. 8,3. Ytan
slät och blank, brun. 1:2.
1100. Bennål med öga och platt nacke. Spetsen
avbruten och borta. Färg grågul. Nålens l. 4,8.
1101. Bennål med öga och platt nacke. Spetsen
avbruten och borta. Färgen gulgrå, nuv. l. 7. 1:2.

1102. Bennål med öga och platt nacke. L. 10;
gråbrun. 1:2.
1103. Bennål med öga och platt nacke. L. 10;
gråflammig till färgen. 1:2.
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1104. Bennål med öga och platt huvud. L. 7,8;
färgen är gulbrun. 1:2.

1109. Bennål med öga, trind, platt vid ögat. Färg
gulbrun. 1:2.

1106. Bennål med öga och platt huvud. L. 8,5.
Färgen är brungrå. 1:2.

1111. Bennål med öga, l. 8,7. Färgen är brunsvart-fläckig. 1:2.

1105. Bennål med öga och platt huvud. L. 8,4.
Färgen är grågul. 1:2.

1107. Bennål med avlångt öga; nålen trind, något
platt vid ögat. Gulgrå. 1:2.

1108. Bennål med öga; nålen trind, platt vid ögat;
färg grå. 1:2.

1110. Bennål med öga, l. 7,7, trind, platt vid ögat.
Färgen är gulgråfläckig. 1:2.

1112. Bennål med öga, l. 9,2. Färgen är gråflammig. 1:2.

1113. Bennål med öga och platt nacke. Ytan gulvit med grön bronsoxid, blank. 1:2.
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1114. Bennål med öga och platt nacke. Varken
nacken eller spetsen färdiga. Nålen platt; ytan
blank och gulvit till färgen. 1:2.
1115. Bennål med öga och platt nacke. Nålen
platt, ytan gulvit till färgen. 1:2.

1116. Bennål med öga och platt nacke. Nålen är
gulvit till färgen. 1:2.
1117. Bennål med öga och platt nacke. Nålens
yta är gråbrun. 1:2.
1118. Bennål med öga; trind men platt vid ögat.
Gråbrun till färgen. 1:2.
1119. Bennål med öga; trind men platt vid ögat.
Färgen är grågul. 1:2.
1120. Bennål med öga; plattast vid ögat. Färgen
är gråsbrun. 1:2.

1121. Bennål med öga; nålens spets är avbruten.
Färgen är gråsvart. 1:2.

1122. Fragment av bennål med öga. Nålen är elfenbensfärgad, ytan blank. F. 2 fot djupt. 1:2.
1123. Fragment av en bennål med öga. Färgen
är grågul. F. 2 fot djupt. 1:2.

1124. Bennål med öga, l. 7,5, grågul, glänsande
yta. 1:2.

1130. Bennål med öga, l. 8,5, spetsen avbruten,
hela nålen ganska platt. Gulvit. 1:2.

1131. Bennål med öga, l. 8,6 med blank yta, gul
nål med grå nacke. 1:2.
1132. Bennål med öga. Spetsen avbruten och
borta, nuv. l. 7. Färg grå. 1:2.
1133. Bennål med öga, Spetsen avbruten och
borta, nuv. l. 6,1. Färgen grå. 1:2.
1134. Bennål, platt vid ögat, för övrigt trind,
svart- och gråfläckig. 1:2.
1135. Bennål, platt vid ögat, för övrigt trind,
gråbrun. 1:2.

1136. Bennål, platt vid ögat, för övrigt trind. Ljusbrun. 1:2.
1137. Bennål, platt vid ögat, nacken triangulär,
ögat stort. Färg brunaktig. 1:2.

1138. Bennål, platt vid ögat. Färgen ljusbrun. 1:2.

1139. Bennål med öga, platt, upptill avrundat
huvud. Nålen trind, gulvit färg. F. 2 fot djupt. 1:2.
1140. Bennål med öga, platt, upptill avrundat
huvud. Nålens genomskärning halvrund, spetsen
avbruten. Färgen är gulbrun. F. 5 fot djupt. 1:2.

1125. Bennål med öga, l. 10, något böjd, grågul,
matt yta. 1:2.

1141. Bennål med öga, platt, upptill avrundat
huvud. Spetsändan trind, avbruten. Nålen böjd.
Brun. 1:2.

1127. Bennål med öga, l. 5,7, färgen är grå. F. 1,5
fot djupt. 1:2.

1143. Bennål med öga, nacken skadad. Gråbrun
färg. 1:2.

1126. Bennål med öga, l. 10,5, trind nål, gulvit,
glänsande yta. 1:2.

1128. Bennål med öga, l. 8,3, med blank, gulvit
yta, F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1129. Bennål med öga, l. 9,2, med gråvit yta. F.
1 fot djupt. 1:2.

1142. Bennål med öga, platt, upptill avrundat
huvud. Färg gulaktig. F. 2 fot djupt. 1:2.

1144. Bennål med öga. Grågul. 1:2.
1145. Bennål med öga. Brun. 1:2.

1146. Bennål med öga. Grågul. 1:2.

1147. Bennål, platt vid ögat. Grå. 1:2.
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1148. Bennål med öga, yttersta spetsen avbruten.
Brungrå. 1:2.
1149. Bennål med öga. Färgen är brungrå. 1:2.

1150. Bennål, platt vid ögat. Gulbrun med slät,
blank yta. 1:2.
1151. Bennål, platt vid ögat. Gulbrun. F. 1,5 fot
djupt. 1:2.

1152 Bennål, platt vid ögat. Gulbrun. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
1153. Bennål, platt vid ögat. Gulbrun. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
1154. Bennål, platt vid ögat. Gulbrun. F. 1.5 fot
djupt. 1:2.
1155. Bennål med öga. Grågul till färgen. 1:2.
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1156. Bennål med öga. Brungul till färgen. 1:2.

1157. Bennål med öga. Elfenbensgul till färgen.
1:2.
1158. Bennål med öga. Grågul till färgen. 1:2.

1159. Bennål med öga. Brungul till färgen.
F. 2 fot djupt. 1:2.
1160. Bennål med öga. Spetsen är avbruten.
Nålen platt vid ögat. F. 2 fot djupt. 1:2.
1161. Bennål med öga. Nålen är platt vid ögat.
Färg gråvit. F. 2 fot djupt. 1:2.
1162. Bennål med öga. Nålen är platt vid ögat.
Färg brungul. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1163. Bennål med öga och platt huvud. Yttersta
spetsen är avbruten. Färgen är gulsvart. F. 3,5 fot
djupt. 1:2.
1164. Bennål med öga och platt huvud. Yttersta
spetsen är avbruten. Färgen är gulbrun. F. 3,5 fot
djupt. 1:2.

1165. Bennål med öga, platt vid nacken, för övrigt trind. Färgen är gulsvart (gulgrå-fläckig).
F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1166. Bennål med öga, trind med platt huvud.
Ytan är slät, glänsande, färgen gul och grå. F. 3,5
fot djup. 1:2.
1167. Bennål med öga. Ytan är starkt anfrätt, färgen gulgrå. VI, f. 3 fot djupt. 1:2.

1168. Bennål med öga, l. 8,7; trind med liten
nacke. Färgen är gulgrå. F. 2 fot djupt. 1:2.

1169. Bennål med öga, platt, avrundad nacke. L.
9,9. Ytan är slät, grågul till färgen. X, f. 1,5 fot
djupt. 1:2.
1170. Bennål med öga och smalt, platt huvud. L.
7,5; färgen grå. 1:2.
1171. Bennål med öga och smalt, platt huvud. L.
8,5; färgen är grå. 1:2.

1172. Bennål med öga och smalt, platt huvud. L.
9,1; färgen är gulbrun. 1:2.

1173. Bennål med öga och tvärt avslutande
nacke. L. 9; färgen är gråbrun. 1:2.
1174. Bennål med öga och tvärt avslutande
nacke. L. 8. Färgen är gråbrun. 1:2.
1175. Bennål med öga och tvärt avslutande
nacke. L. 7,8. Färgen är gråbrun. 1:2.

1176. Bennål med öga, yttersta spetsen avbruten,
nuv. l. 8,5. Färgen är grågul. IX, f. 2 fot djupt. 1:2.
1177. Bennål med öga, avbruten vid spetsen, nuv.
L. 9,2. Färgen är gulgrå. F. 3 fot djupt. 1:2.

1178. Bennål med öga. L. 7,5; platt, avrundat
huvud. Färgen är gulbrun. 1:2.
1179. Bennål med öga. L. 8,9: platt huvud. Färgen är gulbrun. 1:2.

1180. Bennål, l. 9,3; med nästan fyrkantigt öga.
Färg gulgrå; ytan blank. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1181. Bennål, l. 8,6; med stort öga, Färgen är
fläckigt svart och grå. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1182. Bennål, l. 9,4; med smal, platt nacke, grågul. 1:2.

1183. Bennål, l. 7,9: med avbruten spets. Platt
nacke; gulbrun. 1:2.
1184. Bennål, l. 5,4, med avbruten spets. Platt
nacke. Färgen är gulgrå. 1:2.

1185. Bennål med öga och med platt nacke. L. 8;
slät, glänsande yta, brunfläckig vid nacken, för
övrigt gulvit. 1:2.
1186. Bennål med öga och med platt nacke. L.
9,4. Färgen är gråbrun. 1:2.

1187. Bennål med öga och med platt nacke. L.
9,8; skadad vid ögat, gråbrun. F. 3 fot djupt. 1:2.
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1188. Bennål med platt, spetsig nacke och stort
avlångt öga. Färgen är bengul. L. 9,2. IV, f. 2 fot
djupt. 1:2.
1189. Bennål. L. 8,6; med platt avrundad nacke.
Färgen är bengul. IV, f. 2 fot djupt. 1:2.
1190. Bennål med stort, avlångt öga, spetsen avbruten och borta. Nuv. l. 9,4. Nålen är platt, ytan
slät, färgen grågul. F. 2–3,5 fot djupt. 1:2.
1191. Bennål med öga, spetsen är avbruten och
borta, nuv. l. 7,7. Huvudets övre kant är svängd i
båge. Färgen är gulbrun. 1:2.

1192. Bennål med öga, med platt avrundad
nacke, l. 6,1. Färgen är grågul. XIVb, f. 4 fot
djupt. 1:2.

1193. Bennål, l. 10; med långsträckt öga, gulgrå
färg. 1:2.
1194. Bennål med öga, l. 10,2; yttersta spetsen
avbruten. Färgen är grå och gul. 1:2.

1195. Bennål med öga. L. 10,3; med ett genomborrat hål samt ovanför ett märke efter ett påbörjat sådant. Gråbrun färg. 1:2.
1196. Bennål med öga, l. 9,3. Färgen är gulbrun.
1:2.

1197. Bennål med öga och platt rund nacke;
l.10,7. Färgen är brun. F. 2 fot djupt. 1:2.
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1198. Bennål med öga och platt rund nacke;
l.10,4; brun. F. 2 fot djupt. 1:2.

1199. Bennål med öga och med mycket platt,
tvärt avslutande nacke, l. 9,1. Gråbrun. F. 2 fot
djupt. 1:2.
1200. Bennål, fragmentarisk. Nuv. l. 9,1. Ytan är
blank, färgen grågul. F. 2 fot djupt. 1:2.

1201. Bennål med öga, l. 8,7, vitgul till färgen.
F. 1,5 fot djupt. 1:2.
1202. Bennål med öga och platt nacke, l. 9,2;
mörkt brungrå till färgen. F. 1,5 fot djupt. 1:2.

1203. Bennål med öga, l. 9,5; spetsen avbruten
och borta, färgen gråbrun. 1:2.
1204. Bennål med öga, l. 9,1; spetsen avbruten
och borta, färgen gråbrun. 1:2.

1205. Bennål med öga, l. 12; färgen gulbrun. 1:2.

1206. Bennål med öga, l. 10,3; med platt huvud
och tvärt avslutande nacke. Hela nålen platt, spetsen avbruten. Färgen är fläckigt gulgrå. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.

1214. Bennål med öga, l. 11,3; med tvärt avslutande nacke, platt vid ögat trind längre ned och
mot spetsen. Färgen är grå. F. ”3,5 fot djupt
under stenar x” (påskr. med rött, korset med blyerts). 1:2.
1215. Bennål med öga, l. 13,5; mycket platt vid
ögat, avrundad nacke samt trind vid spetsen. Färgen är gråbrun. F. ”3,5 fot under stenar x” (påskr.
med rött, korset med blyerts).
1216. Bennål med öga, l. 5,9; avbruten och åter
tillspetsad i gammal tid. Färg brungul. F. 3,5 fot
djupt. 1:2.

1217. Bennål med öga, l. 10,4; brungul. F. 3,5 fot
djupt. 1:2.
1218. Bennål med öga, l. 12, något krokig. Färgen
är gulbrun. F. på 3,5 fots djup. 1:2.

1219. Bennål avbruten under huvudet. Nuv. l. 8.
Färgen är gråbrun, ytan blank. F. på 3 fots djup.
1:2.
1220. Bennål med öga, l. 6,8, med blank, brungul
yta. F. på 3 fots djup. 1:2.

1207. Bennål med öga, l. 12,3, trind, gråsvart till
färgen, något blank. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1221. Bennål med öga, l. 9,2; med platt runt
huvud, brungrå till färgen, blank. F. 3 fot djupt.
1:2.

1209. Bennål med öga, l. 8,2; såväl nacke som nål
platta. Ytan glänsande, färg gulgrå. F. 2 fot djupt.
1:2.

1223. Bennål med öga, l. 9,6; med platt, tvärt avslutande nacke. Ytan är slät och grågul till färgen.
1:2.

1208. Bennål med öga, platt, grågul, l. 8,8. F. 3 fot
djupt. 1:2.

1210. Bennål med öga, l. 9,5; övre delen platt,
trind mot spetsen. Färgen är mörkbrun. 1:2.
1211. Bennål med öga, l. 10,1: övre delen platt,
trind mot spetsen. Färgen är gråvit. 1:2.
1212. Bennål med öga, l. 10,3; övre delen platt,
för övrigt trind. Färgen är gråvit. 1:2.

1213. Bennål med öga, l. 9,7; hela nålen platt.
Färgen är grågul. 1:2.

1222. Bennål med öga, l. 9; platt huvud,
mörkbrun till färgen. F. 3 fot djupt. 1:2.

1224. Bennål med öga, spetsen avbruten och
borta, nuv. l. 8,4; med platt, tvärt avslutande
nacke. Ytan slät, grågul till färgen. 1:2.
1225. Bennål med öga, spetsen avbruten och
borta, nuv. l. 7,9. Ytan slät och grå till färgen. 1:2.
1226. Bennål med öga, avbruten spets. Ytan slät,
färgen grågul. 1:2.
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1227. Bennål med öga, l. 10,3: med bred, tunn
nacke, nålen trind. Färgen gulvit, ytan blank.
F. 4 fot djupt. 1:2.

1234. Bennål med öga och platt nacke, l. 10,8;
något böjd med gul och grå glänsande yta. F. 2
fot djupt. 1:2.

1229. Bennål med öga, l. 10; med platt nacke,
färgen gulbrun. F. 4 fot djupt. 1:2.

1236. Bennål med öga, nålen platt, gulgrå till färgen. F. 2 fot djupt. 1:2.

1228. Bennål med öga, l. 10,7; brungul till färgen. Yttersta spetsen avbruten. F. 4 fot djupt. 1:2.

1230. Bennål med öga, l. 11,1; med bred, platt
nacke. Färgen är gulbrun med slät yta. F. 3,5 fot
djupt. 1:2.
1231. Bennål med öga, l. 7, med platt nacke, färgen gulbrun. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1332. Bennål med öga, l. 8,3; med platt, tvärt avslutande nacke. Färg gulgrå. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1233. Bennål, l. 8,3; utan öga, färg svartgul.
Nacken tvärt avslutande. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1235. Bennål med öga, l. 11,6; grågul till färgen.
F. 2 fot djupt. 1:2.

1237. Bennål med öga, färg grågul, yta blank. F.
2 fot djupt. 1:2.
1238. Bennål med öga, l. 11,4; ovanför ögat på
nålens ena sida en inskuren linje. Färgen är grågul. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1239. Bennål med öga, l. 11,1; färgen är ljust grågul. F. 3,5 fot djupt 1:2.

252

254

Personliga bruksföremål

1240. Bennål med öga, l. 10,2; grågul till färgen
Yttersta spetsen avbruten. F. 3,5 fot djupt. 1:2.
1241. Bennål med öga, l. 9,2; yttersta spetsen avbruten. Brun och vitaktig till färgen. F. 3,5 fot
djupt. 1:2.
1242. Bennål med öga, l. 8,6: yttersta spetsen avbruten; gråbrun till färgen. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1243. Bennål med öga, l. 9,5; avbruten på mitten; gulvit, slät yta. 1:2.

1244. Bennål med öga, l. 9. Färgen är gråbrun,
ytan slät. 1:2.
1245. Bennål med öga, l. 9,6; färgen är gråbrun.
1:2.

1246. Bennål med öga, l. 9,4; böjd, gråbrun till
färgen. 1:2.
1247. Bennål med öga, l. 9,5; gulgrå till färgen.
1:2.
1248. Bennål med öga, l. 9,3; grå till färgen. 1:2.
1249. Bennål med öga, l. 8,8; brungrå till färgen
1:2.

1250. Bennål med öga, 9,4; grågul till färgen. 1:2.

1251. Bennål med öga, l. 9,3; grågul till färgen.
1:2.

1256. Bennål med öga och platt, tvärt avslutande
nacke; spetsen avbruten, nuv. l. 9,8. Färgen är
grågul, svartfläckig. VII, f. 2 fot djupt. 1:2.
1257. Bennål med öga, l. 11,9; med platt nacke
och spets, trint mellanparti. Färgen är gul- och
svartfläckig. XVIII, f. 3,5 fot djupt. 1:2.
1258. Bennål, avbruten i nacken genom ögat,
nuv. l. 9,7. Färgen är grågul. XII, f. 3 fot djupt.
1:2.
1259. Bennål med öga och tvärt avslutande
nacke. Nålen är platt från nacken till spetsen.
L. 11,1. Gulbrun. F. 5 fot djupt. 1:2.
1260. Bennål med öga och tvärt avslutande
nacke. Nålen är platt från nacken till spetsen.
L. 9,7. Brunsvart. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1261. Bennål med öga och tvärt avslutande
nacke. Nålen är platt från nacken till spetsen. L.
9,3; yttersta spetsen avbruten. Grågul. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
1262. Bennål med öga och tvärt avslutande
nacke. Nålen är platt från nacken till spetsen.
L. 9,5; spetsen avbruten. Grågul. 1:2.
1263. Bennål med öga, l. 11,2. Grågul. 1:2.

1264. Bennål med öga, l. 9,2; skadad vid ögat.
Grågul. 1:2.

1252. Bennål med öga, l. 10 ; yttersta spetsen avbruten. 1:2.

1265. Bennål med öga, l. 8,5; spetsen avbruten
och borta. Avbruten på mitten och hoplimmad.
Brungul. 1:2.

1254. Bennål med öga, 6,6; Färgen är ljusbrun.
1:2.

1267. Bennål med öga, l. 9,6; spetsen avbruten.
Mörk gulgrå. F. 1,5 fot djup. 1:2.

1253. Bennål med öga, l. 9; färgen är gulgrå;
spetsen avbruten. 1:2.

1255. Bennål med öga, l. 7,2. Färgen är grågul.
Spetsen har varit avbruten och åter tillspetsad i
gammal tid. 1:2.

1266. Bennål med öga, l. 7,2. Yttersta spetsen är
avbruten. Brungrå. 1:2.

1268. Bennål med öga, l. 8,8; gulvit med blank,
nött yta. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
1269. Bennål med öga, l. 6,2; avbruten i spetsen.
Färgen är grågul. 1:2.
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1270. Bennål med öga, l. 7; platt nacke. Alldeles
intill det genomborrade ögat märke efter ett borrhål. Spetsen avbruten i gammal tid. Färgen är
grågul. 1:2.

1276. Bennål med öga, l. 11. Gul till färgen. 1:2.

1272. Bennål med öga, l. 9,4; med tunn nacke.
Färgen är gråbrungul. 1:2.

1279. Bennål med öga, l. 9,6. Grågul till färgen.
1:2.

1271. Bennål med öga, l. 8. Spetsen avbruten och
åter tillspetsad i gammal tid. Färgen är gråvit. 1:2.

1273. Bennål med öga, l. 8,7. Gulsvart. 1:2.

1274. Bennål med öga, l. 10,5. Gul och gråfläckig. 1:2.
1275. Bennål med öga, l. 11. Grågul. 1:2.

1277. Bennål med öga, l. 7,8. Brunsvart till färgen. 1:2.

1278. Bennål med öga, l. 8,5. Gul- och
svartfläckig. 1:2.

1280. Bennål med öga, l. 7,7. Spetsen är avbruten och borta. Färgen är grå. 1:2.
1281. Bennål med öga, platt nacke; l.10,5. Gulgrå till färgen. XV, f. 2 fot djupt. 1:2.
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1282. Bennål med öga, l. 8,6; med platt tvärt avslutande nacke. Färgen är svart och gul. F. 3 fot
djupt. 1:2.

1283. Bennål med öga, l. 9,7. Brun till färgen. F. 5
fot djupt. 1:2.
1284. Bennål med öga, l. 10,9. Brun till färgen. F.
5 fot djupt. 1:2.

1285. Bennål med öga, l. 11,6; något böjd.
Nacken är plan på undre sidan, kullrig på den
övre. Färgen gulvit, ytan blank och slät. F. 2 fot
djupt. 1:2.
1286. Bennål med öga, l. 10,5; spetsen avbruten
och borta. Färgen gul och svartfläckig. 1:2.

1287. Bennål med öga, l. 7,8; spetsen avbruten
och borta. Färgen är gulgrå. 1:2.
1288. Bennål med öga, l. 9,4. Färgen är gulgrå.
1:2.

1289. Bennål med platt nacke, l. 8,6; utan öga,
grå till färgen. F. 2 fot djupt. 1:2.

1290. Bennål med platt nacke, l. 10.3; på nackens
ena sida början till ett öga. Gul och svartfläckig.
F. 2 fot djupt. 1:2.

1291. Bennål med platt nacke och genomborrat
öga. L. 9. Svartgul. F. 2 fot djupt. 1:2.
1292. Bennål med öga och tvärt avslutande
nacke. Nålens l. 7,2; något vittrad i spetsen. Färgen är ljust brun. F. 2 fot djupt. 1:2.

1293. Bennål med öga, med platt, tvärt avhuggen nacke. Nålens l. 7,8. Färgen är gulbrun.
F. 3 fot djupt. 1:2.

1294. Bennål med tvärt avslutande nacke.
L. 10,1; utan öga. Färgen är brun. 1:2.

1295. Bennål med tvärt avslutande nacke. L. 8,9
med snett borrat öga. Spetsen är avbruten, färgen gul- och brunfläckig. 1:2.

1296. Bennål avbruten genom ögat. L. 4,5; avbruten och åter tillspetsad spets. Ytan slät, färgen
gulbrun. 1:2.
1297. Bennål avbruten genom ögat. Spetsen även
avbruten; nuv. l. 6,3. Ytan är slät, färgen grågul.
1:2.
1298. Bennål avbruten genom ögat. L. 8; ytan är
slät, gulbrun till färgen. 1:2.
1299. Bennål avbruten genom ögat. L. 9; ytan
slät och blank, gulbrun till färgen.

1300. Bennål avbruten genom ögat. L. 9,4; ytan
slät, gråvit till färgen. 1:2.

1301. Bennål avbruten genom ögat. L. 6,2; slät,
grågul yta. 1:2.
1302. Bennål avbruten genom ögat. L. 7,1. Färgen är gråaktig. 1:2.

1303. Bennål avbruten genom ögat, avbruten
spets, stor nål med stort öga. Nålens nuv. l. 7,6.
Ytan är slät, gulbrun. 1:2.
1304. Bennål avbruten genom ögat. L. 8,3; krokig; brunsvart till färgen. 1:2.

1305. Bennål avbruten genom ögat. L. 10 ; ytan
slät, grågul till färgen. 1:2.

1306. Bennål med platt nacke, skadad. L. 8,3.
Brun till färgen. 1:2.
1307. Bennål med platt nacke, skadad. L. 9,5.
Brun till färgen. F. 2 fot djupt. 1:2.

1308. Bennål med platt nacke, skadad. L. 11,5.
Mörkbrun till färgen. 1:2.
1309. Bennål, lång, smal, med något tillplattad
nacke. L. 10,7; grågul. 1:2.
1310.Bennål, lång, smal, med något tillplattad
nacke. L. 10,7; grågul. 1:2.

1311. Bennål, lång, smal, med något tillplattad
nacke. L. 8,4, färg grågul. 1:2.
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1312. Spetsen av en bennål, l. 6,6. Färg grågul.
1309–1312 troligen f. tillsammans. 1:2.

1313. Bennål med öga, spetsen avbruten. huvudet platt, ornerat med runt om gående fina linjer. Färgen är gulvit, ytan slät. L. 5,4. 1:2.

1314. Bennål med spetsen avbruten och borta.
Lång nacke, platt vid ögat. Nålen trind, färgen är
grågul, ytan slät. L. 6,3. 1:2.
1315. Bennål med öga, spetsen avbruten och
borta. L. 7,3; grovt tillskuren nål, i spetsen märke
efter ett hål; ytan är oputsad, färgen brungul. 1:2.

1316. Bennål med öga, spetsen avbruten och
borta. L. 8. Nålen trind, vid nacken inristade två
runt om gående parallella linjer. Färgen är gulvit.
1:2.
1317. Bennål, avbruten genom ögat, nuv. l. 8,5.
Ornerad med fyra runt om gående linjer, yttersta
spetsen avbruten. Trind, ytan slät, gulbrun. F. 1,5
fot djupt. 1:2.

1318. Bennål, avbruten genom ögat, spetsen
också avbruten. Nuv. l. 5,9. Nedanför ögat tre
runt om gående parallella linjer. Ytan slät och
blank, färgen gulvit. 1:2.

1319. Bennål, avbruten genom ögat. Nuv. l. 8,8.
Vid ögat platt, f.ö. trind. Nedanför nålens mitt ornerad med vinkelställda streck. 1:2.
1320. Ämne till en bennål, blank och slät yta. L.
9,4. 1:2.

1321. Bennål, avbruten genom ögat. L. 8,4; blank
yta, färg grågul. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1322. Bennål med öga, l. 7,5. I gammal tid avbruten genom ögat, därunder ett nytt. Färgen är
brunsvart. F. 5 fot djupt. 1:2.
1323. Bennål med öga, utan nacke och avbruten
vid ögat. L. 7,9. Ytan starkt anfrätt, svart till färgen. 1:2.
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1324. Bennål med öga, utan nacke och avbruten
vid ögat. L. 9,6. Ytan är starkt anfrätt, gulbrun
till färgen. 1:2.

1325. Bennål, avbruten genom ögat. L. 8. Färgen
är grågul. 1:2.
1326. Bennål, avbruten genom ögat. L. 8,2. Slät
yta, grågul till färgen. 1:2.

1339. Bennål med öga och smal nacke. Spetsen
avbruten och borta, nuv. l. 7; ytan slät, färgen grå.
1:2.

1340. Bennål med öga, spetsen avbruten och
borta, nuv. l. 10,1. Nacken platt och tillspetsad.
Ytan blank och slät, färgen är gulvit. F. 3 fot
djupt. 1:2.

1327. Bennål, avbruten genom ögat. L. 8,3.
Blank yta, grågul till färgen. 1:2.

1341. Bennål med öga, l. 7,5; med litet huvud
och trind nål. Färgen är gråbrun. V, f. 5 fot djupt.
1:2.

1329. Bennål, avbruten genom ögat. L. 9,7. Slät,
gulgrå yta. 1:2.

1343. Synål av ben, l. 6,2. Gulvit, blank yta.
F. 3 fot djupt. 1:2.

1328. Bennål, avbruten genom ögat. L. 9,1. Slät,
gulbrun yta. 1:2.

1330. Bennål, avbruten genom ögat. L. 7,9. Färgen är grågul, något mörkflammig. IV, f. 2 fot
djupt. 1:2.
1331. Bennål, avbruten genom ögat. L. 9; med
anfrätt, brunaktig yta. III, f. 1,5 fot djupt. 1:2.

1332. Bennål, avbruten genom ögat, l. 8,7; vid
ögonpartiet något anfrätt yta, för övrigt slät,
brunsvart yta. III, f. 1,5 fot djupt. 1:2.
1333. Bennål med öga och platt nacke. L. 6,3;
trubbig i udden; färg brunsvart. 1:2.

1334. Bennål med öga och platt nacke. L. 8,5, slät
yta, gulvit. 1:2.
1335. Bennål med öga och platt nacke. L. 7,4.
Färg grågul. 1:2.
1336. Bennål med öga och platt nacke. L. 9,2;
gulvit, blank yta. 1:2.

1337. Bennål med öga och platt nacke. L. 6,2;
udden avbruten och borta. Skadad vid ögats ena
sida. Grågul till färgen. 1:2.
1338. Bennål med öga och smal nacke. Spetsen
avbruten och borta, nuv. l. 4,8. Ytan är slät, färgen gulgrå. 1:2.

1342. Synål av ben, l. 8,7; med stort avlångt öga.
Färgen är gulbrun, ytan blank. 1:2.

1344. Synål av ben, l. 6,7. Ljusbrun, gråaktig yta.
F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1345. Bennål med öga. L. 9,6; tillspetsad mot
nacken. Ytan är slät, färgen grågul. 1:2.

1346. Bennål med öga, l. 10 med platt huvud.
Färgen är brun. 1:2.

1347. Bennål med öga, l. 9,2 med platt huvud.
Färg gulvit. 1:2.
1348. Bennål med öga. L. 10,2. Färgen är
brungrå. 1:2.

1349. Bennål med öga, l. 9; brun, blank yta. Yttersta spetsen är avbruten. 1:2.

1350. Bennål med öga, platt huvud och trind mot
spetsen. L. 11,2. Övre delen skadad vid ögat. Vitgul, ytan blank. 1:2.
1351. Bennål med öga, platt huvud och trind mot
spetsen. L. 8,9. Färgen är ljusbrun. 1:2.
1352. Bennål med öga, platt huvud och trind mot
spetsen. L. 8,9. Färgen är ljusbrun. 1:2.

1353. Bennål med öga, platt nacke och trind mot
spetsen. L. 11,5. Färgen är vitgul, gråvit i spetsen.
1:2.
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1354. Bennål med öga. L. 10; med platt, konkav
nacke. Färgen är fläckig. F. 3 fot djupt. 1:2.

1355. Bennål med öga, l. 10,5. Nackändan platt,
trind vid spetsen samt 3 små märken efter knivhugg i nackändan. Färgen är gulbrun, ytan svagt
blank. 1:2.
1356. Bennål med öga, l. 12,6. Övre delen av
nålen mycket platt, trind mot spetsen. Färgen är
gråbrun, ytan svagt blank. 1:2.
1357. Bennål med öga, l. 10,7; platt upptill, för
övrigt trind. Ljusbrun. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1358. Bennål med öga, l. 9,8; platt vid ögat. trind
nedåt spetsen. Färg gulbrun. F. 1,5 fot djupt. 1:2.

1359. Bennål, l. 7,7; utan öga, fågelben; ljusgrå.
1:2.

1360. Bennål med öga, l. 6,1; jämnt avsmalnande
mot spetsen. Svart- och gråfläckig. F. 2,5 fot djupt.
1:2.

1361. Bennål med öga, l. 10,1. Färgen är glänsande, gulbrun. F. 3 fot djupt. 1:2.
1362. Bennål med öga, l. 13,2; platt. Grågul till
färgen. 1:2.
1363. Bennål med öga. L. 10,1; trind. Vitgul till
färgen. F. 3 fot djupt. 1:2.

1364. Bennål med öga. L. 8,6 trind, något tillplattad vid nacken. Ytan är ojämn men slätpolerad. Färg gulgrå. F. 4 fot djupt. 1:2.
1365. Bennål, avbruten i ögat, nuv. l. 9,7. Blank
och slät yta. Färgen är gulvit. F. 2 fot djupt. 1:2.
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1366. Bennål, l. 9; något böjd nacke, svagt tillplattad från nacken till spetsen. Slät, blank yta.
Färgen är grågul. F. 2 fot djupt. 1:2.

1367. Bennål med öga, något tillplattad genomskärning. Brun till färgen. L. 10,2. F. 3 fot djupt.
1:2.
1368. Bennål, avbruten genom ögat, l. 9,5; trind;
ytan blank, gulvit till färgen. F. 1,5 fot djupt. 1:2.

1369. Bennål, avbruten vid ögat, l. 10,2; trind;
ytan blank, gulbrun. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1370. En grov, platt bennål avbruten i hålet. Ytan
är något vittrad. Nålens nuv. l. 10,5; br. 1,2; tjl.
0,6. Färgen är gråbrun med rostfläck. 1:2.

1371. Bennål med öga, l. 9,6; bred och platt.
Ögat litet. Ytan ojämn men blank, gulgrön till
färgen samt brunfläckig. F. 4 fot djupt. 1:2.
1372. Bennål med huvudet avbrutet i gammal
tid; nytt, ovanligt litet öga borrat. Nuv. l. 8. Färgen är gulvit. F. 2 fot djupt. 1:2.
1373. Klumpig bennål med öga, l. 12,2. Ögat är
ovanligt litet och nacken anfrätt. Färgen är
gulbrun. F. 1 fot djupt. 1:2.
1374. Bennål med öga, l. 9,1. Nacken består av
den naturliga ledytan. Färgen är grågul och
blank. 1:2.
1375. Bennål, l. 14,4; med platt huvud. Huvudet
brunfläckigt, nålen benfärgad. F. 4 fot djupt.

1376. Bennål, l. 10,6; med på båda sidorna påbörjat men ej genomborrat öga. Nålen grovt tillformad med slät, glänsande gulgrå yta. F. 4 fot
djupt. 1:2.
1377. Bennål, l. 11,3; med bred och tunn nacke;
färgen är brungrå. 1:2.
1378. Bennål med tunn, tvärt avslutande nacke.
L. 10,4. Brungrå. 1:2.

1379. Bennål med tunn, tvärt avslutande nacke.
L. 7,5. Nålen bearbetad vid nacken. Färg gulgrå.
F. 4 fot djupt. 1:2.

1380. Bennål med tunn, tvärt avslutande nacke.
L. 7,8. Färgen är gulgrå. 1:2.

1381. Bennål med platt, tvärt avslutande nacke.
L. 12. Färgen är gulbrun. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
1382. Bennål med platt, tvärt avslutande nacke.
L. 11,8. Färgen är gråbrun. 1:2.
1383. Bennål med platt, tvärt avslutande nacke.
L. 11,2. Färgen är gråbrun. 1:2.
1384. Bennål med platt, tvärt avslutande nacke.
L. 9,1; spetsen är avbruten. Nålen är brun till färgen. 1:2.
1385. Bennål med rakt avslutat huvud. L. 9,6.
Färg brungrå. 1:2.
1386. Bennål med rakt avslutat huvud. L. 9,3.
Färgen är brungrå. 1:2.

1387. Bennål med rakt avslutat huvud. L. 10,8;
något böjd. Färgen är brun. 1:2.
1388. Bennål med rakt avslutat huvud. L. 10,6.
Färgen är gulbrun. 1:2.

1389. Bennål, l. 8; med platt tvärt avslutande
nacke. Färgen är gulbrun, mörkare vid nacken.
F. 2–3,5 fot djupt. 1:2.
1390. Bennål med platt, tvärt avslutande huvud.
L. 6,9; slät och blank, grå vid nacken, gulvit vid
spetsen. F. 3 fot djupt. 1:2.

1391. Bennål med platt, tvärt avslutande nacke.
L. 9,1. Färgen är gulbrun. 1:2.
1392. Bennål med platt, tvärt avslutande nacke.
L. 11,1. Färgen är grågul. 1:2.

1393. Bennål utan öga, l. 8,8; grå och grågul till
färgen. XVII, f. 4 fot djupt. 1:2.

1394. Bennål utan öga, troligen avbruten i gammal tid. L. 5,5; ojämn yta; färg brun. XVII, f. 4
fot djupt. 1:2.
1395. Bennål utan öga, l. 9,3. Färg gulbrun. 1:2.
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1396. Bennål utan öga, l. 10,3. Färg gulbrun. 1:2.
1397. Bennål utan öga, platt nacke. L. 7,7. Färg
grågul. 1:2.

1398. Bennål utan öga, platt nacke. L. 10; ej tillspetsad i spetsen; grå och grågul till färgen. 1:2.
1399. Bennål utan öga med platt nacke, l. 9,1.
Färg gulbrun. 1:2.
1400. Bennål utan öga med platt nacke. L. 8,7.
Färg gulbrun. 1:2.

1401. Bennål utan öga, l. 8,3; med blank, gul yta.
1:2.

1402. Bennål, l. 6,8; gulbrun. Huvudet platt,
nålen trind. F. 2 fot djupt. 1:2.
1403. Del av bennål, nackpartiet avbrutet och
borta, Nuv. l. 8,6. Färgen är gulbrun. VII, f. 2,5
fot djupt. 1:2.
1404. Del av bennål, nackpartiet avbrutet och
borta. Nuv. l. 6,9. Färgen är gulbrun. VII, f. 3,5
fot djupt. 1:2.
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1405. 33 dels hela, dels bitar av fibula av svin, avsedda som råämnen till bennålar. 1:2.
1406. Benspets till större nål. L. 6,9; slät yta, färg
grågul. 1:2.

1419. Hårnål av ben, l. 13,3. Huvudet är platt,
tjl. 0,7; ej färdigskuret utan endast klumpigt tillformat, plan på ena sidan, konvex på den andra.
Nålen är trind, i ändan tillspetsad samt något
böjd. Färgen är gråbrun. F. 2 fot djupt. 1:2.

1408. Benspets till större nål. L. 8; slät, blank yta,
gulvit. 1:2.

1421. En grovt tillformad bennål. L. 12,2. Nålen
har ojämn yta; färgen är grå och gulgrå. 1:2.

1407. Benspets till större nål. L. 7; slät yta, färg
gulbrun. 1:2.

1409. Benspets till större nål. L. 9: slät yta, grågul.
1:2.

1410. Benspets till större nål. L. 11; gulbrun till
färgen, slät yta. 1:2.
1411. Benspets till större nål. L. 11,1; slät yta,
grågul. 1:2.

1412. Benspets till större nål. L. 13; slät blank yta,
vitgrå till färgen. 1:2.

1413. Bennål, avbruten i ena ändan, nuv. l. 12,4;
ojämn blank yta med tvärs över gående fåror.
Färgen är grågul. 1:2.
1414. 17 huvuden med genomborrade hål av
bennålar samt ett fragment av ett sådant. Ej bild.
1415. 43 spetsar till avbrutna bennålar. Ej bild.

1416. Bennål, l. 15,4; utan öga med platt nacke.
Själva nålen platt. Färgen är brungråfläckig. 1:2.

1417. Bennål, l. 8,9; med platt huvud. Ytan är
slät, färgen gulvit och brunfläckig. F. 2–3.5 fot
djupt. 1:2.

1418. Ämne till en bennål, l. 15,5; spetsig i ena
ändan, spadbladslik i den andra. Nålen är starkt
böjd, grovt tillskuren. Färgen är gråvit. 1:2.

1420. Ämne till en bennål, l. 10,2; grovt tillformad. Färgen är gulgrå. 1:2.

1422. Bennål, l. 13,5; utan öga, nacken är ej tillformad. Färgen är gulbrun. 1:2.
1423. Ämne till en bennål, l. 16; något böjd. Färgen är brungul, ytan blank och slät. 1:2.

1424. Ämne till en bennål, l. 13,4; grovt och
klumpigt tillformad. Nacken platt, andra ändan
är något tillspetsad. Färgen är gulvit. 1:2.

1425. Ämne till en nål eller pryl, bestående av ett
avspjälkat djurben. L. 11,5. XIb, f. 2 fot djupt.
1:2.
1426. Ämne av ben till en nål eller pryl, l. 15,3;
grovt tillskuren. Färgen är gråbrun. 1:2.
1427. Ämne till en bennål, klumpigt tillskuren,
l. 10,1; ytan gråsvart. 1:2.

1428. Ämne till en bennål, l. 12,4. Ljusbrun till
färgen. F. 5–6 fot djupt. 1:2.
1429. Ämne till en bennål. L. 10,6; grovt och
klumpigt tillskuren, färgen är gulbrun. 1:2.

1430. Ämne till troligen en bennål, l. 12,4; något
böjt. Färgen är gulvit. 1:2.
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1431. Ämne till en bennål eller pryl, l. 17,3; grovt
tillskuret. Gulbrun till färgen. F. 2 fot djupt. 1:2.

ställda fina streck inristade, i den andra ett rutmönster inristat. Färgen är grågul. 1:2.

1433. Ämne till en bennål, l. 13,2; spetsig i ena
ändan, mejsellik i den andra, grovt tillskuren. Färgen är brungul. Nålen något böjd. 1:2.

1450. Spetsen av en bennål, l. 10, med blank yta,
gulvit. Nålen har platt genomskärning. 1:2.

1432. Ämne till en nål eller pryl av ben, bestående av ett grovt, tillskuret djurben, l. 16,4. 1:2.

1434. Ämne, troligen till en bennål, l. 13,2; grovt
tillformat, grågul till färgen. 1:2.
1435. Ämne till troligen en bennål, l. 12,3; grovt
tillskuren. Ytan är gulgrå, svartfläckig. 1:2.

1436. Ämne, troligen till en bennål, l. 12,6; grovt
tillskuret, färg gulbrun. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
1437. Ämne till troligen en bennål, spetsen avbruten och borta. Nuv. l. 9,3. Grågul till färgen.
1:2.
1438. Benämne till troligen en nål, l. 9. Färgen är
gulbrun. 1:2.

1439. Ämne till ett benföremål, l. 9,5; gråvitt till
färgen. 1:2.

1440. Ämne till en bennål, l. 12; tillspetsat i ena
ändan, grovt tillhuggen. Färgen är gråbrun.
F. 2 fot djupt. 1:2.
1441. Ämne till en nål eller pryl av ben, l. 14,3;
tillspetsad i ena ändan, avbruten i den andra.
Mitt över ett antal knivskåror, samt i ena långsidan märken efter knivskärning. X, f. 2 fot djupt år
1874. 1:2.
1442. Ett benföremål, tillspetsat i båda ändarna,
l. 15,1; grovt tillskuret. I ena ändan äro snett

1443. Ämne till en bennål. L. 14,7; grågulfläckigt
till färgen. II–IIIb, f. 3 fot djupt. 1:2.

1451. Del av en bennål, avbruten i båda ändarna,
nuv. längd 8,6. Ytan blank, färgen gulvit. 1:2.
1452. Spetsen av en avbruten bennål, nuv. l. 9,8.
Ytan slät och blank. Färgen är gråsvartfläckig.
1:2.

173. En pincett? av brons, l. 5,5; starkt anfrätt. Jfr
Birka I, Taf. 171 fig. 11. 1:2.
174. En halv pincett? av brons, starkt anfrätt. 1:2.

399. En järnpincett, ena armen avbruten. L. 11.
F. 2,5 fot djupt. 1:2.

172. En örslev av brons med platt skaft. Skaftet
är ornerat på båda sidorna med bandornamentik
som med några smärre avvikelser är lika på båda
sidorna. I skaftets övre ända ett starkt stiliserat
djurhuvd genom vars mun går ett hål. Örslevens
l. 7,4; skaftets br. 1,7. 1:2.
1626. Örslev av ben, l. 8,9; bredast på mitten,
något böjd. Färgen är grå, blank. F. 1 fot djupt.
1:2.

1708. En tärning av horn, l. 3,8; br. 2,3; tjl. 2.
Starkt förvittrad på fyra sidor. Färgen är brun. F.
2 fot djupt. 1:2.
1709. En tärning av ben, starkt brandskadad och
söndersprängd, l. 3. Färgen är vit och blågrå.
F. 3,5 fot djupt. 1:2
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1710. Ämne till en schackpjäs av horn, grovt tillskuren och till hälften avsågad från hornspetsen.
Färgen är brungul. 1:2.

1711. En spelbricka tillformad av en avsågad
hornspets, h. 1,8; d. 1,5 vid basen. Spetsen avslutas med en knopp. Färgen är gulgrå, ytan blank.
F. 1 fot djupt. 1:2.

1712. Sex spelbrickor av hästtänder, blankslipade,
h. 1,8–2,5. 1:2.

1713. En spelbricka, förfärdigad av en hästtand,
blank något förvittrad yta. H. 1,7. F. 2 fot djupt.
1:2.

1714. Spetsen av ett horn? H. 1,5; d. 1,9. Troligen en spelbricka, ornerad med parallella linjer.
Ytan är starkt anfrätt. 1:2.
1715. En spelbricka av horn eller ben, h. 1,8; D.
2, fotens d. 1,8. Övre sidan välvd, höjdsidorna
konkava, plan undersida; i denna ett koniskt, inborrat hål. F. 3 fot djupt. 1:2.

1716. En spelbricka av ben, d. 2,3; h. 1,6; med
ett hål på undre sidan. Färgen är gulbrun, ytan
blank. VI, f. 4 fot djupt. 1:2.
1717. En spelbricka av ben eller horn. D. 2,3; h.
1,5. Färgen är gråbrun, ytan slät. F. 2 fot djupt.
1:2.

1718. En spelbricka av ben med ett inborrat hål
i den plana undersidan. D. 2,2; h. 1,8. Färgen är
brunsvart. 1:2.

1719. En spelbricka bestående av en avsågad
ledknapp med inborrat hål i den plana undersidan. D. 2,2; h. 1,2. 1:2.
1720. En spelbricka av ben, vitbränd. D. 2,1; h.
1,2. Ett inborrat hål i den plana undersidan.
Något skadad. 1:2.
1721. En liten spelbricka av ben, vitbränd, med
inborrat hål i den plana undersidan. D. 1,7;
h. 1,3. 1:2.

1722. En spelbricka av ben, d. 2,8, h. 2,2. Färgen
är svartgrå, ytan något skadad. F. 3 fot djupt. 1:2.
1723. En spelbricka av ben, d. 2,3; h. 2,1. Färgen
är gulgrå, ytan något anfrätt. F. 3 fot djupt. 1:2.

1724. En spelbricka av ben, d. 2,1; h. 1,7. Färgen
är grågul, något vitbränd på ena sidan. F. 3 fot
djupt. 1:2.

1725. En spelbricka av ben, d. 3; h. 2. Färgen är
grågul, ytan slät, nästan blank. F. 3,5 fot djupt.
1:2.
1726. En spelbricka av ben, d. 2,5; h. 2,2. Färgen
är gråbrun. F. 3,5 fot djupt. 1:2.
1727. En spelbricka av ben, d. 2,4; h. 1,6. Färgen
är grågul, ytan blank. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1728. En spelbricka av ben, d. 3; h. 2,1. Färgen är
grågul, ytan blank och slät. På den plana undersidan ett inborrat hål. 1:2.
1729. En spelbricka av ben, d. 2,9; h. 2,1. Färgen
grågul, ytan slät, pipig. På den plana undersidan
ett inborrat hål. 1:2.

1730. En spelbricka av ben, d. 3; h. 1,9. Färgen är
gulvit, ytan blank. På den plana undersidan ett
inborrat hål. 1:2.
1731. En spelbricka av ben, d. 2,5; h. 2,2. Färgen
är brunsvart, från den plana undersidan ett inborrat 1,5 cm djupt hål. 1:2.
1732. En spelbricka av ben, d. 2,5, h. 2. Färgen är
grågul, med inborrat hål från den plana undersidan. 1:2.
1733. En spelbricka av ben, d. 2,6; h. 1,4; med
ett inborrat hål från den plana undersidan, färgen är rödgul. 1:2.

1734. En klumpigt tillskuren spelbricka av ben,
brandskadad på ena sidan samt med märke efter
påbörjat hål på den undre, plana sidan. D. 2,8;
h. 2,2. 1:2.
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1735. En spelbricka av ben, brandskadad på ena
sidan, d. 2,2; h. 2,1. Färgen är flammigt grågul.
Hål på den plana undre sidan. 1:2.

1748. En spelbricka av ben, d. 2,4; h. 1,3. Inget
hål på den plana undersidan. Något skadad. Färgen är vaxgul. 1:2.

1737. En spelbricka av ben, d. 3,2; h. 2,2; med
ett hål på undre sidan. Färgen är grågul. XIV,
f. 4 fot djupt. 1:2.

1750. En spelbricka av ben, d. 2; h. 1,8. Grovt
tillskuren, avsågad i båda ändarna. Färgen är
gulbrun. 1:2.

1736. Fragment av en spelbricka av ben, starkt
porös, med rester efter hål på den plana undre
sidan. 1:2.

1738. En spelbricka av ben, d. 2,8; h. 2,4; med
ett ovanligt djupt hål på undersidan. Färgen är
grågul. F. 2 fot djupt. 1:2.

1739. Ämne till en sländtrissa, bestående av övre
delen av en avsågad ledknapp med påbörjat hål
på den plana undre sidan. D. 4,5; h. 1,7. F. 2,5
fot djupt. 1:2.
1740. Ämne till en sländtrissa bestående av en avsågad ledknapp. På baksidan ett hål. D. 4,3; h.
2,3. F. 3 fot djupt. 1:2.
1741. Spelbricka av ben, d. 2,5; h. 2,2. Ytan är
slät, färgen gulbrun med en liten brun fläck på
ena sidan. I den plana botten ett avlångt hål. F. 3
fot djupt. 1:2.
1742. En spelbricka av ben, d. 3,8; h. 2,2; med
rester efter två hål på brickans undre, plana sida.
Färgen är grågul. F. 2 fot djupt. 1:2.
1743. En spelbricka av ben, d. 3,2; h. 2,4. Färgen
är grågul, ytan ”pipig”. F. 2 fot djupt. 1:2.

1744. En spelbricka av ben, d. 2,4; h. 2. Övre
ytan avplanad. Färgen är fläckigt brunsvart.
F. 2 fot djupt. 1:2.
1745. En spelbricka av ben, d. 2,2; h. 2. Färgen är
vaxgul, ytan nästan blank. F. 2 fot djupt. 1:2.

1746. En spelbricka av ben, d. 1,6; h. 1,7. Inget
hål i den plana undersidan. Färgen är grågul.
F. 2 fot djupt. 1:2.
1747. En spelbricka av ben, d. 2,8; h. 2,3. Grovt
tillskuren, skadad på ena sidan och utan hål på
den plana undersidan. 1:2.

1749. En spelbricka av ben, d. 2,3; h. 1,3. Plan
toppyta, ytan blank, färgen gulgrå. Inget hål på
den plana undersidan. 1:2.

1751. En spelbricka av ben, grovt tillskuren, inget
hål på den plana undersidan. Färgen är vaxgul.
D. 2,4; h. 1,8. F. 4 fot djupt. 1:2.
1752. Ämne till en spelbricka av ben, grovt tillskuren, h. 1,5; d. 1,8. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1753. En ledknapp, avsågad samt runt kanterna
avskuren. D. 3,3; h. 2. F. 4 fot djupt. 1:2.

1754. Ämne till en spelbricka, bestående av en
ledknapp, grovt tillskuren, i plana undersidan påbörjade två små, tätt sittande hål. D. 2,9, h. 2.
Gulgrå till färgen. F. 2 fot djupt. 1:2.
1755. En avsågad ledknapp, d. 4,4; h. 2,3. Färgen är gulgrå. F. 2 fot djupt. 1:2.

1756. En spelbricka av ben, gjord av en ledknapp.
På övre ytan märken efter minst 4 inborrade hål.
Inget hål i botten. Största d. 2,2; H. 1,4. XVIII,
f. 4 fot djupt. 1:2.
1757. Övre partiet av en avsågad ledknapp. D. 4;
h. 1,7. 1:2.

1758. Övre partiet av tre avsågade ledknappar.
D. 2,5; h. 1,3. 1:2.

1759. Spelbricka av bärnsten med kullrigt huvud
och plan undersida. H. 2,2; D. 2,5; bottnens
d. 2,2. Färgen är mörkbrun, gulfläckig. 1:2.
1760. Spelbricka av bärnsten med kullrigt huvud
och plan undersida. H. 1,8; d. 2,3; bottens d.1,8.
Färgen är gulbrun. 1:2.
1761. Spelbricka av bärnsten med kullrigt huvud
och plan undersida. H. 2, st. d. 2,3; bottend. 1,9.
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Färgen är gulbrun, delvis brun. Något skadad på
ena sidan. 1:2.
1762. Spelbricka av bärnsten med kullrigt huvud
och plan undersida. H. 2; D. 2,1; bottens d. 2;
mycket ojämna sidor. Färgen är rödbrun till brun.
1:2.
1763. En spelbricka av gulvit-rödflammig bärnsten, h. 2,4 med oval genomskärning, d. 2,4x2,6.
Undersidan plan. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1764. En spelbricka av bärnsten, klumpigt tillskuren med kullrig översida och plan undersida.

H. 2,3; D. vid foten 2,4. Den är vid basen något
oval. Färgen är gulröd. 1:2.

1765. En spelbricka av rödgul bärnsten, bullformig med plan undersida. H. 1,5; d. 2,8. F. 3,5 fot
djupt. 1:2.
1766. En spelbricka av rödgul bärnsten med raka
sidor och plan botten. H. 1,8; d. 2,2; botten d. 2.
IVb, f. 3 fot djupt. 1:2.
1767. En spelbricka av bärnsten, grovt tillskuren.
Bulleliknande med plan undersida, h. 1,6; d. 2,5;
fotens d. 2. Färgen är gulbrun. 1:2.
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1768. En spelbricka av bärnsten, grovt tillskuren,
bulleliknande med plan undersida. H. 1,3; d. 2,2.
Färgen är gulvit. 1:2.

1769. En spelbricka av bärnsten, grovt tillskuren.
H. 1,3; d. 1,8. Färg rödgul. Undersidan plan. 1:2.
1770. En spelbricka av bärnsten, grovt tillskuren.
Båda sidorna kullriga. D. 2,2; h. 1,1. Färg rödgul.
1:2.
1771. En spelbricka av brunröd bärnsten. Ytan
är slät och blank. H 1,8; d. 2,1 och basd. 1,7.
F. 3 fot djupt. 1:2.

1772. En spelbricka av bärnsten, brunröd. Ytan
är ojämn och skrovlig med gula fläckar. H. 1,6;
d. 2,3. F. 3 fot djupt. 1:2.
1773. En spelbricka av bärnsten, gulvit med
bruna fläckar. H. 1; d. 2. F. 1 fot djupt. 1:2.

1774. Ämne till spelbricka av bärnsten, grovt tillformad. H. 1,7; d. 1,9. Brun- och gulfläckig till
färgen. 1:2.
1775. Ämne till spelbricka av bärnsten, grovt tillformad. H. 1,8; d. 1,7. Brun- och gulfläckig till
färgen. 1:2.
1776. Ämne till spelbricka av bärnsten, grovt tillformad. Platt med jämn undersida. H. 1,5; br.
2,4; samt tjl.1,3. Brun, gul och vitfläckig till färgen. 1:2.
1777. Ämne till spelbricka av bärnsten, grovt tillformad. Plan på fyra sidor. H. 1,7; d. 1,7.
Gulbrun med bruna strimmor. 1:2.

1778. Ämne till spelbricka av bärnsten, grovt tillformad. Plan undersida, avrundad mot toppen.
H. 1,6; d. 1,7. Gulbrun och mörkbrun till färgen.
1:2.

1779. En spelbricka av bärnsten med plan undersida, något skadad. H. 1,6; d. 2,2. 1:2.
1780. En grovt tillskuren spelbricka av bärnsten.
H. 1,4; d. 1,9. 1:2.

1781. En liten spelbricka av bärnsten. H. 0,9;
d. 1,4. 1:2

1782. Ett nästan runt ämne till en spelbricka? av
bärnsten. H. 1,5, d. 2,1. 1:2.
1783. En platt rund trissa av bärnsten. H. 0,9;
d. 1,9.
1784. Ämne till spelbricka av bärnsten med plan
undersida. Grovt tillskuren. H. 2,8; d. 2,1. Färgen är rödbrun. 1:2.

1785. Ämne till spelbricka av bärnsten med plan
undersida. Grovt tillskuren. H. 1,9; d. 2. Färgen
är rödbrun. 1:2.
1786. Ämne till spelbricka av bärnsten med plan
undersida. Grovt tillskuren med även plan översida. I botten början av ett hål. H. 1,7; d. 2,3. Färgen är rödbrun. 1:2.

1787. En spelbricka av bärnsten, något grovt tillformad. H. 1,6; d. 1,8. 1:2.
1788. En spelbricka av bärnsten, något grovt tillformad. H. 1,2; d. 1,8. 1:2.
1789. En spelbricka av bärnsten, något grovt tillformad. H. 1; d. 1,6. 1:2.
1790. En spelbricka av bärnsten, något grovt tillformad. H. 1,2; d. 1,6. 1:2.
1791. En spelbricka av bärnsten, något grovt tillformad. H. 1,2; d. 1,6. 1:2.

1792. En spelbricka av bärnsten, grovt tillskuren,
plan på toppen. H. 1,7; nedre d. 1,8. Färgen är
gulröd. 1:2.
1793. Ämne av bärnsten till en spelbricka? plan i
båda ändarna. H. 1,2; d. 1,4. 1:2.

1804. En spelbricka, troligen en natursten,
planslipad på den undre sidan. H. 3,2; d. 4,3; den
undre plana sidan 3,1. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
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1805. En spelbricka av sten med obetydliga märken efter två påbörjade hål, ett på den övre sidan
och ett i botten. H. 1,2; d. 3,9. 1:2.

1815. En spelbricka? av sten med två plana sidor,
för övrigt grovt tillformad. H. 1,3; d. 2,9x3,1.
Grågul. XV, f. 2,5 fot djupt. 1:2.

1807. En spelbricka av sten, h. 2,1; d. 2,4. På den
plana undre sidan början till ett inborrat hål. Färgen är gråvit. III, f. 3 fot djupt. 1:2.

1635. En flöjt? av ben, bestående av ett ihåligt
djurben, på vars framsida finnes tre genomborrade hål. L. 14,4. Ytan är slät och blank, grå till
färgen. F. 3 fot djupt. 1:2.

1806. En spelbricka av sten, nästan klotrund, avplanad på undre sidan. Ytan slät, färgen är grå.
H. 2,4; d. 2,8; fotens d. 2. På övre sidan ett inristat kors. F. 3 fot djupt. 1:2.

1808. En spelbricka av sten med plan undersida.
Något vittrad. H. 2,2; d. 2,4; bottnens d. 1,8. Färgen är grå. F. 1 fot djupt. 1:2.

1809. En spelbricka av sten, h. 1,8; d. 2,2 samt
bottnens d. 1,5. Färgen är gråvit. 1:2.

1810. En spelbricka, bestående av en bulleliknande natursten, plan- och blankslipad på den
undre sidan f.ö. matt svartgrå. H. 1,4; d. 2,1; bottnens d. 1,5. 1:2.
1811. En spelbricka av svartblå stenart, plan på
undre sidan. H. 1,1; d. 1,8. F. 2 fot djupt. 1:2.

1812. En platt spelbricka av grå bergart (sandsten?) med plan undersida. H. 0,9; d. 2,3. 1:2.
1813. Tre spelbrickor av natursten, något planslipade på den undre sidan. Ej bild.

1816. En spelbricka? av täljsten, plan på två sidor,
grovt tillskuren. H. 1,6; d. ca. 3,5–3,7. F. 5 fot
djupt. 1:2.

1634. Stall av horn till ett stränginstrument. Ena
sidan slät och blank, den andra porös. Stallets tjl.
nedtill 0,8; tjl. upptill 0,6. Fläckigt svartgul till färgen. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1638. En islägg av metacarpus av ett nötkreatur,
ornerad med fint inristade mönster i sling- och
rutornamentik. 1:2.
1639. Islägg, ovanligt liten, l. endast 12,5. XIX,
f. 4 fot djupt. 1:2.

1640. 112 st isläggar, därav 86 st av nötkreatur
(Bos taurus) och 26 st av tamhäst (Equus caballus), några skadade och fragmentariska. Ej bild.
1641. Ett ben av nötkreatur (Bos taurus) på ena
sidan med en djup, nästan halvmånformig inskärning med blank slipyta. F. 3,5 fot djupt. 1:3.

1814. En spelbricka? av grå stenart, platt på två
sidor med början av ett inborrat hål i ena sidan.
H. 1,1; d. 2,1. 1:2.
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8139:1. (1/3.) Liten järnkniv. Hela l. 7. (1/4.)
Litet knivblad. l. 5,6. 1:2.
8649:14. Ett knivblad av järn, spetsen avbruten,
nuv. l. 12,2. 1:2.

13921:13. Tre knivblad av järn. 1:2.

13921:15. Ett platt järnföremål, möjligen ett
knivblad med skafttånge. Bladet avbrutet. 1:2.

9009:5. Spetsen av ett knivblad av järn. L. 5,7. Ej
bild.

13973:6. Fyra knivblad av järn, alla skaftändar
nedåt på vidstående ritningar samt eggarna åt
vänster. 1:2.

13794:22. Ett litet knivblad av järn, l. 7,6. 1:2.

14052:17. En järnkniv, bladets spets avbruten,
nuv. l. 7,4.

13734:8. Tre knivblad av järn. Det längsta bladet
har ovanligt tjock rygg, tjl. ca. 0,55. 1:2.
13794:23. En järnkniv med inåt eggen böjt blad,
som en skära, samt tångens spets vinkelrätt uppåtböjd. Spetsen avbruten och borta. Nuv. l. 9,8.
1:2.
13794:24. Del av ett knivblad; bladets och tångens spetsar avbrutna och borta. 1:2.
13794:25. Spetsen av ett knivblad. 1:2.

13838:27. Sex knivblad av järn. Alla avbildade
med tången vänd nedåt och eggen åt vänster. 1:2.

14040:9. Ett litet knivblad av järn. 1:2.

14354:19. Fyra järnknivar, den minsta utan tydlig övergång mellan tången och bladet. På teckningen äro alla eggarna vända åt vänster. 1:2.

14563:25. Ett knivblad av järn, ovanligt brett,
skafttången fyrkantig. L. 12,8; bladets br. 2,6. 1:2.
14563:26–27. Två små knivblad av järn, knivbladet nr 27 med i förhållande till bladets bredd
ovanligt tjock rygg, tjl. 0,5. 1:2.
15731:14. Ett knivblad av järn. L. 6,3; br. 1,4.
1:2.
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7343:2. Övre delen av ett skifferbryne med hål i
ena ändan. Gråsvart till färgen. 1:2.

14995:22. Litet bryne av grå sandsten, avbrutet i
den tunnare ändan. L. 6,7; br. 1,8; tjl. 0,7. 1:2.

8139:4. Litet sandstensbryne med genomborrat
hål i smaländan, alla fyra sidorna planslipade.
Sönderspjälkat vid hålet. L. 4,5; tjl. 1.
Del av sandstensbryne, avbrutet i ena ändan
samt med genomborrat hål. Färgen är brungrå.
Planslipat på fyra sidor. Tjl. 1,4. 1:2.

15402:4. Ett avbrutet skifferbryne, l. 5; tjl. och br.
0,6. Ej bild.

7982:17. Liten brynsten med hål i tjockändan,
l. 2,9; tjl. upptill 0,6. Färgen är gråbrun. 1:2.

8702:A3. Ett tunt sandstensbryne, planslipat på
alla sidorna, avbrutet i nedre ändan, hål i den
övre. L. 6,7; br. 1,6; tjl. 0,5. 1:2.

9009:22. Fyra små brynen alla med genomborrat hål. a) Planslipat på två sidor, tjl. 0,4. b) Avbrutet, i ena ändan planslipat, tjl. 0,6. c)
Planslipat på alla sidorna, tjl. 0,8. d). Svart skiffer
samt planslipat på alla sidorna, tjl. 1. 1:2.
10379:4. Stycke av ett skifferbryne med hål i ena
ändan, avbruten i den andra. Färgen är mörkt
gråviolett. Nuv. l. 3,4; br. 1,1; tjl. 0,6. 1:2.

13734:11. Ett litet grått skifferbryne med hål i
ena ändan, planslipad på alla sidorna. L. 6,5; tjl.
1,1. 1:2.

13739:13. Del av bryne av randad skiffer med hål
i den övre ändan. Planslipad på alla sidorna.
Nuv. l. 5; tjl. 1,4. 1:2.
13813:1. Ett tunt, avspjälkat bryne, avbrutet i ena
ändan. Färg grå. L. 6,3; br. 1,7; tjl. 0,5. Ej bild.
13838:10. Två brynen med hål i ena ändan samt
ett avbrutet i ena, helt i den andra ändan. 1:2.
14354:13. Ett litet hängbryne, planslipat på alla
fyra sidorna. Vid det genomborrade hålet rest
efter en bronsplatta. Ljusgrått till färgen. 1:2.
14354:14. Ett smalt bryne, l. 6,3; med hål i ena
ändan och med nästan triangulär genomskärning. 1:2.

14995:23. Mycket litet bryne av grå sandsten
med avrundat rektangulärt tvärsnitt, starkt slitet,
genomborrat i den tjocka änden. L. 3,2; br. 1,2;
tjl. 0,5. 1:2.

8139:6. Bit av förstärkningsskålla till en kam, ornerad med parallella linjer och koncentriska cirklar. Tjl. 0,5. 1:2.

8649:1. Kam av horn eller ben med två lösa mittskivor, avbruten i ena ändan ornerad med bandornamentik, hopnitad med järnnitar. Kammens
tjl.1,6. Ytan är blank, färgen gulgrå med små
bruna fläckar. 1:2.
8649:2. Kam av horn eller ben, avbruten i båda
ändarna, tänderna starkt slitna. Tjl. 1,2; hopnitad med järnnitar. Färgen är matt gulbrun. 1:2.
8649:3. Sex bitar av fem olika kammar av horn
eller ben, av utseende som figuren visar. 1:2.

8649:4. Ett stycke av en kam av horn eller ben,
avbruten i båda ändarna. Ryggens tjl.1,2. Hopnitad med en järnnit och tre bronsnitar. Ytan är
gulbrun och slät. 1:2.
9009:18. Del av mittskenan av en hornkam. 1:2.

13734:5. Ämne till en stödskena av ben till en
kam, grovt tillskuren. L. 9,5. 1:2.
13734:6. Bit av en stödskena av ben till en kam
med ett genomborrat hål i ena ändan. L. 6. 1:2.

13794:28. Grovt tillskuren benbit till sidoskenan
av en kam. 1:2.

14040:5. Ytterskenan till en hornkam med märke
efter ett hål i ena kanten. Tjl. 0,3. 1:2.
14052:7. Yttre biten av en mittskena till en hornkam. 1:2.
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14354:9. Del av sidskena till en hornkam. 1:2.

14464:1. Del av en förstärkningsskålla till en
hornkam med bandornamentik, Starkt anfrätt på
baksidan. 1:2.

15698:4. Bit av mittskenan av en hornkam med
avbrutna tänder. 1:2.
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13734:4. Ett spadliknande föremål av ben l. 8,5;
med trint, något tillplattat skaft. Ytan gulvit,
blank. 1:2.

14837:1. En del av en hornsked, skaftet avbrutet
samt blott en fjärdedel av bladet finns i behåll.
Skaftet har triangulär genomskärning, samt bladet har troligen varit runt. 1:2.
7187:4. En sländtrissa av grå sandsten. 1:2.

7542:3. En sländtrissa av rödbrun kalksten.
D. 2,8; h. 1. 1:2.

7982:14. En sländtrissa av caput femoris av oxe,
avsågad på undre sidan, kanterna något avtäljda.
På övre sidan ett fyrkantigt genomgående hål,
som på undre sidan är runt. D. 3,5; h. 1,5. 1:2.

8139:3. En sländtrissa (el. större pärla) av täljsten,
klumpigt gjord. D. 1,9; tjl. 1,1. 1:2.
81393:8/1. En sländtrissa av kalksten, d. 3,7; tjl.
0,8; plan på båda sidorna. På båda sidorna en
runt mitthålet respektive kanten gående rand.
1:2.
81393:8/2. En sländtrissa av kalksten något kullrig på den undre sidan, mera på den övre. D. 3,9;
h. 0,9. 1:2.
8139:8/3. En sländtrissa bestående av en marleka med genomborrat hål. D. 2,8; h. 0,9. Plan
på undre sidan. 1:2.

8440:2. Sländtrissa av lerskiffer, plan på båda sidorna. D. 4,1; tjl. 0,8. Centrumhålets d. 0,75. Ej
bild.
8440:3. Sländtrissa av bränd lera. H. 2,2; d. 3,2.
Centrumhålets d. 0,65. 1:2.

8440:4. Sländtrissa av bränd lera, ena sidan skadad. H. 2,2; d. 3,2. Centrumhålets d. 0,6. Samma
typ som nr 3. Ej bild.
8440:5. Sländtrissa av kalksten. D. 3,3; h. 1,1.
Centrumhålets d. 0,8. 1:2.

8440:6. Liten, nästan rund sten med påbörjat hål
på ena sidan. D. 1,7; tjl. 0,7. Ej bild.
8649:5. En sländtrissa av horn, blänkande svart
till färgen; d. 2,2; h. 1,2. 1:2.

8649:10. En sländtrissa av kalksten, skadad på
ena sidan, avspjälkad på den andra. D. 3,8, tjl. 1.
1:2.

8703:4. En skadad sländtrissa av lerskiffer, ena
sidan avspjälkad, med svagt profilerad kant. D. 3;
nuv. tjl. 0,7; urspr. tjl. 1. 1:2.
8985:6. En sländtrissa av täljsten med avrundad
kant. Trissans d. 3,2; tjl. 1,2. Hålets d. 0,8. 1:2.

8985:7. En sländtrissa av bränd lera, bikonisk. H.
2; d. 2,6. Hålets d. 0,8. Trissans färg är grå. 1:2.
8985:9. Ojämnt rundad trissa av täljsten. D. 2,5;
tjl. 1,4. Ej bild.
9009:21. En sländtrissa av täljsten, grovt tillskuren, med hål. På ena sidan en liten konisk fördjupning. D. 3,4; tjl. 1,4. 1:2.

9126:5. En sländtrissa av marleka med profilerad
kant och översida, d. 5,3; tjl. 1,6. Centrumhålets
d. 0,8. Sländtrissan är något skadad på den övre
sidan, en större bit avspjälkad på den undre. 1:2.

9126:6. Sländtrissa av lera, översidan konvex, undersidan platt med släppyta. D. 3,3; tjl. 0,9; centrumhålets d. 0,9. 1:2.

9152:1. Sländtrissa av ben med inristade koncentriska ringar och rutade trianglar. Orneringen
lika på båda sidorna, med undantag av att den
inre triangelkretsen på undersidan icke är rutad.
Undersidan är plan, den övre svagt kullrig. Trissans d. 2,4; tjl. 0,8. 1:2.
9152:2. Sländtrissa av bränd lera, bikonisk med
inristade streck i fjädermönster. Båda ändytorna
äro konkava. D. 3; h. 1,4. 1:2.

9434:2. Övre hälften av en sländtrissa av sandsten. D. 3; h. 1,2. Ej bild.
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9993:3. Sländtrissa av ben (ledknapp) genomborrad. D: 4,1; h. 2,6. Ej bild.

12878:2. En sländtrissa av ljusröd, bränd lera,
båda sidorna plana. D: 3,7; tjl. 1,2. Ej bild.

10379:6. Sländtrissa av täljsten, båda sidorna
plana, kanten likformigt avrundad. Färgen är grå.
D. 4,1; tjl. 1,5. Ej bild.

13107:1. En sländtrissa av bränd lera, flat med
plan undersida. Färgen är gulbrun. D. 4,8; h. 1,4;
hålets d. 1,2. 1:2.

9993:4. Sländtrissa av sten (marleka?) på översidan en fördjupad ring runt mitthålet. D. 3,7;
tjl. 0,8. Båda sidorna något konvexa. 1:2.

10379:7. Sländtrissa gjord av marleka. På båda
sidorna ett stort stycke avslaget. Ena sidan slät,
den andra med en koncentrisk fördjupad ring.
D. 3,4; tjl. 1,4. Ej bild.

10379:8. Sländtrissa av bränd lera, klumpigt
gjord. D. 3,2; tjl. 1,8. Ej bild.
10791:1. Sländtrissa av sten, mycket konisk, svartbrunfläckig. D. 4,4; h. 2,5. Ej bild.
10791:2. Sländtrissa av sten, undersidan är
mycket ojämn. D. 3,5; H: 1. Ej bild.

11344:7. Sländtrissa av bränd lera med starkt bukiga sidor, hålets mynningskant sluttande inåt
hålet. H. 1,7; d. 2,8. 1:2.

12878:3. En sländtrissa av bränd lera, grå till färgen med skarp ytterkant och svagt välvd på båda
sidorna. D. 2,5; tjl. 0,8. Ej bild.

13333:3. Del av sländtrissa (marleka), baksidan
fläckvis avspjälkad. D. 4,2; tjl. 0,9. 1:2.
13734:10. En sländtrissa av kalksten? lika avrundad på båda sidorna. D. 2,5; tjl. 1,2. 1:2.
13739:14. En sländtrissa av sten. H. 1,6; d. 3,1;
hålets d. 1. 1:2.

13739:15. En halv sländtrissa av kalksten. H. 1,3;
d. 2,7; hålets d. 1. 1:2.
13739:16. En halv sländtrissa av sten. H. 0,5; d.
2,7; hålets d. 1,2. 1:2.
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13739:17. En halv sländtrissa (marleka) plan på
undre, något välvd på den övre sidan. Runt hålet
nedsänkt ringformigt parti. H. 0,1; d. 4,5; hålets
d. 1. 1:2.

13838:8. En sländtrissa av kalksten, kullrig på
båda sidorna, grå- och svartfläckig. D. 3,5; tjl. 1,1.
1:2.
13838:9. En sländtrissa av rödaktig kalksten, plan
på båda sidorna samt märken efter ringar inristade på den andra. D: 3,5; tjl. 1,3. 1:2.

13838:25. En sländtrissa av kalksten på ena sidan
dekorerad med en runt hålet gående fördjupning.
D. 4,3; tjl. 1,3. 1:2.
13838:26. En sländtrissa av kalksten, plan på den
ena sidan, kullrig på den andra. D. 4,3; tjl. 1,5.
1:2.

vilken flera små kretsar bildade av intryck av ett
spetsigt föremål med tänder ordnade i en cirkel.
L. 12,2, br. 6,2, tjl. 4. Ej bild.

15698:3. Något mer än hälften av en sländtrissa
av sten med plana bredsidor och svagt välvd
smalsida. D. 4,8; tjl. 1,2. 1:2.

15731:19. Sländtrissa, den ena sidan plan, den
andra konkav. D. 3,9. 1:2.
15731:20. Halv sländtrissa av sten med påbörjat
hål på ena sidan. D. 5. 1:2.
15731:21. Liten sländtrissa av sten, ena sidan
plan, den andra konvex. D. 2,2. 1:2.

15731:22. Sländtrissa av gråvit och röd sten.
D. 2,5; h. 1,7. 1:2.

13973:3. En sländtrissa av bränd lera, bikonisk
med något insvängda sidor, h. 1,6; d. 2,6. 1:2.

20482:1. Sländtrissa av sten, avspjälkad på den
undre sidan. Runt mitthålet slarvigt inristade
ringar. D. 3,2; tjl. knappt 0,8. 1:2.

14354:15. En sländtrissa av kalksten, d. 3,5;
h. 1,6. 1:2.

17343:1541. En sländtrissa av ben. D. 2,6; h. 1,5;
något skadad vid hålet. Ej bild.

14354:12. Liten sländtrissa av en ledknapp med
hål. H. 0,5. 1:2.

14354:16. En sländtrissa av sandsten starkt skadad på ena sidan. På ena kanten spår av inslipade
parallella linjer. D. 3,6; tjl. 1,9. 1:2.

14464:4. Nästan halvklotformig sländtrissa av
ben. D. 3,1; h. 2,2. 1:2.
14563:38. En sländtrissa av skiffer, ena sidan avflagrad, den andra med en bit urfallen. D. 4,4;
tjl. 0,9. Ej bild.
14563:39. En sländtrissa av täljsten, grovt tillformad. D. 2,8; tjl. 0,85. Ej bild.

14995:25. Sländtrissa med långoval genomskärning av grå kalksten. Något skadad. D. 4,2;
tjl. 1,4. 1:2.
15698:1. Ena halvan av en stor lertrissa med hål
i mitten. Kring hålet en inristad krets, innanför

20482:2. Sländtrissa av sten, ena sidan kullrig,
den andra plan. D. 3,2x3,4 samt tjl. 0,5. 1:2.

8139:17. Två vävtyngdsfragment. En nästan halv
vävtyngd av täljsten, biten har troligen tillhört en
gryta, med ett centrumhål och två mindre genomborrade hål, därav ett vid kanten. Tjl. 1,0.
En liten bit av en vävtyngd av bränd lera, avspjälkad vid hålet och ornerad med en punktrad.
Svart till färgen. 1:2.

10379:5. Vävtyngd av bränd lera, båda sidorna
nästan plana och likformigt avrundade mot kanten. Ganska stora bitar avslagna på båda sidorna.
D. 11,3; tjl. 4,3. Ej bild.
13921:22. En synål? av järn eller möjligen nålen
till ett spänne. 1:2.
8139:9. Nålhus av ett rörben, ornerat samt försett med tvenne hål. Ej bild.
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13712:2. Ett nålhus av ett fågelben med två genomborrade hål. Det är avskuret i ena ändan, avsågat i den andra. Ytan är blank, brungul till
färgen. L. 6; d. 1,1. 1:2.
14087:4. Ett nålhus, bestående av ett rörben av
fågel, vackert ornerat men starkt skadat på ena
sidan. På den skadade sidan märken efter två hål.
Färgen grågul, ytan blank. L: 5,6; d. 0,9. 1:2.

14354:11. Nålhus av ett rörben med på ena sidan
två genomborrade hål. Ytan slät och blank; färg
gulvit. 1:2.

7342:1. En bennål med litet, genomborrat hål i
nackändan. Ornerad med fyra grupper runt parvis inskurna linjer. Nålens l. 10,3. Den har blank,
gulgrå yta. 1:2.

7982:2. Bennål med platt, genomborrat huvud,
spetsen avbruten. Mellan huvudet och nålen en
vulst. Nålens nuv. l. 8,3. Ytan är blank, gulvit med
små rostbruna fläckar. 1:2.

7982:4. Bennål av grisfibula med hål i den övre,
platta ändan. Färgen är gulbrun, ytan blank.
L. 8,8. 1:2.
9009:17. Övre delen av en bennål, avbruten i
båda ändarna. Nuv. l. 4,1. 1:2.

10379:3. Övre delen av en bennål, spetsen avbruten och borta. Övre delen har en skedliknande tillformning. Nålens nuv. l. 6,8. 1:2.

10791:3. Bennål, avbruten vid hålet och strax nedanför detta äro tvärränder. Nuv. l. 9,3. Ytan
blank. 1:2.
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11702. En bronsring i vilken hänger övre partiet
av en bronsnål? Ringens d. 2,1. Nålens huvud är
ornerat med inslagna prickar. 1:2.
13739:11. En bennål med rundat, platt huvud
och genomborrat hål. Nålens spets avbruten och
borta. Nålens färg gulvit, blank. Nuv, l. 9,6. Huvudets d. 1,4; dess tjl. 0,5. 1:2.
13739:12. Övre delen av en bennål av naturben
av svin, med genomborrat hål i den övre, platta
ändan. 1:2.

17473. Nål av ben eller horn. Spetsen avbruten,
nuv. l. 12. Övre partiet blankt mot spetsen anfrätt.
Färg grågul. Den har en hårfin inristning av två
runrader samt en älgfigur eller hjort, lik Birkamyntens. 1:2 + detaljförstoring.
13794:10. Spetsen av en bronsnål. 1:2.

13794:27. Del av en grov bennål med hål i nackändan; spetsen avbruten. Färg grågul, ytan blank.
Nuv. l. 6,6. 1:2.

13973:2. En bennål, spetsen avbruten och borta.
Ytan gulvit och blank, omkring hålet ljusgrön av
bronsoxid. Nålens nuv l. 7,2. 1:2.
14052:5. Spetsen av en bronsnål, avhuggen i
gammal tid. 1:2.
14052:6. En bennål, l. 12,3; ornerad med fem
runt om gående, parallella fina linjer. Ytan slät,
gulvit till färgen. 1:2.
14087:2. Spetsen till en bronsnål, avhuggen i
gammal tid. L. 5,3. 1:2.

14354:10. Övre partiet av en avbruten bennål.
Ytan något anfrätt. 1:2.
14464:2. Nål av ben med i gammal tid avskuret
huvud. Nuv. l. 8,4. Ytan slät och blank. 1:2.
14464:3. Övre delen av en bennål, med platt fyrkantigt huvud med två inhak på bägge sidkanterna. I huvudet ett runt öga. Nuv. l. 4,5. 1:2.

14563:6. En liten bronsnål hängande i en ring av
brons. Nålens l. 2,9. Ringen består av en trind
bronstråd med ändarna virade om varandra.
Ringens d. 1,7. 1:1.

14563:14. En knopp av brons till en bronsnål,
öglan och nålen avbrutna. Knoppens nuv. l. 2,2.
1:2.
13794:7. Del av bronspincett? av tunt bronsband,
ornerad med koncentriska ringar och längs kanten en ingraverad linje. 1:2.
14052:2. En liten bronspincett hängande i en
bronsring. Pincettens l. 2,5. 1:2.

8139:14. En örslev av brons, l. 9,8, trind i nedre
ändan samt tillplattad med upprullad avslutning
i den övre ändan. 1:2.

8702:A1. Örslev av brons med triangulärt handtag, prytt med otydliga slingor och tre djurhuvuden. Ornerat på båda sidorna. Nuv. l. 5,7. 1:2.
13739:2. Nedre delen av en örslev av brons; skaftet avbrutet och borta. Nuv. l. 4,3. Jfr inv. 8702.
1:2.
7982:15. Nedre delen av en spelbricka av ben,
övre delen saknas, den nedre med ett påbörjat hål
på den plana undersidan. D. 2,2; nuv. h. 1,2. 1:2.

7982:16. Spelbricka, grovt tillskuren av ett lerkärlsfragment av väl bränd lera, uppblandad med
kvartskorn. Ytorna äro rödbruna och kärnan
svart. D. 2,8; tjl. 1,3. Ej bild.
8985:8. En spelbricka av bärnsten, ytan vittrad,
grågul till färgen. H. 2; d. 2,3; bottnens d. 1,9.
1:2.

9009:15. En något mer än halvklotformig
spelbricka av ben med ett koniskt inborrat hål i
den plana undersidan. H. 2,1; d. 2,6. 1:2.

9009:16. En halv spelbricka av ben eller horn.
Den är ornerad på både övre och undre sidorna.
Översidan är ornerad i fält samt med en runt
mitthålet gående inskuren ring samt koncentriska
cirklar med mittpunkt. Undre sidan ornerad med
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två runt mitthålet gående inskurna ringar. Brickans d. 3,6; h. 2,4. 1:2.

11344:6. Spelbricka förfärdigad av en ledknapp.
D. 3,2; h. 1,8. Ej bild.

10379:9. Spelbricka av marleka? Plankonvex.
Vitgrå till färgen. D. 3; tjl. 1,05. Ej bild.

14464:5. En klumpigt tillskuren spelbricka av
bärnsten. D. 3,1; h. 2. Dessutom fyra obearbetade bärnstensbitar. Storlek varierande mellan 3–
1,5. Ej bild.

9993:2. Spelbricka gjord av ett petrifikat med ansats av ett hål på den plana bottensidan. D. 2,8; h.
1,9. Ej bild.

12920:1. Spelbricka förfärdigad av en hästtand,
h. 2,1; basens d. 2,5.
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457–458. Två verktyg av järn, syl eller pryl, spetsiga i ena ändan, vinkelböjda i den andra. 1:2.

459. En pryl eller syl av järn, avbruten i den spetsiga ändan, vinkelböjd i skaftändan. F. 3,5 fot
djupt. 1:2.
460. En syl av järn, som troligen varit skaftad.
1:2.
958. En benpryl, l. 9,8; av form som vidst. bild
visar. Färgen är gulbrun, på ett ställe skiftande i
grönt efter bronsoxid. F. 3 fot djupt. 1:2.
960. En pryl eller syl av horn, l. 9,2, med urtagning i tjockändan som fig. visar. Färgen är
gulbrun, ytan slät. F. 2 fot djupt. 1:2.
961. En pryl eller syl förfärdigad av ett tillspetsat
djurben. I tjockändan ett genomborrat hål.
L. 9,8. Färgen är grågul. F. 4 fot djupt. 1:2.

964. En bensyl, l. 4,5; spetsig i båda ändarna,
något smalare på mitten. Den är grovt tillskuren.
Bengul till färgen. IV, f. 2 fot djupt. 1:2.
965. En benspets, l. 3,4, tillspetsad i ena ändan,
avbruten i den andra. Spetsen är grovt tillskuren.
Färgen är bengul. 1:2.

966. Benpryl, l. 12,3, ornerad med två runt om
gående parallella linjer, mot vilka i kors gående
vinklar äro inristade. Se fig. I prylens tjockända
sitta rester av ett utskott, möjligen för ögat el. dyl.
Färgen är gulbrun, ytan slät och blank. F. på 3
fots djup. 1:2.

969. Benpryl, l. 12, tjockast vid nacken, sakta avsmalnande mot spetsen. Den är ornerad med åtta
runt om gående inristade ränder. Tre ränder vid
tjockändan, något längre ned till vänster, därefter ytterligare två för att avslutas med en rand.
Mellan nackens tre och nästkommande två ränder är en bård x-lagda ränder. Ytan är slät och
blank, färgen gulbrun. F. på 5 fots djup. 1:2.
975. Pryl av ben, trind, l. 9,3; ornerad med sju
runt om gående ränder fördelade i tre grupper.
Två grupper bestå av två ränder, en med tre så-

dana. Färgen är brunflammig; ytan svagt blank.
Prylens d. knappt 0,7. 1:2.

979. Del av en benpryl, avbruten i båda ändarna,
i tjockändan ornerad med fyra runt om gående
parallella linjer. Ytan är blank, färgen gulbrun.
1:2.
980. Spetsen av en benpryl. I tjockändan två runt
om gående parallella linjer (blott rester). Ytan
blank och slät, färgen gulvit. 1:2.

981. Spetsen av en benpryl. I tjockändan rester
efter två runt om gående parallella linjer. Ytan
blank och slät, färgen vitgul. 1:2.
982. Spetsen av en benpryl. I tjockändan en runt
om gående inskuren linje. Ytan är slät, och brun
till färgen. 1:2.
1444. Bensyl eller pryl, l. 11,5; bestående av ett
tillspetsat djurben. Föremålet starkt slitet. Färgen
gråvit, ytan blank. 1:2.

1445. Bensyl, l. 16,8; plan på baksidan, kullrig på
framsidan. Ytan slät. Sylen har i jorden legat i
närheten av något bronsföremål, ytan har en
vacker grågrön färgton. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

1446. Benpryl eller syl, l. 12; förfärdigad av ett
spjälkat djurben, tillspetsad. Färgen är grågul. F.
2,5 fot djupt. 1:2.
1447. Bit av ett revben, tillspetsad i ena ändan, l.
6. Gråbrun i färgen. 1:2.
1448. Benspets, platt, avbruten i den breda
ändan, l. 6,7. Grågul till färgen. 1:2.

1449. Spetsen av en avbruten syl eller pryl, nuv.
l. 7. Ytan grågul, slät. Spetsen har triangulär genomskärning. 1:2.
1453. Syl av horn, l. 11, plan på undre sidan, naturliga ytan på den övre. Skarpt spetsig, ytan fingropig. Färgen är grågul. F. 3 fot djupt. 1:2.
1454. En pryl eller syl, l. 10,2; förfärdigad av ett
tillspetsat djurben. På föremålets ena sida märken efter knivhack. Färgen är gråbrun. 1:2.
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1455. En syl eller pryl av ben, l. 9; bestående av
ett längs efter kluvet djurben och tillspetsat i ena
ändan. Färgen är brungul. 1:2.
1456. Syl eller pryl av ben, förfärdigad av ett tillspetsat djurben, grågult till färgen och något
blank yta. L. 12,2. F. 5–6 fot djupt. 1:2.
1457. Syl eller pryl av ben, förfärdigad av ett tillspetsat djurben, l. 10,8; med gulgrå, slät yta. F. 4–
6 fot djupt. 1:2.
1458. Syl eller pryl av ben, förfärdigad av tillspetsat djurben, l. 9,5; brunfläckig till färgen.
F. 5–6 fot djupt. 1:2.
1459. Syl eller pryl av ben, förfärdigad av tillspetsat djurben, l. 7,4; gulgrå till färgen. F. 5–6 fot
djupt. 1:2.

1460. En syl eller pryl av ben, l. 11,2; bestående
av ett avspjälkat djurben och sedan tillspetsat i
ena ändan. Färgen är gulbrun och ytan slät. 1:2.

1461. En syl eller pryl av ben, förfärdigad av ett
naturben, tillspetsat i ena ändan. L. 9. Blank yta,
grågul till färgen. F. 5 fot djupt. 1:2.
1462. Syl eller pryl, l. 7; förfärdigad av ett djurben, som är tillspetsat i ena ändan. Färgen gråflammig, ytan blankpolerad. 1:2.

1463. Syl eller pryl av ben, förfärdigad av ett delvis avspjälkat och sedan tillspetsat naturben, l.
10,5; med blank, gul och något brunfläckig yta.
F. 5–6 fot djupt. 1:2.
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912. Ett kamliknande verktyg av horn, i ena kanten en förlängd platta, vilken är starkt nött på den
inre, mot ”tänderna” vettande sidan. Tjl. ca 0,5.
Färgen är gulbrun. 1:2.
913. Ett ben- eller hornföremål av form och utseende som figurerna visa. L. 5,2; br. 3,2. Färgen
är brun, ytan något blank. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

914. Ett ben- eller hornföremål av obestämd användning, l. 9,3 med plan under- och välvd översida. I föremålet sitter en stor järnnit med
nitbricka. Den välvda sidan är ornerad med koncentriska ringar och tvärs över gående parallella
linjer. I den spetsiga ändan två små genomborrade hål. I nedre ändan sitter en liten järnnit. Färgen är grå- och svartvattrad med stora bruna
oxidfläckar runt om järnnitarna. Ytan blank.
F. 2 fot djupt. 1:2.
915. Ett benföremål av obestämd användning bestående av två halvor, l. 5,6 och 5,3. De äro plana
på undersidorna, välvda på de övre. De hava med
de plana sidorna vända mot varandra varit fastnitade med en järnnit. Färgen är smutsigt brun.
F. 3 fot djupt. 1:2.

916. Två benlameller, plana på undre sidan,
något välvda på den övre, som är ornerad med
cirklar med mittpunkt. Lamellerna ha varit med
de plana undersidorna fastsatta mot varandra
medelst en järnnit. Båda skivorna ha vardera två
genomborrade hål, vilka ej passa mot varandra.
Skivornas l. 5,1; br. 1,4; tjl. 0,4. Färgen är gråbrun. F. 1 fot djupt. 1:2.
917. Ett ben- eller hornföremål av obestämd användning, l. 7,1. med plan under- och välvd översida. I föremålet sitter en järnnit antagligen med
kullrigt bronshuvud. På föremålets övre, kullriga
sida finns runt järnniten spår efter ett nithuvud
och grön bronsoxid. Ytan är blank och gulbrun
till färgen. F. 4 fot djupt. 1:2.

918. Ett benföremål av obestämd användning,
starkt skadat, l. 7,1. Undre sidan plan och något
svängd, övre välvd. Ytan blank, gulbrun till färgen. F. 4 fot djupt. 1:2.

933. Benskaft till en kniv, del av tången kvarsitter
i skaftet. Nederdelen starkt skadad. Nuv. l. 10,5.
På skaftets övre kant samt skaftändans plana översida ornerad med inristade små vinkelställda
streck samt punkter. Färgen är grågulbrun.
F. 2 fot djupt. 1:2.
934. Benskaft, l. 8,3 spräckt och skadat i smaländan. I skaftet rester av en järntånge. Färgen är
gulbrun. F. 3 fot djupt. 1:2.

935. Ben- eller hornskaft, l. 9,3; snett avsågat i
båda ändarna. Äggformig genomskärning. Skaftet spräckt, färgen är gulgrå. F. 2 fot djupt. 1:2.
936. Skaft av horn, l. 4,8; med trind genomskärning, ornerat i nedre ändan med tre runt om gående parallella linjer, mellan dessa vinkelrätt
gående sådana bildande ett rutmönster. Ytan är
slät, färgen är grågul. F. 2 fot djupt år 1874. 1:2.
937. Del av benskaft, avbrutet och fläckvis starkt
förvittrat. Rester efter inristade enkla mönster.
Färg gulbrun, yta fläckvis blank. 1:2.

938. Benskaft, ej fullbordat, l. 8,8 med facetterade
kanter. Färgen är svartbrunflammig. F. 3 fot djupt.
1:2.
939. Benskaft, l. 7,2; ej fullbordat, med avfasade
kanter. Ytan är slät, färgen gulbrun. F. 3,5 fot
djupt. 1:2.

940. Benskaft, l. 6,5 med hål i den runda smaländan. Skaftet är blankt med ljusbrun yta. F. 2 fot
djupt. 1:2.

941. Del av ben- eller hornskaft, längs efter genomborrat, med kvarsittande järnoxid. Ornerat
som fig. visa. Färgen är grågul, ytan slät. IVb, f. 4
fot djupt. 1:2.

942. Benskaft till en syl eller pryl med isittande
järntånge i smaländan. Skaftets l. 7,3; ornerat
med rutmönster och koncentriska ringar samt Sformiga ornament runt smaländan. Ytan slät, färgen grå. F. 5,5 fot djupt. 1:2.

943. Skaft av ihåligt ben, s.k. rörben, starkt skadat
i smaländan med fastsittande järnoxid. Skaftets
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nuvarande l. 8,5. Det är ornerat med hårfina, inristade linjer, som vidst. teckning visar. Ytan är
slät och blank, färgen gulgrå. F. 3,5 fot djupt. 1:2.
944. Benskaft, l. 8,5 bestående av ett ihåligt ben,
s.k. rörben. Det är ornerat med runt om gående
parallella linjer fördelade i fyra grupper med fyra
linjer i varje grupp. Mellan dessa i kors gående
parallella linjer. Ytan är blank och gulbrun till färgen. XIIIb, f. 5 fot djupt. 1:2.
945. Skaft av horn eller ben, l. 8,3. Ornerat med
runt kanterna gående parallella linjer samt en
mängd små koncentriska ringar, vilka sitta i rader
såväl på alla fyra sidorna som över nacken. I
smaländan är skaftet spräckt samt med spår av
järn. Färgen är gulgrå samt ytan slät och blank.
F. 3,5 fot djupt. 1:2.

946. Horn- eller benskaft, l. 5,7, ornerat med parallella linjer samt en mängd koncentriska ringar,

som fig. visa. I skaftet rester efter en järntånge.
Färgen är gulbrun, ytan blank. F. 3 fot djupt. 1:2.

947. Benskaft till en syl eller pryl, l. 7,1; något skadat med fastsittande järnoxid på ena sidan. Skaftet är ornerat som vidst. bild visar. Rester av
järnten i smaländan. 1:2.
948. Skaft av ett rörben till en syl eller pryl. I övre
ändan ett genomborrat hål, i nedre en vulst samt
i yttersta ändan järnrester. Färgen är smutsigt vit.
F. 4 fot djupt. 1:2.

949. Benskaft till en syl eller pryl, på dess övre
ända ornerat med tre koncentriska ringar med
mittpunkt. Skaftet, som har trind genomskärning,
är skadat i nedre ändan. Färgen är gulvit, ytan
blank. F. 2 fot djupt. 1:2.
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950. Benskaft, l. 5,7; koniskt med inristade
runtom gående parallella linjer. Mellan dessa dels
raka, dels vinkelställda sådana. Ytan anfrätt, grå
till färgen. XVIII, f. 2 fot djupt. 1:2.
951. Änddelen av ett runt hornskaft, l. 2,6. 1:2.

952. Övre delen av ett benskaft, nedre partiet avbrutet och borta. Skaftets nuvarande l. 5,4; ornerat som vidstående bild visar. Skaftet har rund
genomskärning och är brunt till färgen samt har
blank yta. 1:2.
953. Runt benskaft till en syl eller pryl av järn.
Rester av järnspetsen kvarsitter i smaländan.
Skaftets l. 6, ytan blank och grågul till färgen. 1:2.

954. Ett trint benskaft, avbrutet och tillskuret i
smaländan, nuvarande l. 5,9. Skaftet är helt på
ena sidan, starkt förvittrat på den andra. Ytan är
slät och färgen grågul. 1:2.
955. Ett benskaft till en syl eller pryl, l. 8,1. I
nedre ändan bildas en vulst, nu något skadad,
med rester efter en isittande järntånge. Ytan är
slät och blank, grå till färgen. V. 1:2.

956. Ett benskaft, bestående av ett ihåligt ben, s.k.
rörben, l. 7,8. På ena sidan korta, inristade streck,
sittande över varandra. Ytan är blank och gråvitgul till färgen. F. 4 fot djupt. 1:2.

957. Ett ihåligt ben, s.k. rörben, l. 10,2, med rester av ledyta i den tjockare ändan, avskuren i
smaländan Några hårfina linjer spåras i den
blanka ytan. Färgen är gulgrå. 1:2.

959. Ett benskaft? med genomborrat hål. Skaftets l. 6,8; skadat och starkt anfrätt på den ena
sidan, slät och jämn yta på den andra. Färgen är
gulbrun. 1:2.
962. Ett benskaft l. 8,6 med oval genomskärning,
tillspetsat mot båda ändarna. I ena ändan början

till ett hål. Färgen är vackert brun. F. 2 fot djupt.
1:2.

963. Ett benföremål, skadat i båda ändarna, nuvarande l. 12 cm, tjockast på mitten, tjl. 1,4 samt
långsamt tillspetsade mot båda ändarna. Föremålet är ornerat som vidstående figur visar. 1:2.
1631. Ena halvan av ett runt benskaft? L. 4; d.
2,2. Runt skaftet äro tätt inristade linjer gående
parallellt med varandra. På skaftets plana
”nacke” rester av inristade linjer, minst tre stycken
gående innanför varandra. Färgen är gulbrun,
ytan slät. F. 2 fot djupt. 1:2.
1633. Del av ett vårdslöst avskuret hornskaft med
inskärning i ena ändan, i vilken skåra sitter rester
efter järn, fastsatt med två järnnitar. 1:2.
241. Ett litet verktyg? av brons, eggslipat i den
breda ändan. L. 2,2. 1:2.

242. Ett litet verktyg? av brons, eggslipat i båda
ändarna, l. 3,4. 1:2.
243. Litet mejselliknande verktyg av brons, snedeggad i ena ändan. L. 2,4. 1:2.
244. Snedeggad mejsel, tillspetsad i ena ändan,
jämn i den andra. L. 9. 1:2.

245. En platt blytacka, l. 3,7; br. 1,1 samt tjl. 0,4.
Har troligen brukats som underlag vid punsning,
därav de inhuggna märkena på båda sidorna.
1:2.
246. Diverse små bitar av brons av obestämt ursprung. 1:2.

247. Verkstadsfynd, bestående av tackor, tenar,
trådar, bleck m.m., allt funnet på spridda ställen
i Svarta jorden. Ej bild.
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448. Ett verktyg av järn av obestämd användning.
1:2.

449. Ett verktyg av järn, bestående av en trind
ten, nedre ändan något tillplattad och snedeggad.
1:2.
450–451. Två verktyg av järn av utseende som
figurerna visa. 1:2.

452. Ett platt järnföremål, skadat i övre ändan,
möjligen ett verktyg. Den platta skivans tjl. 0,3.
1:2.

453. Ett järnföremål eller ämne till ett sådant,
möjligen ett verktyg av okänd användning. 1:2.
478. Ett verktyg av järn. 1:2.

479. En järnten, omböjd i ena ändan, böjd i den
andra. 1:2.

480. En trind järnten, tillspetsad i ena ändan, vinkelböjd i båda. 1:2.
481. En järnten med fyrkantig genomskärning,
tillspetsad i båda ändarna. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

482. En järnten, omböjd i ena ändan, dubbelböjd
i den andra. Troligen spiralvriden. 1:2.
483. Järnband, l. 7,8, tillspetsat mot båda ändarna. 1:2.

484. Fyrkantten, l. 9,3, omböjd i övre ändan. 1:2.
485. En trind järnnål, l. 12, tillspetsad mot båda
ändarna, den övre omböjd till en ögla. 1.2.

486.En trind järnten, tillspetsad i ena ändan, omböjd till en ögla i den andra. L. 7,8. 1:2.
312. Nackpartiet med skafthål till en liten yxa
eller hammare av järn. 1:2.
313. En holkyxa av järn, med starkt skadad holk
samt med bred svängd egg. 1:2.
437. Ett hammarhuvud av järn med skafthål, i
vilket sitter rester av en järnkil? 1:2.

438. En liten hammare av järn, l. 11, smidd i ett
stycke, avslutande i en ögla i skaftändan. 1:2.
928. Hammarhuvud av horn, l. 10, försett med
skafthål. 1:2.
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929. Hammarhuvud av ben, l. 9,5 med hål för
skaft. Ytan slät och gulgrå till färgen. Hålet utvidgat på skaftsidan. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

930. Ett hammarhuvud av ben, starkt skadat, l. 7;
tjl. 2,8. Färgen är brungul. F. 4,5 fot djupt. 1:2.

931. Hammarhuvud av horn, skadat i tjockändan, l. 6,4 med inborrade små hål som figurerna
visa. Ytan gråbrun. F. 3 fot djupt. 1:2.

932. Troligen ett hammarhuvud av ben, starkt
skadat i ena ändan. Nuv. l. 9. Färgen är grågul.
F. 4 fot djupt. 1:2.

454. En järnmejsel, l. 1,6 med tillstukad nacke.
1:2.

456. En hålmejsel, tvärt avslutande i den övre
ändan, tillspetsad mot den nedre. L. 16,2. 1:2.
476–477. Två mejslar av järn, trinda upptill, tillplattade i nedre ändan. 1:2.
441. Hålkälsjärn med platt fyrsidig tånge, bladet
något skadat. F. 2 fot djupt. 1:2.

436. En smidestång av järn, l. 17,4. 1:2.

442. Ett hålkälsjärn, bladets spets avbrutet och
borta; tången, som är bakåtböjd, har närmast
bladet kvadratisk genomskärning, mot spetsen
trind. F. 4 fot djupt. 1:2.

439. Mejselliknande verktyg av järn med skafthål,
något tillstukat i den övre ändan, eggad i den
nedre. L. 8,5, vid skafthålet br. 2, tjl. 0,8. 1:2.

444. Ett skavjärn av järn, bägge skaftändarna
böjda. F. 2 fot djupt. 1:2.

440. Korpliknande järnföremål, l. 10,3 med fyrkantigt skafthål. 1:2.

443. Ett hålkälsjärn med tveeggat blad och platt,
fyrkantig tånge. På tången sitta små trärester. F. 2
fot djupt. 1:2.
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445. Järnföremål, l. 9,8, med skafttånge, kan möjligen vara en fil. 1:2.

446. Skedborr av järn, l. 22, tillplattad i övre
ändan, annars med kvadratisk genomskärning.
1:4.

447. Ett pilspetsliknande järnföremål av obestämd användning (borr?). Skaftet har möjligen
varit vridet. 1:2.
455. En järndubb, fyrkantig genomskärning,
spetsig i nedre ändan, tillstukad i den övre. 1:2.

461–462. Två järnverktyg att användas vid slagning av hål. 1:2.
463–468. Sex hålverktyg av järn med på mitten
kvadratisk genomskärning, tillspetsade mot båda
ändarna.1:2.
469–474. Sex körnare av järn. 1:2.

475. Åtta körnare av järn, spetsiga i ena ändan,
tvärt avhuggna i den andra. Den längsta och den
kortaste äro här avbildade och hava samma utseende som dessa. 1:2.
2511. En barr av silver. V. 92 gr. Den är svart till
färgen, ena ändan överdragen med mörkgröna

oxidfläckar. På den motsatta ändan är oxiden avlägsnad, så att blanka silverytan framträder. 1:2.
240. En rektangulär bronstacka, på ena sidan försedd med två fördjupningar, skålformiga. 1:1.

2512. En bronsbarr, avbruten i ena ändan. Starkt
oxiderad. F. 3 fot djupt. 1:2.
2513. En platt bronsbarr, bitvis med avfasade
kanter. Avbruten i båda ändarna i gammal tid.
F. 2,5 fot djupt. 1:2.

2514. Två större smältbitar samt ett mindre antal
små sådana, allt av bly, vägande tillhopa 2085 g.
samt en avhuggen bit av en blytacka vägande
87,4 g. Ej bild.

2483. En hel degel av bränd lera, på utsidan
blank med rödbruna, grönaktiga och grå fläckar.
H. 6,6; mynningens d. 4–4,3; bukens d. 5,5. IX,
f. 3 fot djupt. I närheten av degeln lågo tre stora
bärnstensstycken på samma djup. 1:2.
2484. Gjutdegel av porös, bränd lera, med kvarsittande bronsoxid. 1:2.
2485. Gjutdegel av porös, bränd lera, med kvarsittande bronsoxid. 1:2.
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2486. En hel gjutdegel av bränd lera, inuti med
kvarsittande bronsoxid, utvändigt blank, svart
och rödbrunfläckig till färgen. 1:2.
2487. Två bitar av bränd, porös lera av samma
utseende som smältdegeln fig. [uppgift saknas].
På ena sidan finns avtryck av tyg, snodda trådar
och dylikt. 1:2.
2488. En halv gjutdegel samt tolv små bitar av
samma degel, allt av lera. Färg gråsvart. H.
ca 4,5. Ej bild.

2489. Ca tre bitar av gjutdeglar av lera, därav ca
tio bottnar samt några bitar av mynningskanter.
Ej bild.

2490. Ca 20 bitar av porös, bränd lera och slagg.
Ej bild.
2491. En liten fingerborgsliknanade smältdegel
av bränd lera. H. 2,2; mynningens d. 2,3. Godsets tjl. 0,3, grått till färgen med en liten grönsvart
slaggsmälta på yttersidan. F. 2 fot djupt. 1:2.

2492. En halv gjutform av brons till ett hängsmycke, ornerat i pärlstavsmönster som fig. visar.
1:2.
2493. Gjutformshalva av sandsten för hängsmycke, tjl. 1,4. Färg ljusgrå. Jfr. inv. 8440:1
(Björkö) F. 4 fot djupt. 1:2.

2494. En halv gjutform av brons till ett hängsmycke. Formens tjl. 0,5. 1:2.
2496. En matris av grå sandsten med påbörjade
inristade runda figurer på båda sidorna. De äro
mycket enkelt och slarvigt gjorda. Matrisen avbruten på ena sidan samt ett hörn starkt skadat.
Färgen grå, matrisens tjl. 1,7. 1:2.

2497. Del av gjutform till en doppsko till svärdsslida. Formen består av finslammad, hårt bränd
lera. 1:2.

2498. Tre gjutformsbitar av bränd lera till en oval
spännbuckla. Bitarna har grå kärna med tegelröd utsida. Ovisst är om de höra till samma form.
1:2.

2499. Bit av gjutform av bränd lera avbruten i
båda ändarna. Formen är avsedd för gjutning av
en nål varest det finns spår efter huvudet i ena
brottytan. Baksidan täckt av ett millimetertjockt,
nästan svart lager. F. 3 fot djupt. 1:2.
2500. Bit av gjutform av bränd lera till en nål? F.
3 fot djupt. 1:2.

2501. Gjutformsstycke av grå sandsten, avbrutet
i båda ändarna samt avspjälkat på baksidan, slät
på de övriga sidorna. På ena sidan urholkat för
en gjuttacka, på den andra ett koniskt hål samt
två slarvigt gjorda ränder. 1:2.
2502. Stycke av gjutform av grå sandsten, planslipad på alla fyra sidorna. Tjl. 2,8; br. 3,8. XX,
f. 5 fot djupt. 1:2.

2503. Gjutformsstycke av grå täljsten. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
2504. Ett avslaget stycke av grå sandsten till fem
gjutformar för tackor o. dyl., planslipad på tre
sidor med rester efter gjutformar på tre av dessa.
På ena sidan formar efter en hel och två halva,
på motsatta sidan en och på ena långsidan rester
efter den femte. L. 7; br. 5; tjl. 4. 1:2.

2505. Gjutform av täljsten för gjutning av tackor,
avbruten i ena ändan. På de båda breda sidorna
gjutskåror för tackor. 1:2.

2506. Gjutform av grå sandsten med skåra för en
tacka. Stenens tjl. 2,3. 1:2.
2507. Obetydlig bit av en gjutform av grå sandsten för gjutning av tackor. 1:2.
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2508. Gjutform av sandsten, planslipad på alla sidorna. L. ca. 14,5; br. 7; tjl. 4,3 samt eggslipad åt
ena kortsidan. På de båda bredsidorna samt ena
långsidan en fördjupning för smältning av tackor.
L. ca 8,5–9,5, br. 1–1,2. F. 2 fot djupt. 1:2.

2509. Del av lång smältform till tacka av sandsten, nu avbruten, planslipad på tre sidor, på den
fjärde gjutskåran. Stenens nuv. l. 11; h. 5,3; samt
br. 4,6. Färg grå. Gjutskårans l. 1; br. ca 1,3; samt
dj. 1. 1:2.
2510. Del av gjutform till tacka av gråsten, avbruten i ena ändan, planslipad på den övre.
L. 6,3; br. 7,3; samt tjl. 4,1. Gjutrännans nuv. l. 5;
br. 1,2 samt dj. 0,9. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
488. Ett ämnesjärn? med kvadratisk genomskärning, tillspetsat mot båda ändarna. V. 93. F. 2,5
fot djupt. 1:2.
489. Ett ämnesjärn, tvärt avslutande i den övre
ändan, tillspetsat mot den nedre. V. 76. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.

490. En järntacka, plan på alla fyra sidorna, hopböjd som en ring, med spår av ett hugg på innersidan. Tackans br. 1,1, tjl. 0,7. 1:2.

2592. Ett antal större och mindre slaggbitar. Ej
bild.
497. En liten järnskära, något skadad, l. 9. F. 2,5
fot djupt. 1:2.
498. En järnskära, bladets spets avbruten, nuv. l.
14,8. F. 3 fot djupt. 1:4.

499. Ett trekloat halster av järn, starkt fragmentariskt. XIVb, f. 3 fot djupt. 1:2.
500. Ett tvåkloat halster av järn, ena klon borta.
F. 3 fot djupt. 1:2.
501. Ett litet tvåkloat halster av järn. 1:2.

505. Nedre delen av en grytkrok av järn. F. 2 fot
djupt. 1:4.

513. Ett pilkliknande fiskredskap?, avslutande i
övre ändan i en ögla samt med tre uppåtböjda
krokar i den andra, varav en är avbruten.
Hel l. 7,7.
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7982:3. Benpryl med hål i övre ändan. L. 9,4;
något platt. Ytan är blank, gråvit med bruna
fläckar. 1:2.
9009:19. Övre delen med genomborrat hål av en
benpryl eller syl. Ornerad; blankt svart till färgen.
Nuv. l. 2,1. 1:2.

15402:2 b. En järnpryl, l. 8,6, trind med kvadratisk genomskärning på tången. Mellan tången
och prylen en ringformig upphöjning. 1:2.
15402:2 c. Spetsen av en avbruten järnpryl, nuv.
l. 4,9. 1:2.
7982:5. Kantigt tillformad benbit (ämne till en
pryl eller nål). L. 11,6. 1:2.
14052:19. Diverse verktyg av järn. 1:2.

14087:8. Diverse verktyg av järn såsom mejslar,
punsar och dylikt. Ca. 1:2.
14354:20. Fyra stycken verktyg av järn. 1:2.

8985:1. Benskaft till en syl eller pryl med inristade linjer som figuren visar. I smaländan skadad
samt med kvarsittande fragment av järn. L. 7,2,
d. i tjockändan 1,6. 1:2.
9009:20. Bit av benföremål med rest efter hål i
den avbrutna ändan. Föremålet har plan undersida, raka sidor samt rund översida. På föremålets båda sidor och på var sin sida om åsen är det
ornerat med dubbla cirklar omkring en mittpunkt. Färgen är gulaktig med blank yta. L. 4,5;
br. 1,6; h. 1,1. 1:2.

12878:5. Ett ben- eller hornföremål av obestämbar användning, l. 5,3, bestående av två halvor
sammanhållna med en järnnit. Varje halva har
plan undersida och välvd översida. I ena halvans
spets ett genomborrat hål. 1:2.

13712:1. Ett längs efter avspjälkat benföremål
(skaft) ornerat med rutmönster. Grovt tillskuren i
ena ändan. Starkt anfrätt. 1:2.
13838:15. Ett ben- eller hornskaft, l. 5,6; med
slät, blank yta med påbörjat, inborrat hål i båda
ändarna. Vid tjockändans ena sida ett påbörjat
hål samt märke efter ett knivhugg. 1:2.
14040:4. Ett tungliknande föremål bestående av
en benplatta, tjl. 0,2; tillspetsad i ena ändan, avbruten i den andra. Båda sidorna ornerade med
koncentriska cirklar samt på ena sidan med avfasade kanter. 1:2.
14354:8. Skadat benföremål av obestämd användning. 1:2.

14837:2. Skaftet till ett benföremål (troligen ej
förhistoriskt). Såväl skeden som benföremålet avbildade i Fornvännen, tillväxten 1913 f. 96 och
97, sid. 311. Ej bild.
13838:28. 12 st verktyg av järn. 1:2.

13921:18. Ett järnverktyg, möjligen skaftändan
av ett knivblad. I bladet troligen en nit. 1:2.

13921:20. Järntenar eller verktyg av obestämd
användning. 1:2.
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14040:12. Ett verktyg? av obestämd användning
av järn. 1:2.
13973:9. Två verktyg av järn.
Jfr. SHM 13838.1:2.

13973:7. Sju stycken verktyg av järn såsom mejslar, punsar och prylar. Se teckningarna. 1:2.
13736:1. Ett hammarhuvud av järn med skafthål
för träskaft. L. 9,8; br. vid hålet 1,7; tjl. vid hålet
1. 1:2.

13794:19. Ett halvt hammarhuvud, avbrutet vid
skafthålet, av järn. 1:2.

13921:19. Ett mejselformigt eggat föremål med
skafttånge. Eggen slipad som ett stämjärn. 1:2.
14040:11. Två mejslar av järn. 1:2.

13921:14. Ett hålkälsjärn med skafttånge. Sv. F.
pl. s. 144, fig. 488. 1:2.

13973:8. Ett dubbeleggat skavjärn av järn med
böjt blad. 1:2.
14040:10. Tre punsar av järn. 1:2.

8139:14. Ett i gammal tid avbrutet ändstycke av
en gjuttacka av brons med märken efter hammarslag. L. 5,4; st. tjl 0,6 samt br. 1,3. V. 23. En
hamrad bronstacka, 6,8 lång. V. 18,5. 1:2.

13838:6. En hamrad tacka av kopparblandad
brons samt två hamrade tenar av brons, vilka
höra ihop. 1:2.

13838:7. Ett rännformigt kantbeslag av brons, avbrutet i båda ändarna, nuv. l. 4,5; br. 1. 1:2.

8139:7. En halv gjutform av täljsten, avbruten i
två delar, glansigt plan på den ena sidan, gropig
på den andra. Ett genomborrat hål i vardera övre
hörnen. L. 8,1; br. 6,6; tjl. 1,3. 1:2.

8440:1. En halv gjutform av grå sandsten, planslipad på alla fyra sidorna, till ett runt hängsmycke. I mitten ett genomgående hål, med sex
urtagningar kring hålets kant. Runt hålet koncentriska cirklar förenade genom streck. Från mitten utgår rännor för ingötet och vinkelrätt mot
denna går kärngodsmärke för åstadkommande
av bärhål. L. 5,7; br. 3,7; tjl. 1,8. På baksidan en
urtagning runt hålet. 1:2.
13838:1. En gjutformshalva av lerskiffer för
hängsmycke, starkt skadat. På baksidan finns inristad en djurfigur, ekorre el. dyl. Halvans tjl. över
djurfiguren 2,4. 1:2.

14995:24. Fyrkantigt, platt fragment av en gjutform av sten med fyra inskurna fåror. Avslaget.
L. 4,1; br. 2,3; tjl. 1. 1:2.
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2216. Fragment av en bägare av ljusblå glasmassa
med en pålagd tråd av samma färg och glasmassa
omspunnen med en vit tråd. Fragmentets l. 2,2.
Avb. av Arbman i Schw. Taf. 8 fig. 3. 1:2.
2217. Mynningsfragment av en glasbägare, svagt
grön till färgen, något förtjockad vid mynningen.
1 cm under densamma en vågrät tråd av samma
färg, omspunnen med tre vita trådar. Fragmentets h. 1,6. Avb. i Arbman, Schw. Taf. 8 fig. 4. 1:2.
2218. Ett litet fragment av en glasbägare, mycket
svagt grön till färgen, belagd med en gulaktig
tråd, omspunnen med vita trådar. Fragmentets
storlek 1,5x2,1. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
2220. Fragment av en glasbägare av ljus, blågrön
glasmassa belagd med dubbla, ovanligt grova
glasstavar av samma färg som bägaren. L. 4, glasstavens d. 0,3–1. Avb. av Arbman, Schweden u.
das Karol. Reich, Taf. 12, fig. 4a och b. 1:2.
2221. Mynningsfragment av en liten glasbägare
av marinblå massa, troligen ganska bukig samt
med utåtsvängd mynningskant. L. 2,5 br. 1,2. IV,
f. 3 fot djupt. 1:2.
2222. En mynningskant av en trattbägare? av
blågrön glasmassa. På innersidan en i glasytan
nedsänkt ”hålkäl”. Glasbiten har troligen varit utsatt för eld. F. 2 fot djupt. 1:2.

2223. Ett fragment av blågrön och vit, något försmält glasmassa efter ett kärl med rest av pålagd
vulst. Fragmentets storlek 2x3. F. 3–4 fot djupt.
1:2.
2224. Ett glasfragment av ljus grönaktig färg med
pålagd glasstav av samma färg. F. 2,5 fot djupt.
1:2.

2225. Spetsen av pipen till en trattbägare,
grönblå. Ej bild.
2226. Nedre delen av pipen till en trattbägare.
Gråbrun till färgen samt starkt förvittrad. II b, f.
2 fot djup. Ej bild.
2227. Mynningskanten av ett glaskärl, troligen ej
trattbägare, med samma grönblåa färg som pipen
nr 2225 här ovan. F. 4 fot djupt. Ej bild.

2228. Nio fragment av trattbägare, därav fyra tillhörande själva pipen varav två med brunsvart beläggning. Fem tillhöra mynningen, varav en har
blivit utsatt för eld och därför starkt förvriden. Ej
bild.
2229. Del av spetsen till en trattbägare av grönaktig glasmassa. Största d. 3,6, h. 3. Avb. i Arbman, Schweden u. das karol. Reich, Taf. 12,
fig. 12:2. Ej bild.
2230. 35 glasfragment av olika form och färg (en
del kanske nyare tid) funna av Stolpe på spridda
ställen och djup i Svarta jorden. Ej bild.

233. Ca tio mynningsbitar samt ett ganska stort
antal mycket små bitar av ett bronsfat. Fatet är
tjockast vid mynningskanten samt tunnar hastigt
av nedåt sidorna och botten. Av bitarna är den
här avbildade den största. Ett fat av samma typ
som detta är avbildat i Birka I, Taf. 201 fig. 2a.
1:2.
182. Del av skrinhank av järn, som avslutas med
ett rikt ornerat bronshuvud, öglan som suttit på
huvudets undre, plana sida är nu avslagen och
borta men har troligen varit av järn. 1:2.
234. Bronsband, L. 9,5; br. 2,8 tjl. 0,3, vid vilket
sitter ett bronsöra fastnitat med stora bronsnitar
med kullriga huvuden. Under örat sitter en
annan nit med 1,9 stort, platt huvud. 1:2.

422. Ett kisthandtag av järn, bestående av två
snodda parallellt löpande järntenar, hopsvetsade
i båda ändarna, vilka äro uppböjda och avslutas
med en upprullning. I båda ändarna sitta rester
efter märlor. F. 3 fot djupt. 1:2.
423. Ett skrinhandtag bestående av en platt järnten tillspetsad mot ändarna, vilka äro omböjda
och upprullade. 1:2.
424. Ett skrinhandtag av trind järnten, tillspetsad
och uppböjd i båda ändarna, nu starkt förrostat.
1:2.

425. Ett skrinhandtagsliknande järnföremål, bestående av ett platt band avsmalnande mot båda
ändarna. Det avslutas med en tunn platta, i vars
mitt är ett hål. På föremålets övre, bredaste parti
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sitter ett ganska stort, från insidan utslaget hål.
1:2.

430. Två platta järntenar, tillspetsade i båda ändarna samt i övre ändan omböjda i en ögla. 1:2.

428. Del av ett hankbeslag av järn, starkt fragmentariskt. 1:2.

432. En platt järnten, böjd i ögla med uppriktade
ändar, l. 9. Tenens br. 7. Ena spetsen avbruten
och borta. XX, f. 1,5 fot djupt. 1:2.

427. Ett beslag av järn till en hank, troligen till ett
träkärl. 1:2.

429. Ett hankbeslag av järn, nedre ändan avbruten, med isittande ca 1,5 cm lång spik. 1:2.

431. Troligen ett hankfäste av järn. 1:2.
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433. En trind järnten, l. 15, med båda ändarna
upprullade. 1:2.
434. Del av en järnhank till ett kärl. Hanken är
vriden i spiral och ändan upprullad. F. 2 fot djupt.
1:2.

435. Del av en järnring av platt ten, på vilken sitter en järnkrampa. 1:2.
426. En ring med vidsittande beslag, allt av järn,
till ett träkärl? eller dylikt. I beslaget sitta två
järnnnitar samt mellan beslaget rester av trä.
Järnringen starkt fragmentarisk. 1:2.
1706. Förarbetet till en ask av horn, klumpigt tillskuret. Asken är konstruerad för skjutlock. F. 3,5
fot djupt. 1:2.

1707. En liten ask? (utan lock) av täljsten, h. 7,7;
h. 1,8 samt ena kortsidan l. 3,8, den andra l. 3,3.
Väggarnas tjl. 0,5. I kanten på ena långsidan en
nedskuren skåra. I askens botten inristade längs
efter samt tvärt över gående ränder. Färg på bottens utsida nästan svart, f. ö. täljstensfärg. 1:2.
2373. Skaftet till en täljstensgryta. Möjligen har
grytan varit halvfabrikat. Skaftet är grovt tillformat. L. 17,5; tjl. 3,6–4,9; samt 24 bitar av täljstensgrytor, därav fyra säkra mynningsbitar, tolv
med ett eller flera genomborrade hål eller märken efter sådana. 1:3.

2374. En halv skål, skuren av ett stycke lövträ,
något bränd i bottnens undersida. Mynningens
d. 9; bottnens d. ca 7,5, samt h. 3. På bottnens
inre sida ett inskuret märke av utseende som figuren visar. 1:2.
163. Ett dubbelvikt bronsbeslag bestående av ett
tunt bleck i vilket sitter sex bronsstift. Beslaget är
på framsidan i kanterna vinkeltandat samt avslutas i en spets. (Förhistoriskt?) 1:1.

164. Ett kantbeslag av tunn bronsplåt, ena kanten
rak, den andra böjd nedåt. Vid nedre ändan rest
av ett nithål. Nuv. l. 3,1; br. upptill 2,1. 1:1.

165. Ena halvan av ett dubbelvikt beslag av brons
med rester av tre isittande järnnitar. Avbrutet i
forntiden. Det är ornerat med fina parallella linjer och vinklar. 1:1.
166. Ett dubbelvikt kantbeslag av brons med isittande två bronsnitar. Det är ornerat med dubbla,
längs kanterna gående fina parallella linjer. Storlek 1,7x1,8. 1:1.

1616. En doppsko av horn, spetsen avslutad som
ett djurhuvud, runt tjockändan dubbla rader koncentriska cirklar. Vid smaländan ett genomborrat
hål. I tjockändan ett inborrat hål. Ytan är slät,
brungul till färgen. 1:2.
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2236. Fragment av en stor, rundbottnad kruka av
gulvitt, hårdbränt gods, dekorerad med pålagda
band av samma lera, ett horisontalt strax nedanför största vidden samt ytterligare tolv vertikalt
mellan detta och den rundade mynningskanten,
samtliga band med ett rutmönster i två à tre rader
instämplat med trissa. Krukans h. 45; d. 54 samt
yttre mynning d. 16; inre 12,5. Avb. av Arbman,
Schw. Taf. 23. 1:10.
2237. En frisisk kanna med grafiterad yta och
spår efter vit bemålning av typ Birka I, Taf. 219
och 220. H. 22; mynningens d. 10,2; största d.
14,5; bottnens d. 9. Kannan starkt kompletterad.
1:6.

2238. Tre bitar av halspartiet (nu hoplimmade till
ett stycke) med dithörande två lösa delar av en
hank, tillhörande en kanna av form, påminnande
om Birka I, Taf. 219 grav 854 och 220 fig 1a, b
och 2. Godset är väl bränt, rödbrunt och gråsvart
till färgen. Nedre delen av hanken brandskadad.
Skiss [skala ej angiven].
2239. Ett lerkärlsfragment av en kanna, enl. Arbman av typ Schw. Taf. och fig. 17 av finslammat
hårt bränt gods. Ytan är slät, rödbrunfläckig till
färgen samt med spår efter mörkare inglättade
ränder. Fragmentets storlek 9,5x6 samt tjl. 1. Skiss
efter Arbman [skala ej angiven].
2240. Skärva av ett lerkärl med gråsvart yta och
inglättade, i kors gående svarta linjer. Godsets tjl.
0,6. På baksidan bitvis avflagrad. Skärvan är avbildad i H. Arbman, Schw. Taf. 20, fig. 4. F. 3,5
fot djupt. 1:2.

2241. En hank och en pip till ett bukigt lerkärl av
rhenländsk typ. Se D. Selling, Alex. Seton s. 29
fig. 1. [Selling, Alexander Seton som fornforskare,
KHVAA 1945.]På handtagets yttre sida tre längs
efter gående inristade linjer. Handtaget har varit
fastsatt på kärlet sedan orneringen på detsamma
var färdig vilket synes bäst på de delar av hanken
som varit fasttryckta mot kärlets mynning och
sida. Pip och hank avbildade i Arbman, Schw.
Taf. 20 nedtill fig. 1 och 6. F. 3 fot djupt. 1:8 +
detaljer 1:2.

2242. Fragment av nedre delen (alldeles intill botten) av ett litet lerkärl, tjl. 0,4, väl bränt gods, refflat med runt om gående hålkälar. Godset är svart
till färgen. Kärlet är av typ Birka I Taf. 227 fig. 7.
1:2.

2243. Fem ornerade lerkärlsbitar av rhenländskt
gods, fyra gulröda och en grå till färgen. Skärvorna a och b avbildade av Arbman i Schw.
Taf. 20, fig. 2 och 3. 1:2.
2244. Ett mycket rekonstruerat lerkärl av
gråsvart, tunt gods. Kärlet, som har kullrig botten, är 6,8 högt, mynningens d. 10. XIXb. 1:6.

2245. Ett starkt rekonstruerat lerkärl av väl bränt
tunt gods, nästan svart till färgen. Kärlet erinrar
om ett från Björkö grav 437 fastän betydligt
högre. Kärlets h. 17,5–18; mynningens d. 20,8;
bottnens d. 16. 1:6.

2246. Ett mycket starkt rekonstruerat lerkärl av
brunaktigt, väl bränt gods. Botten är nedsänkt,
blott en 0,6 cm bred kant är utsparad. Kärlets h.
15, mynningens d. 16; bukens d. 17,3; bottnens d.
8,6. 1:6.
2247. Ett nästan helt lerkärl av väl bränt gods och
med två runt om gående parallella våglinjer samt
såväl ovanför som nedanför dessa hårfint inristade parallella linjer. På bottnens undre sida en
fördjupning av 2 cm d. Kärlets h. 16, mynningens
d. 18,5; bukens d. 21; bottnens d. 9. 1:6.

2248. Ett starkt rekonstruerat lerkärl av rödgult
gods omkring halsen hårfint inristade våg- och
parallella linjer. Kärlets h. 10; mynningens d.
12,7; bröstets d. 12,7; bottnens d. 9,3. 1:6.
2249. Ett rekonstruerat lerkärl av rödgrått, väl
bränt gods med rabbig yta och av form som fig.
visar. Kärlets h. 13; mynningens d. 15,7; bukens
d. 17,5; bottnens d. 11,5. XVIII. 1:6.

2250. Ett rekonstruerat lerkärl av väl bränd lera.
Ytan är ojämn och färgen rostbrun. Kärlet som
är oornerat har en h. av 13; mynningens d. 13,5;
bottnens d. 1. 1:6.
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2251. Ett starkt rekonstruerat mindre lerkärl av
tjockt gods, rostbrunt till färgen. Kärlets h. 7,5;
mynningens d. 7,5; största d. 10; bottnens d. 7,5.
1:4.

2252. Ett synnerligen klumpigt och osymmetriskt
tillformat lerkärl. Färgen grå. Kärlets h. 4,5; mynningens d. 4,9; bukens d. 8,4; bottnens d. 7,3.
F. 2,5 fot djupt. 1:4.
2253. Ett litet, möjligen drejat, lerkärl av rödaktigt, ganska hårt bränt gods. Kärlets h. 4,8; mynningens d. 4,5; bukdiam. 5; bottnens d. 2,4. F. 2,5
fot djupt. 1:2.
2254. Ett litet klumpigt utformat lerkärl av
grusblandad lera. Färgen rödgrå. Kärlets h. 3,6;
mynningens d. 4; största d. 4,3; bottnens
d. ca 2,7. F. 4 fot djupt. 1:2.

2255. Ett litet klumpigt utformat lerkärl av
grusblandad lera och dåligt bränt. Ytan, som är
mycket ojämn, är översållad med små sprickor.
Färgen är rödgrå. H. 4,3; mynningens d. 4,2;
bottnens d. 4,3. F. 5 fot djupt. 1:2.
2256. Öra av bränd lera, trol. hörande till ett lerkärl, ornerat på båda sidorna med i rad gående
prickar. L. 6,1; h. 2,2; samt tjl. 1,7. Ib, f. 4 fot
djupt. 1:2.

mindre bit av samma utseende och ornering kan
möjligen höra hit. 1:2.

2260. Ett antal bitar (nu hoplimmade till större
partier) av ett hårt bränt lerkärl av tunt, brunsvart
gods. Runt mynningen en valk samt nedanför
denna runt om gående parallella linjer. Kärlet är
av form Birka I, Taf. 230 fig 1, grav 394. 1:2.
2261. En mynningskant till ett lerkärl av väl
bränd lera, med vid bukkanten runt om gående
hålkäl. Godset har svart och brunfläckig slät yta.
Två mindre bitar av ett liknande lerkärl med spår
efter grund hålkäl. 1:2.

2262. Tre lerkärlsfragment, därav två mynningsbitar av väl bränd, svart lera, med blank yta och
ornerad med runt om gående parallella lnjer. De
tre bitarna höra till olika kärl, a. f. 1 fot djupt. 1:2.
2263. Två bitar av mynningskanten till ett lerkärl
av svart väl bränt gods, ornerade med fyra runt
om gående parallella linjer. Båda bitarna höra till
samma kärl. 1:2.

2264. Två bitar av ett väl bränt lerkärl av svart
lera och blank yta ornerade med tre runt om gående parallella linjer. Godsets tjl. 0,5–0,8. 1:2.

2257. En kantbit av ett lerkärl av tunt väl bränt
svart gods. 3 cm under mynningsranden går en
vulst och under denna ett vågornament bestående av tre inristade linjer. F. 1 fot djupt. 1:2.

2265. Delar av ett ganska stort lerkärl, ornerat
med tre nedanför mynningen runt om gående
parallella linjer, av form som Birka I, Taf. 227, fig.
1 fastän högre än detta. Godsets tjl. överstiger ej
0,8; är blåsvart till färgen, vid mynningen ljusare.
Ej bild.

2259. Större och mindre bitar (en avbildad) av ett
bränt lerkärl av nästan svart tunt gods. Ytan slät.
Båda bitarna kunna höra till samma kärl. En

2267. Ett fragment av ett lerkärl av väl bränt gods
med tre, slarvigt gående parallella linjer. Nästan
svart yta. Största tjl. 0,6. Biten är trol. en bottenkant.

2258. Ett kantfragment av ett lerkärl av väl bränd
lera, med grå kärna och svart yta. Fragmentet är
ornerat med snoddornament och våglinjer. 1:2.

2266. Ett stycke av mynningskanten av ett lerkärl.
Godset har mörk, delvis glänsande yta. 1:2.
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2268. En bit av mynningskanten till ett lerkärl av
hårdbränt gods, tjl. 0,6–0,9; grågult gods. Kanten utåtböjd. Kärlbiten är ornerad med våglinjer
samt därunder parallella runt om gående linjer.
1:2.

2269. Ett stycke mynningskant till ett lerkärl av
ganska väl bränt gods, tjl. 0.6; nästan svart till färgen. Mynningen är utåtböjd. Nedanför mynningen ornerad med tätt sittande runt om gående
parallella linjer samt därunder våglinjer. 1:2.

2270. Mynningskanten av ett väl bränt lerkärl,
gulbrunt till färgen, ytan ojämn samt godsets tjl.
0,6; har mörk kärna, ytskiktet ljusare. 1:2.
2271. Två mynningsbitar av ett lerkärl av väl
bränt gods. Bitarna passa ihop, den mindre är
rödgrå till färgen, den större svart. Runt mynningen går en vulst, ornerad dels ovanpå, dels på
yttre sidan. Under denna löpa tre våglinjer. Godsets tjl. 0,7. 1:2.
2272. Ett stycke av ett rikt ornerat lerkärl av väl
bränt svart gods, tjl. 0,6. 1:2.
2273. En bit av ett rikt ornerat lerkärl. Godset är
svart till färgen, tjl. 0,7. 1:2.

2274. Ett fragment av ett ornerat lerkärl, gråvitt
till färgen, tjl. 0,6. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

2275. Ett stycke av mynningskanten till ett lerkärl
av hårt bränt gods. Godset är gråsvart till färgen,
tjl. 0,7. Biten är ornerad med s.k. kvistrunor.
F. 2,5 fot djupt. 1:2.

2276. Bit av mynningskanten av ett väl bränt lerkärl. Godsets tjl. 0,6; brungult till färgen. 1:2.

2277. Ett stycke av mynningskanten till ett rikt ornerat lerkärl av hårt bränt gods, tjl. 0,7; tegelrött
till färgen. 1:2.

2278. Ett stycke mynningskant till ett rikt ornerat
lerkärl av väl bränt gods, gråsvart till färgen. 1:2.
2279. Ett stycke av mynningskanten till ett lerkärl
av väl bränt, gråsvart gods, tjl. 0,7. 1:2.

2280. Ett stycke av mynningskanten till ett lerkärl
av hårt bränt gods med fint inristade våglinjer.
Godset är svart till färgen, tjl. 0,7. 1:2.

2281. Ett stycke mynningskant till ett lerkärl av
väl bränt gods, Tjl. 0,6. Orneringen består av
punkter och fint inristade våg- och parallella linjer. 1:2.
2282. En bit av mynningskanten till ett lerkärl av
väl bränt gods. Godset är utvändigt svart till färgen, invändigt gråbrunt, tjl. 0,7. 1:2.
2283. En bit av mynningskanten till ett rikt ornerat lerkärl av väl bränt gods; svartbrunt till färgen, tjl. 0,7. 1:2.

2284. Ett mynningsfragment till ett rikt ornerat,
bukigt lerkärl av väl bränt gods. Godset är svart
till färgen, tjl. 0,6. 1:2.
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2285. En mynningskant till ett lerkärl av väl bränt
gods, tjl. 0,7; svart till färgen. 1.2.
2286. Två mynningsbitar (den här avbildade är
den största) till ett lerkärl av bränt gods, tjl. 0,9.
Färgen på den största biten är svart och grå, på
den mindre gulgrå. Profilen något inåtsvängd.
1:2.

2287. Ett mynningsfragment av ett ganska stort,
bukigt lerkärl av välbränd lera. Färgen är
gråbrun. 1:2.
2288. En mynningsbit av ett lerkärl av väl bränt
gods, tjl. 0,8; gråsvart till färgen. 1:2.

2289. Stycke av mynningskanten till ett lerkärl av
väl bränt gods, tjl. 0,4–0,7. Godset är svartbrunfläckigt till färgen. 1:2.
2290. Bit av mynningskanten till ett lerkärl. Färgen är svart med ljusare inslag, ytan ojämn samt
godsets tjl. 0,8. 1:2.

2295. Ett fragment av ett ornerat lerkärl av väl
bränd lera, gråsvart till färgen, tjl. 0,6. 1:2.
2296. En liten bit av ett ornerat lerkärl av väl
bränt, rödaktigt gods, tjl. 0,7. 1:2.

2297. Ett stycke av mynningskanten till ett lerkärl
av hårt bränt gods, sotsvart utsida, ljusare innersida. 1:2.

2298. Ett mynningsfragment av ett litet, väl bränt
lerkärl av rödaktigt, något knottrigt gods. IIb,
f. 1 fot djupt. 1:2.

2299. Ett ornerat lerkärlsfragment av väl bränt
gods med gråbrun yta, tjl. 0,6. Kärlet är något
bukigt. XIIb, f. 3 fot djupt. 1:2.

2300. Ett stycke av mynningskanten av ett hårt
bränt lerkärl, av gråsvart gods, tjl. 0,7. Biten är
ganska plan. 1:2.

2291. Ett ornerat stycke av ett bränt lerkärl. Ytan
ojämn och färgen sotsvart. Godsets tjl. 0,7. 1:2.

2301. Ett stycke av mynningskanten av ett lerkärl
av hårt bränt gods, svart till färgen samt bruna
fläckar efter järnoxid. Godsets tjl. 0,7; ornerat
med våg- och gropornamentik. 1:2.

2293. Ett svagt ornerat stycke av ett lerkärl av dåligt bränt gods. Godsets tjl. 0,8, svart till färgen.
1:2.

2303. En bit av mynningskanten till ett lerkärl av
väl bränt gods, tjl. 0,7; gråsvart till färgen. 1:2.

2292. Ett ornerat stycke av ett väl bränt lerkärl,
ytan knottrig, färgen grågul. Godsets tjl. 0,6. 1:2.

2294. Bit av ett ornerat lerkärl av väl bränt gods,
med slät yta, nästan svart till färgen. Tjl. 1,1. 1:2.

2302. Ett stycke av mynningskanten till ett lerkärl
av hårt bränt gods ornerat med gropornamentik
och hålkäl, tjl. 0,6. Färgen är svart. 1:2.

2304. Mynningskant till ett väl bränt lerkärl, tjl.
0,6, godset gråbrunt till färgen. 1:2.
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2305. Bit av mynningskanten till ett väl bränt lerkärl. Mynningsrandens tjl. 1, godsets övriga
tjl. 0,6. Färgen är grågul. 1:2.

2306. Del av ett ornerat lerkärl av väl bränt, rödgult gods, ornerat med gropar, hålkäl och parallella linjer. Godsets tjl. 0,7. 1:2.
2307. En mynningskant av ett väl bränt lerkärl,
ornerad med kälar och åsar som fig, visar. Godset gråsvart till färgen. 1:2.

2308. En mynningskant till ett väl bränt lerkärl,
ornerad med åsar och snörornamentik. Godset
grått till färgen. 1:2.
2309. En mynningskant av ett väl bränt lerkärl,
ornerad som bilden visar. Färgen brunsvart. 1:2.

2310. Stycke av mynningskanten till ett väl bränt
lerkärl av svart, något ojämnt gods, ornerat med
hålkäl och valkar med instämplade gropar. 1:2.
2311. En mindre bit av mynningskanten till ett
lerkärl av väl bränt gods, till färgen nästan svart,
tjl. 0,6. Strax nedanför den platta kantvulsten ett
genomgående hål. 1:2.
2312. En bit av mynningen till ett väl bränt lerkärl, ornerat med hålkäl och våglinjer. Godset är
på ytan gulbrunt med grå kärna. 1:2.

2313. Ett fragment av mynningskanten till ett bukigt lerkärl av hårt bränt gods. Godsets tjl. 0,8;
svart på inre sidan, grågult på den yttre. Ytan
ojämn. 1:2.

2314. Ett ganska stort mynningsfragment till ett
lerkärl av ganska lätt sönderfallande gods, tjl. 0,9.
Ytan som är svagt svart och rödfläckig är dekorerad med grunda ornament. Mynningskanten
är svagt böjd. 1:2.

2315. Ett mynningsfragment av ett ganska stort,
väl bränt lerkärl med starkt utåtböjd mynningskant. Ytan är grå och tegelröd till färgen. (Obs!
Endast en del av fragmentet här avbildat.) 1:2.

2316. Ett fragment av ett ganska stort lerkärl av
hårt bränt gods, grått till färgen med tegelröd utsida. 1:2.

2317. En mynningskant till ett lerkärl av väl bränt
gods, på ytan slätt och blankt; svart till färgen.
F. 4 fot djupt. 1:2.
2318. En mynningsbit av ett lerkärl av hårt bränt
gods; ytan slät, till färgen svartgrå. Dessutom ett
fragment av lerkärl som ovanstående, men med
rest efter en hank. Ytan slät, färgen blågrå.
Godsets tjl. 0,6. 1:2.
2319. Ett fragment av ett lerkärl av väl bränt
gods, tjl. 0,7. Ytan som är dekorerad med hålkälar, har gulsvartfläckig färg. 1:2.

2320. Två lerkärlsfragment (nu ihoplimmade) till
ett ganska bukigt lerkärl av väl bränt gods, tjl. 0,9;
gråsvart till färgen. 1:2.

2321. Ett stycke av mynningskanten till ett ganska
stort, bukigt lerkärl av väl bränt gods, tjl. 0,9.
Ytan är ojämn, rödbrun till färgen med svart innersida. 1:2.
2322. Ett ornerat fragment av ett troligen ganska
stort lerkärl av väl bränd lera, uppblandad med
kvartskorn. Godsets tjl. 1; brungult till färgen på
såväl yttre som innersidan. 1:2.

2323. Fyra bitar, därav tre hörande till mynningen av ett ganska väl bränt lerkärl, ornerade
med slarviga våglinjer. Godsets yta är ojämn,
gråsvart till färgen. 1:2.
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2324. Tre bitar, därav två hoplimmade till ett
stycke av ett ganska väl bränt lerkärl med
gråsvart, ojämn yta. F. 2 fot djupt. 1:2.
2325. Ett mynningsfragment till ett lerkärl av väl
bränt gods, tjl. 0,9. Ytan ganska slät samt brunsvart till färgen. 1:2.

2326. En bit av mynningskanten till ett väl bränt
lerkärl. Godset tjl. 0,8; nästan svart till färgen. 1:2.

2327. Ett stycke av mynningskanten till ett väl
bränt lerkärl. Ytan något avflagrad. Godset är
svart till färgen, tjl. 0,7. 1:2.
2328. Ett kantfragment av ett lerkärl av väl bränt
gods, svart på den inre sidan, ljusare på den yttre.
Tjl. 0,6.
2329. Ett ganska stort stycke av mynningskanten
till ett lerkärl av väl bränt gods, tjl. 0,8. Godsets
färg är svart på den yttre sidan, ljusare på den
inre. Kärlet är ganska bukigt. 1:2.

2330. Ett fragment av ett lerkärl av väl bränt
gods, tjl. 0,9, svart till färgen. Kärlet har bikonisk
form. 1:2.
2331. Ett lerkärlsfragment med rak sida av väl
bränt gods, gulbrunt till färgen, tjl. 0,8. 1:2.
2332. Ett stycke av mynningskanten till ett lerkärl
med rak sida. Godset är ganska dåligt bränt,
tjl. 1,4. Färgen är svart. 1:2.

2333. Ett stycke av mynningskanten till ett väl
bränt lerkärl. Godsets tjl. 0,85; har mörk yttersida, den inre är brunfläckig. 1:2.

2334. Ett rikt ornerat stycke av mynningskanten
till ett lerkärl av väl bränt gods, tjl. 0,8. Strax nedanför mynningskanten ett hål. Färgen på yttre
sidan är gråsvart, den inre sidan brunfläckig. XV,
f. (oläsligt) fot djupt.
2335. Ett stycke av ett ornerat lerkärl av väl bränt
gods, grått till färgen; tjl. 0,9. 1:2.

2336. En bit av ett ornerat lerkärl av svart gods,
tjl. 0,4. Kärlet är något bukigt. 1:2.
2337. Del av mynningskanten till ett lerkärl av väl
bränt gods, Tjl. 0,7. Ytan slät, svartbrun till färgen. 1:2.
2338. Ett fragment av ett lerkärl av ganska väl
bränt gods, Tjl. 0,9–1,1; gråsvart till färgen. 1:2.

2339. Fragment av ett väl bränt lerkärl med pålagd vulst ornerat med inristningar i kanterna
samt vinkelornament. 1:2.
2340. Ett ornerat fragment av ett lerkärl av väl
bränt gods, tjl. 0,9; gråbrunt till färgen. 1:2.

2341. Ett stycke av ett ornerat lerkärl av dåligt
bränt gods, gråsvart till färgen. Tjl. 0,6. 1:2.
2342. En bit av ett ornerat lerkärl av väl bränt
gods, tjl. 0,6; gråsvart till färgen. IXa, f. 3 fot
djupt. 1:2.

2343. Två mynningsfragment, nu ihoplimmade,
till ett lerkärl av väl bränt gods. Ytan slät, rödgrå
till färgen. 1:2.
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2344. Ett stycke av ett ornerat lerkärl av väl bränt
gods, tjl. 0,9; med rödgrå yttersida, svart innersida. 1:2.

2345. Tre bitar av troligen lika många kärl av
bränd lera, alla bitarna ornerade med snoddornamentik. Kärlen bestå av väl bränd, svart lera
med släta ytor. Ett kärl har bukig botten och bukiga sidor. 1:2.

2346. Ett mindre kantfragment av ett lerkärl av
väl bränt, blankt, svart gods, ornerat med tät
snoddornamentik, begränsat i minst fyra fält. 1:2.
2347. Nio bitar av ett väl bränt lerkärl av röd- och
svartfläckigt, på ytan slätt gods. Kärlet har varit
minst 19 cm högt och är ornerat med runt om
mynningen gående två ränder i snoddornamentik samt längre ned med tre dylika ränder. Godsets tjl. 1. XIV, f. 2–3 fot djupt. 1:2.

2348. Ett fragment av mynningskanten till ett lerkärl av väl bränt gods, tjl. 0,8, ornerat med nagelintryck strax nedanför kanten. Godset har
mörk, nästan svart yttersida, gulbrun på den inre.
1:2.
2349. Kantfragment av ett lerkärl av typ Birka I,
Taf. 243, fig. 2, av ganska tjockt, väl bränt gods.
Ytan brungul till färgen. 1:2.

2350. Ett avspjälkat fragment av en skärva till ett
lerkärl, ornerat med klumpig snörornamentik.
1:2.

2551. Ett mindre stycke av mynningskanten till
ett lerkärl av väl bränt gods, tjl. 0,6, rödgult och
svart till färgen. 1:2.
2352. Ett litet fragment av bränd lera, avspjälkad,
troligen till ett lerkärl. 1:2.
2353. Ett litet fragment av ett lerkärl av väl bränd
lera, grågult till färgen, tjl. 1. 1:2.

2354. Ett mindre lerkärlsfragment, ornerat, av
nästan svart, väl bränt gods, tjl. 0,6. 1:2.

2355. Ett lerkärlsfragment av väl bränt gods, tjl.
0,5; till färgen svart utanpå, gråbrunt på innersidan. 1.2.

2356. Ett ganska stort antal bitar (nu ihoplimmade) till ett större lerkärl av väl bränt gods,
tjl. 0,6. Godset, som är rödbrunt till färgen med
svarta fläckar, har ojämn yta. Under botten, som
har en d. av 10 sitter ett bomärke i relief. Kärlet
är av typ Birka I Taf. 230. 1:2.
2357. Fem bottenfragment av lika många bottnar
till lerkärl med rund fördjupning i undersidans
mitt. En av bottnarna avbildad här. 1:2.

2358. Ett lerkärlsfragment av väl bränd lera med
pålagda såväl horisontella som vertikalt gående
gropornerade åsar. Färgen är grå. 1:2.
2359. Ett mindre lerkärlsfragment med pålagd
ornerad ås. Godset är väl bränt samt färgen är
grå. 1:2.

2360. Ett stycke av ett klumpigt lerkärl av mycket
tjockt, dåligt bränt gods. Kärlet, som har inåtböjd, ostformad profil, har djupa fingeravtryck i
bottnens inre sida. Kärlets h. 8,2. Godsets tjl. vid
mynningen 1,5 samt bottnen 2,5. Ej bild.
2361. Ett ganska stort stycke av ett lerkärl med
öra, starkt förslaggat genom eld. F. VIII, 4 fot
djupt. Ej bild.

2362. Sex lerkärlsbitar genom brand och stark
hetta mer eller mindre förslaggade, därav två ornerade mynningsbitar. Ej bild.
2363. Delar av ett mindre lerkärl av svart, dåligt
bränt ganska tjockt gods med ojämn yta. Kärlet
är starkt bukigt med något utåtsvängd mynningskant. Bottnens d. 7,5; h. 8–9. Ej bild.

2364. Två lerkärlsbottnar på vars undre sida ett
märke är anbragt, bestående av en rund upphöjning, d. 2,3–3,3. Ej bild.
2365. 33 lerkärlsfragment av olika storlek och
tjocklek, huvudsakligast ornerade med våg- och
parallella linjer m. m. Ej bild.

2366. 16 bitar av olika lerkärl av väl bränt, ganska
tunt gods med svart eller svartbrunfläckig, något
glänsande yta. En bit har spår efter två parallella
linjer och en annan större och bukig bit efter fyra,
runt om gående parallella linjer. Ej bild.
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2367. 53 lerkärlsfragment av olika storlek och
tjocklek, huvudsakligast ornerade med runt om
gående en eller flera linjer. Av dessa 53 bitar tillhöra 27 st. mynningskanten. Ej bild.

2368. Sex lerkärlsbitar därav tre hörande till
mynningen. Två av dessa hava rak kant samt en
bukigare. En bit är ornerad med två parallella linjer, de övriga oornerade. Godset är väl bränt med
slät glänsande yta, tjl. 0,6–0,7. Alla bitarna rödbruna till färgen. Den bukiga kantbiten är funnen
1 fot djupt. Ej bild.

2369. 28 lerkärlsbitar av rhenländskt gods, av
olika tjocklek och storlek av hårdbränt gods, rödgods o. dyl. Ej bild.

2370. En oljelampa? av väl bränd lera, klumpigt
utformad och på ena sidan avflagrad. Spetsen på
den från botten uppskjutande tappen är avbruten. Färgen är grågul. Kärlets h. 5; mynningens
d. 8,2; bottnens d. 7. F. 2 fot djupt. 1:4.
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2371. En del av botten med uppskjutande tapp
av en oljelampa? av bränd lera. På bottens undersida två fingeravtryck. IV, f. 2 fot djupt. 1:4 +
detalj 1:2.

2372. Ett stort antal lerkärlsfragment (ca 564 st.)
nämligen: a. 82 lerkärlsbottnar, dels hela dels
bitar. b. 21 mynningsfragment med inåtvänd
mynningskant. c. 71 mynningsfragment med mer
eller mindre utåtböjd mynningskant. d. 22 mynningsfragment med rak mynningskant. e. Ca 360
lerkärlsfragment, huvudsakligast av sidorna. f.
Åtta lerkärlsfragment av rhenländskt gods. Ej
bild.
420. En låsskylt av järn med isittande 2,5 l. spik.
1:2.
421. Lås av järn, fragmentariskt, till en klonyckel.
1:2.

180. Ett hänglås av brons med spår av järnbygel.
Storlek 1,7x1,9, tjl. 0,8. Ytorna äro starkt anfrätta
men spår av två längs kanterna gående linjer
samt koncentriska ringar kunna spåras. Låset är
lika ornerat på båda sidorna. 1:2.
181. Ett hänglås av brons utan spår av bygel.
Storlek 1,7x1,9; tjl. 0,8. Nyckelhålet sitter diagonalt. F. 4 fot djupt. 1:2.

175. En bronsnyckel, något böjd på mitten, l. 9,8;
skafttenen med kvadratisk genomskärning. På
axet tre nabbar. F. 2,5 fot djup. 1:2.

177. Ena halvan, troligen ett nyckelhandtag, gjuten i brons och ej retuscherad. 1:2.

178. En bronsnyckel i två delar starkt oxiderad
och skadad, med genombrutet skaft på ena sidan
inbucklad. På axets spets tre vinkelböjda nabbar.
Nyckelns ungefärliga l. 8,5, skaftets br. 3. F. 3 fot
djupt. 1:2.

179. En bronsnyckel, l. 5,7; med rest efter en ring
i skaftändan, vinkelböjd och trillplattad i den
andra. I den tillplattade ändan ett kvadratiskt hål.
F. 4 fot djupt. 1:2.
400. Ett nyckelliknande järnföremål, l. 25,5. I den
platta övre ändan sitter en järnring, den andra
tillspetsad och nästan vinkelböjd. XIX f. 2 fot
djupt. 1:2.

401. En nära 26 cm l. tvåkload järnnyckel med
isittande järnring i skaftets utplattade ända. Skaftet har kvadratisk genomskärning. 1:2.
402. En platt, tvåkload järnnyckel. l. 11,2. 1:2.

403. En tvåkload järnnyckel med platt skaft samt
hål i den övre ändan. Axet böjt nästan vinkelrätt
utåt. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

404. En grov, klumpigt gjord järnnyckel av något
tillplattad fyrkantten. 1:2.
405. En tvåkload järnnyckel. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

176. Övre delen av ett skaft till en bronsnyckel,
något förvittrad yta och brandskadad. Utgår.
Överförd till inv. 8700.
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406. Del av en trekload järnnyckel. F. 1,5 fot
djupt. 1:2.

413. En järnnyckel med platt, runt handtag, ihålig pipa i vilket axet sitter instucket. L. 16,2. 1:2.

408. En trekload järnnyckel. Öglan och en del av
skaftet bakåtböjd som skissen visar. 1:2.

415. En platt, enkelt gjord järnnyckel, l. 10. F. 3
fot djupt. 1:2.

407. En starkt förrostad järnnyckel av platt ten.
F. 2 fot djupt. 1:2.

409. En järnnyckel med en klo på vardera sidan
om axet, runt handtag i vilket sitta två mindre
järnringar. Nyckelns l. 11,7. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
410. En dubbelkload nyckel av järn med ”axet”
utskjutande på båda sidor om skaftet. Varje ax
har två klor. I handtagets övre del har, enligt en
gammal ritning suttit en liten järnring, som nu
(1947) är bortfallen. Nyckelns längd 17,7; br.
15,5. 1:4
411. En järnnyckel med vågformat ax. Mellan
skaftet och axet ett inhugget hack. VII. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.
412. Ett stycke av det vågformade axet till en
järnnyckel. 1:2.

414. En starkt förrostad järnnyckel med treflikigt
ax, l. 7,3. F. 5 fot djupt. 1:2.

416. En järnnyckel, l. 12, axet skadat men med
genombrutna trappgavelsornament. 1:2.
417. En starkt förrostad, vid öglan skadad, platt
järnnyckel. På axet en utskjutande pik. F. 3 fot
djupt.
418. En mycket starkt förrostad nyckel av järn.
1:2.

419. En järnnyckel, l. 9,3, förfärdigad av en 0,3
tjock bandformig ten, utsmidd som en ögla i ena
ändan, ett omböjt ax i den andra. XIV b, 1 fot
djupt. 1:2.

351

352

Kärl

13838:30. En haspe av järn, troligen till ett kärl
med hank. 2:5.

8139:2/1. Lerkärlsfragment, mynningskant av
nästan svart, väl bränt gods, ornerad med runt
om gående parallella linjer och mellan dessa en
våglinje. Godsets tjl. 0,8–1,2. Skärvans storlek
7x7,5. 2:5.
8139:2/2. Lerkärlsfragment av rödaktigt väl
bränt gods, ornerad med tre i kors gående parallella linjer. Godsets tjl. 0,8; fragmentets l. 4,2. 2:5.
8139:2/3. Lerkärlsfragment av väl bränd lera,
rödaktigt till färgen och ornerad som vidstående
teckning. Godsets tjl. 0,8. Fragmentets l. 4,5. 2:5.
8139:2/4. Tre lerkärlsfragment, därav två mynningsbitar. Alla ornerade med längs om gående
parallella linjer. Två bitar av svart gods, en gråröd. Ej bild.

8139:2/5. Lerkärlsfragment, avspjälkat på baksidan, tjl. 0,4; av samma typ som lerkärlet
5208:2236. 2:5.
8985:14. En liten skål av bränd lera, grå yta,
vitgrå i kärngodset. h. 1,2; d. 2,6. Ytan är något
vittrad på ena sidan. 1:2.

12920:2. Ornerad lerkärlsbit av hårt gods, tjl. 0,7;
ornerad med grunda i kors gående linjer. Vid ena
kanten en valk. Godset är gråblått till färgen med
mörkare ränder. 1:2.

13838:11. En lerkärlsbit av väl bränt gods, tjl. 1;
dekorerat med tre hålkälar och under dessa ett
mång- och finrandigt vågband. 1:2.
13973:4. Tre lerkärlsfragment, tillhörande olika
kärl. Ornerade. 1:2.

14040:6. Fyra lerkärlsfragment, därav tre ornerade som fig. visa. Den fjärde tillhör bottenkanten. 1:2.

14052:20. Tre lerkärlsfragment av väl bränt gods,
och ornerade. 1:2.
14354:17. Tre lerkärlsfragment, därav två här avbildade. Det tredje något större med spår av täta
våglinjer. Alla av hårt fast gods. 1:2.
14837:4. Ett fragment av ett lerkärl med tre åsar
med instämplad gropornamentik. Avspjälkad och
svart till färgen. 1:2.

14052:15. Järnhank? till skrin, ena ändan avbruten och borta, den andra bakåtböjd med upprullad ända. 1:2.
7982:11. En järnnyckel med isittande järnring.
Nyckeln är platt, l. 6,5 och ringens d. 2,5. 1:2.
8700:2. Stycke av nyckelhandtag av brons. Troligen eldskadat. 1:2.

8799:2. En platt järnnyckel, l. 8,6, med tre på
axet utstående piggar, l. 0,7. 1:2.
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8985:4. En järnnyckel, platt med tre utstående
nabbar. l. 0,7. Nyckelns l. 9,3. 1:2.
9993:1. Järnnyckel av fyrsidig, platt järnten,
l. 20,5. 1:2.

13739:4. En järnnyckel, starkt rostskadad, l. 16;
platt skaft. 1:2.
13739:5. En järnnyckel, bestående av en fyrkantten, d. 0,3x0,3. 1:2.

13739:6. Skaftet av en nyckel av järn, handtaget
bestående av en platt järnten, skaftet av en fyrkantten. 1:2
13794:18. Ett järnskaft överklätt med brons troligen till en nyckel. 1:2.

13838:3. En liten nyckel av brons med genombrutet ax samt i skaftändan ett hål som nu är skadat. Nyckelns hela l. 3,6. 1:2.

13838:32. Axet till en tvåkload nyckel av järn.
1:2.
13921:1. Två järnnycklar, båda deformerade, av
storlek och form som figurerna visa. 1.2.

14293:1. Järnnyckel, handtaget består av en platt
ögla och därunder en fyrkantig ansvällning, sedan
trind. Nyckelns l. 14,7; öglans br. 3,6; tjl. 0,7. 1:2.

14563:16. Järnnyckel med rakt, i övre ändan avbrutet skaft samt med platt ax genombrutet med
tre fyrkantiga hål. 1:2.

14563:17. Järnnyckel, platt, axet något skadat
skaftet böjt liksom till en ögla. l. 4,9. 1:2.
14563:33. Del av järnnyckel, platt. 1:2.

15731:2. Nyckelhandtag av brons, gropornerat
med genomgående hål i tjockändan. Mellan groparna smala inristade streck (degenererad djurornamentik). I smaländan spår av järnrost, l. 4;
br. 1,4. 1:2.

15731:3. Avbrutet nyckelax av brons, båda
hälfterna böjda något åt sidan. L. 2,5; br. 1,8. tjl.
0,4. 1.2.

15731:11. En järnnyckel med två länkar av en
kedja. Enligt docent Monica Rydbeck sen medeltid. Avbildad i den bundna bilagan. Ej bild.
15731:18. Järnnyckel, platt med hål i skaftänden.
l. 4,9. 1:2.
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152. Ett bronsföremål bredast på mitten, avsmalnande mot båda ändarna. På undre sidan är en
bronsplåt pånitad. Föremålet är starkt anfrätt.
1:2.

153. Ett fragment av brons, genombrutet, platt
och ornerat. Tjl. 0,35. 1:2.
157. Ett stycke hoprostade bronsplåtar, starkt förvittrade och böjda. På ett ställe syns övre ytan på
ett litet beslag, ornerat. 1:2.

158. Ett tungliknande bronsföremål av plåt, tjl.
0,2. Föremålet är svagt böjt, såväl i längdriktningen som tvärs över. L. 5,4; br. 2,2. 1:2.

159. Ett bronsbeslag av tunn plåt med åtta små
spikhål längs kanterna. Plåtens l. 4,2; br. 2,2;
tjl. 0,2. 1:2.
160. En bronsplåt av vidstående utseende. 1:2.

161. Ett bronsföremål, platt på baksidan, kullrigt
på översidan, kan möjligen vara ett djurhuvud.
Föremålet starkt belagt. 1:2.
162. En triangulär skiva av brons, åtminstone två
spetsar avbrutna. Tjl. 0,3. Ytan starkt anfrätt. På
baksidan rester av en nit eller sprint. 1.2.
168. Ena halvan av ett bronsbeslag, oornerat,
med isittande nit. Beslaget består av tunn plåt,
l. 5,6 samt br. 1,2. XVII, f. 2 fot djupt. 1:2.
169. Tre bitar av ett rännformigt beslag av brons.
F. 2 fot djupt. 1:2

183. a. Ett vinkelbeslag av tunn bronsplåt i flera
bitar, ornerat med zigzag-mönster samt med hål
efter stora spikar.
b. Ett kantbeslag av brons ornerat med zigzagmönster. 1:2.
192. Två föremål bestående av en trind bronstråd
böjd i form som en från sidorna tillplattad ögla,
avslutande med omvirade ändar. 1:2.

193. En cylinder av tunn bronsplåt, avbruten i två
delar. L. 5,2, d. 0,5. 1:2.
194. En tunn bronstråd lagd i spiral. L. 2,4;
d. 0,6. 1:2.

502. En järnplatta, bredast på mitten, avsmalnande mot ändarna, vilka äro omböjda. I plattans mitt ett genomgående hål. 1:2.
512. En liten järnring med vidhängande beslag,
fragmentariskt. 1:2.

517. Två järnföremål av samma form och utseende, av okänd användning. 1:2.
518. En järnring, med utskott, bestående av en
platt, bandformig ten. Ringens d. 2,6. 1:2.

519. En kedjelänk? av järn, l. 8,2. F. 3 fot djupt.
1:2.

533. Ett järnföremål, sannolikt ej förhistoriskt, av
form och utseende som vidstående bild visar.
F. 3 fot djupt. 1:2.
534. En oformlig järnten, uppsvälld på mitten.
1:2.

529. 23 ringar av platt järnten av olika diametrar. Den största ringens d. 8,2, den minstas 2,7. Ej
bild.
532. 24 ringar av trind järnten av olika storlekar.
Den största ringen har en d. 8,5; den minsta 2,2.
Ej bild.

515. En järnten, l. 17,5, tillplattad i övre ändan
som ett litet knivblad. Troligen en dörrhake.
F. 2 fot djupt. 1:2.
516. En järnhake, förfärdigad av en fyrkantten.
1:2.
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492. En järnkrampa. F. 1,5 fot djupt. 1:2.
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487. En fyrkantten, bredast på mitten samt avsmalnande och dubbelvikt mot de båda ändarna,
en s.k. krampa av järn. 1:2.
491. Ett tregrenat järnföremål, möjligen en fotangel. 1:2.

504. En järnkrok av fyrkantig ten, övre ändan utsmidd som fig. visar, andra ändan tillspetsad. L.
11. 1:2.
507. En järnkrok, starkt förrostad. 1:2.

540. 58 nitar av järn, den längsta l. 8,8, den kortaste l. 3. Från vallen i Alfred P-sons hemland.
1:2.
541. Prov på nitar funna i Svarta jorden. 1:2.

503. Del av en ”ankarnit” av järn. F. 3 fot djupt.
1:2.
535. En spik av järn med stort, kullrigt huvud
samt vinkelböjd spets, l, 5,5. F. 3 fot djupt. 1:2

536. Ett huvud? till en liknande spik av järn. F. 3
fot djupt. 1.2.

537. Två stora järnspikar med kvarsittande rester
efter trä. 1:2.

538. Fyra långa järnspikar med snett tillhamrade
huvuden. 1:2.
539. En ovanligt lång spik med litet huvud samt
en mindre spik. Båda av järn. 1:2.
506. En fyrkantten av järn, avbruten i ena, tillplattad i andra ändan. 1:2.

2531. Calvarium av ung kvinna beskrivet av Gustaf Retzius i Cronia Suecica Antique, sid. 123
samt avbildat därstädes såsom nr 9 å Tafel XC.
Ett i båda ändar stympat lårben av människa. Ett
stympat pannben av människa, f. 2 fot djupt. En
bit av ett parietalben av människa. En halv underkäke av människa, f. på 3,5 fots djup. Två
ryggkotor av människa, funna tillsammans. Ett
nästan helt höger-parietalben av människa. VIII–
IXb, f. 3,5 fot djupt. Ett fragment av ett parietalben från vänstra sidan av människa, f. 2,5 fot
djupt. En fibula av människa, f. 1,5 fot djupt. Ej
bild.
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1556. Del av armbågsben till en fågel, ledyta i ena
ändan, avskuren i den andra. L. 7,5. F. 2,5 fot
djupt. 1:2.

1580. Ett naturben, l. 5,6; genomborrat med två
hål. Grågul till färgen. XVIII, f. 4,5 fot djupt. 1:2.

1567. Ett naturben med ett genomborrat hål, l. 5.
Färgen är gulaktig med svarta fläckar. 1:2.

1582. Ett djurben, genomborrat från sidan av ett
stort, koniskt hål. Färgen är grå, ytan porös och
matt. F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1566. Ett djurben, jämnt avskuret i båda ändarna, l. 5, samt med ett eggjärn bearbetad yta.
Färgen är brunsvart. 1:2.

1568. Ett naturben med ett genomborrat hål, l. 5.
Färgen är gulbrun med svarta fläckar. 1:2.

1569. Ett naturben, l. 6,8; genomborrat från
sidan. Färgen är grågul. 1:2.
1570. Ett naturben, l. 6.6; med genomborrat hål.
Färgen är gulgrå. 1:2.
1571. Ett naturben, l. 5,9; med genomborrat hål.
Färgen är brun. 1:2.
1572. Ett naturben, l. 5,6; med genomborrat hål.
Färgen är gulbrun. 1:2.
1573. Ett naturben, l. 4,6; med genomborrat hål.
Färgen är gråsvart. 1:2.

1574. Ett naturben, genomborrat ungefär mitt
på. L. 6,7. Färgen är gråbrun. XVIIb, f. 5 fot
djupt. 1:2.
1575. Ett djurben, något skadat i ena ändan, med
ungefär mittpå genomborrat hål. L. 5,7. Färgen
är gråbrun. 1:2.

1576. Ett naturben, l. 5,3; genomborrat. Färgen
är gråvit. XIVb?, f. 4 fot djupt. 1:2.

1577. Ett naturben, tillskuret, l. 5,7; genomborrat
med ett hål. Färgen är gulbrun. XVIb, f. 4 fot
djupt. 1:2.

1578. Ett obearbetat djurben, med två tättsittande, genomborrade hål. Benets l. 5,7. Färgen
är brun. F. 2 fot djupt. 1:2.
1579. Ett naturben, l. 4,9; genomborrat med två
över varandra sittande hål. Färgen är grågul. 1:2.

1581. Ett djurben med två nära varandra sittande
genomborrade hål. Benets l. 6,3; ytan något avkarvad. Färgen är gråbrun. XIX, f. 3 fot djupt.
1:2.

1583. En ”selpinne”? av horn, l. 10,2; gul och
svartflammig till färgen; ytan glänsande blank.
1:2.

1584. Ett benföremål (möjligen en hornspets), avbrutet i tjockändan. Vid spetsen ornerad med inristade linjer av vilka två gå parallellt med
varandra och mellan dessa snett inristade linjer
bildande ett nätverk. Ytan är slät och grågul till
färgen. F. 5 tum djupt. 1:2.
1585. Ett benföremål, l. 10; grovt tillskuret. I den
platta tjockändan ett genomgående hål. Färgen
är grågul. F. 4 fot djupt. 1:2.

1586. En nål av ben. L. 7,2; med hål dels från
sidan, dels uppifrån genom nacken. Huvudet i
form av en cylinder, själva nålen trind och svagt
böjd som ett oxhorn. Färgen är brungrå och ytan
slät. F. 5 fot djupt. 1:2.

1587. En hornspets, l. 16; av ett älghorn, tvärt avsågad i tjockändan. Vid tjockändan ett snett genomborrat hål. 1:3.
1588. Hornspets, l. 7,4; med inborrat hål från ena
sidan, som utmynnar i nackens plana översida.
Färgen är grågul, ytan blank. IV, f. 3 fot djupt.
1:2.

1589. En hornspets, l. 7,5; med början till ett hål
i den rakt avsågade tjockändan. Färgen är brun.
F. 3,5 fot djupt. 1:2.

1590. En hornspets, l. 13,7; tvärt avsågad i tjockändan. Spetsen avtunnad så att tjockändan bildar en vulst. Vulsten är säkerligen ett förarbete
till ett huvud el. dyl. Färgen är jämnt brun; ytan
något glansig. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
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1591. Hornspets, l. ca 8,8; grovt tillskuren, ena
ändan tillspetsad, den andra i form av en muff.
Färgen är brungul. IV, f. 1 1/2 fot djupt. 1:2.

1592. Ett benföremål, l. 11,4; av form som bilden
visar. Grovt tillskuret, antagligen ämne till en nål
eller dylikt. Ytan är gråbrun. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1593. Ett benföremål, l, 3,4; av form som vidstående bild visar. 1:2.
1594. En hornspets, l. ca 12, med spår av bearbetning med ett eggjärn. Färgen är gulbrun, i den

tvärt avsågade tjockändan en fördjupning. F. 2,5
fot djupt. 1:2.

1595. En hornspets, l. 9,5; med täljd yta, avsmalnande på mitten. Ytan är glansig, färgen gulvit.
1:2.
1596. Ett benföremål, l. 6,9; hastigt avsmalnande
på mitten utåt den spetsiga ändan. Ytan är täljd,
gråvit till färgen. 1:2.
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1597. En hornspets (möjligen ben) rakt avskuren
i tjockändan, avbruten och skadad i den andra.
Nuv. l. 22,3. I tjockändan sitter en grov järnnit.
Omkring tjockändan är den ornerad med hårfint
inristat nätmönster. Ytan är slät och blank, färgen är brungul. 1:3.
1598. En nål, bestående av en hornspets i vars
tjockända ett huvud är utskuret. Genom underläppen går ett hål, ögonen äro fyllda med en gråsvart massa. Nålen är ornerad som vidstående
figur visar. 1:2.
1599. Benföremål, l. 5,6; av okänd användning
med utseende som vidst. figur visar. Ytan är
porös, färgen gråbrun. 1:2.
1600. Ett hornföremål av obestämd användning.
Färgen är grågul. Tjl. 1,1. F. 5 fot djupt. 1:2.

1601. Ett föremål av horn av obestämd användning, l. 9,8; tjl. 1,1. Plan på båda sidorna, facetterad runt kanterna. Ytan är porös, grågul till
färgen. F. 2 fot djupt. 1:2.
1602. Ett ämne av ben till ett föremål av okänd
användning. L. 12. Form och utseende som vidstående figur visar. Ytan är jämn, brunsvart till
färgen. F. 5 fot djupt. 1:2.
1606. Ett stycke älghorn med på baksidan inristat triangelmönster. St. 11,5 x 10,5; ungefärlig tjl.
1,2–2. 1:4.
1607. Skoveldelen av ett älghorn, avsågat på fyra
sidor. På hornets undre sida äro två tjurhorn,
lagda i kors, inskurna. 1:6.

1608. Ett stycke av ett älghorn, avsågat i ena kanten, avbrutet i den andra. På hornets övre sida en
fyrkantig nedskuren fördjupning. 1:4.
1609. Ett stycke älghorn, planslipat och ornerat
på ena sidan. Plan, men skrovlig på den andra.
Färgen är fläckigt vit, brun och gråsvart. Hornstyckets tjl. ca 1,2–1,5. F. 1 fot djupt. 1:2.

1610. En ornerad bit av ett älghorn med såväl
båda sidorna som kanten planad och dekorerad
med koncentriska ringar. Färgen är nästan glänsande svart, på andra sidan något brunare. Tjl.
ca 1,8. 1:2.
1612. En platta av älghorn, tjl. 0,4; på ena sidan
inristad med en stor mängd cirklar med mittpunkt, på den andra endast två sådana. Tre sidor
äro raka och hela, den fjärde avbruten. 1:2.
1613. Två platta fragment av en hornskiva, tjl.
0,3. Den större biten med tre genomborrade hål.
I ett hål sitter en bronsnit. På ena sidorna ornerade med koncentriska cirklar, ytan är mörkbrun
och blank. Fragmenten ha möjligen tillhört sidoskenan till en kam. 1:2.
1614. Ett avsågat stycke av ett älg- eller hjorthorn,
plant på ena sidan, ojämnt på den andra. Den
plana sidan är ornerad med triangelornament.
Den plana ytan visar spår efter avsågning. Bitens
ungefärliga d. 5–5,5. Färgen är grågul. 1:2.
1615. Ett benföremål av obestämd användning
av utseende som vidst. bild visar. Ytan är grå till
färgen. F. 3 fot djupt. 1:2.
1618. Ett S-formigt, platt benföremål, genomborrat med två större och två mindre hål. Övre
ytan ornerad, den undre oornerad. Färgen är
grågul, ytan blank. F. 3 fot djupt. 1:2.

1619. Ett bandformigt benföremål, ena sidan rak,
den andra profilerad och fragmentarisk. Föremålets l. 7,5; br. 1,5; tjl. knappt 0,2. Föremålet är
genomborrat med fem hål. På ena sidan ornerad
med ränder och nätmönster. Ytorna gulgrå och
glänsande blanka. F. 3 fot djupt.1:2.

1620. Ett bandformigt benföremål, ena sidan rak,
den andra profilerad och delvis fragmentarisk.
Föremålets l. 7; br. 1,9; tjl. ca 0,3. På ena sidan
ornerad med delvis svagt inristade linjer. Övre
ytan slät, undre porog [porig?], d.v.s. naturlig yta.
XVII, f. 3 fot djupt. 1:2.
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1621. Del av benföremål, utskuret och ornerat,
nuv. l. 3,4. Färgen är grå, ytan blank. IVb, f. 4 fot
djupt. 1:2.

1636. Ett djurben med ett genomborrat hål i övre
ändan. X, f. 3 fot djupt år 1874. 1:2.

1623. Benföremål, genomborrat med ett par hål
i vardera kortändan. Ena långsidan rak, den
andra utskuren som tänder, några skadade.
L. 7,4; tjl. 0,2. Ytan är grågul och blank. F. 2,5
fot djupt. 1:2.

1642. En rektangulär hornplatta, sidornas l. 4,
urnupen på tre sidor, tjl. på mitten 0,35; obetydligt tunnare vid kanterna. I ena hörnet ett genomborrat hål samt i kanten rester av ännu ett
sådant. På plattans ena sida hårfina spår av inristade streck, som fig. utvisar. Plattan är brun till
färgen. F. 2 fot djupt. 1:2.

1622. Del av benföremål av okänd användning
med i rad sittande genomborrade hål. Färgen är
grågul. Tj. 0,5. F. 2 fot djupt.

1637. Ett kanonben samt två tibior av får eller
get, alla tre med i nedre ändans baksida inborrat
hål, vilket endast går igenom benpipans ena sida.
1:2.

1624. En benskena med ett par genomborrade
hål i ena ändan, avbruten i den andra. Övre
sidan ornerad i rutmönster, den undre oornerad.
Ytan är grågul och blank. XVIII, f. 4,5 fot djupt.
1:2.

1643. En hornplatta, l. 3,5 och br. 1,9 samt tj. 0,5.
De båda långsidorna urnupna. Färgen är
gulbrun. 1:2.

1625. En ben- eller hornskiva, nedre ändan avslutande i trappsteg samt avbruten; hela nuv. l.
7,6; plan på den undre, kupig på den övre sidan.
I övre vänstra kanten inskurna hack. Ytan är slät
och något blank på den övre kullriga sidan. Färgen är gulbrun. V, f. 5 fot djupt. 1.2.

1627. Ett benföremål av utseende som vidstående
bilder visa. Starkt förbränt. Färgen är blågrå och
vit. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1628. Ett benföremål (av horn?). L. 3,8. Färgen är
brungul. II, f. 1,5 fot djupt. 1:2.
1629. En rund trissa av horn eller ben med ornerad översida. vilken är något konvex. Trissans
d. 2,5; tjl. 0,5. Ytan är gulbrun och blank, F. 4 fot
djupt. 1:2.

1630. Ett knappliknande föremål av marleka av
form som vidst. teckning visar samt ovanpå ornerat med en månguddig stjärna inom en ring.
Såväl övre som undre sidan är svagt konvexa. På
undersidan början av ett inborrat hål. Föremålets
h. 0,9; d. 2,6. 1:2.

1632. Del av ett benföremål av okänd användning, med hårfint inristade streck eller figurer.
Ytan är blank, gulbrun till färgen. 1:2.

1645. En hornskiva, 4,8x5; möjligen ämne till en
dubbelkam. Tjl. på mitten 0,6; åt två kanter ca
0,3–0,4. På ena sidan märken efter tio hål. 1:2.
1646. Tre hela samt två bitar av hornskivor, tjl.
0,3–0,7. En hornskivan (den mittre i fig.) är nött
och blank. 1:2.
1647. Ring, tillskuren av rosenkransen på ett älghorn. Färgen är grågul, ytan blank. 1:2.

1648. Två och en halv liknande ringar som 1647,
fastän grovt tillskurna. Ej bild.
1649. En ring utskuren ur ett älghorn. 1:2.

1650. Fem hela samt tre bitar av liknande ringar,
alla utskurna ur älghorn. Ej bild.

1651. Ett metatarsalben av kalv, avbrutet i övre
ändan, utsågat som en klyka i den andra. Nuv. l.
12. Ej bild.
1652. Ett i båda ändarna avsågat djurben med
centrumhål. H. 2,2; d. 2,5. F. 4 fot djupt. 1:2.
1653. En avsågad skiva av ett älghorn, på ena
sidan huggmärken. D. 2,4; tjl. 0,7. Ej bild.
1654. En tunn skiva av ett avsågat horn, slät på
båda sidorna. D. 2,4; tj. 0,2. Ej bild.
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1655. Hornspets, avsågad i båda ändarna, l. 3,4;
med påbörjat hål i tjockändan. Grågul till färgen.
1:2.

undre sidan början till ett hål. Färgen är grågul.
1:2.

1657. Hornspets, avsågad i båda ändarna, l. 5.
Ytan avtäljd, vid tjockändan tvärt och kraftigt avsmalnande. I tjockändan början till två hål, ett
större och ett helt obetydligt. Grågul. 1:2.

1662. Hornspets, ytan skuren längs efter med
kniv. L. 5,7. Tjockändan avsågad med påbörjat
hål i undre ytan. Färgen är gulvit. IV, f. 3 fot
djupt. 1:2.

1656. Hornspets, avsågad i båda ändarna, l. 1,8;
med ganska djupt borrade hål i båda ändarna.
Grågul till färgen. 1:2.

1658. Hornspets, l. 6. Bearbetad yta. Ett hål, l. 3;
ingröpt från tjockändan. Grågul. XVIII, f. 3 fot
djupt. 1:2.
1659. Hornspets, avtäljd i båda ändarna. I tjockändan ett urgröpt hål. Gulbrun samt med blank
och slät yta. 1:2.

1660. Hornspets, l. 3,1; skuren i spetsändan samt
märken efter såg? (eller kniv) vid tjockändan. På

1661. Hornspets, l: 4,8; avsågad i tjockändan, i
vilken ett litet märke efter hål finnes. På spetsens
mitt märken efter såg? (el. kniv). Färgen är
gulbrun. 1:2.

1663. Hornspets, l. 2,1; med ett inborrat, koniskt
hål i den avsågade tjockändan. 1:2.

1664. Två hornspetsar, båda avsågade i tjockändan. Ytorna bearbetade med eggjärn. Den
mindre hornspetsen har i tjockändan början till
ett hål, den längre har även spetsändan avsågad.
1:2.
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1665. Hornspets, l. 4,2; avsågad med början till
ett hål i tjockändan. Gulgrå. Spetsen tillspetsad.
1:2.
1666. Hornspets, l. 4,2; avsågad i tjockändan
med början till ett hål i densamma. Gulbrun till
färgen. 1:2.

1667. Hornspets, l. 4,5; avsågad i tjockändan.
Tappändan tillplanad på två sidor som en mejsel. Färgen är gulbrun. 1:2.
1668. Hornspets, l. 6. Runt tjockändan märken
efter knivhugg, sedan avbruten. Färgen är brun.
1:2.
1669. Hornspets, l. 5,2; tillspetsad samt med
djupa knivhugg i smaländan. Tjockändan avsågad samt med början till ett hål. Gulgrå till färgen. F. år 1874. 1:2.

1678. 28 st hornspetsar, avsågade i ena ändan, l.
1,5–14,5. Ej bild.

1679. Sex hornspetsar, avsågade i båda ändarna,
l. 1–5. Ej bild.

1680. Ett verktyg? av ben, något tillskuret med
glänsande, starkt nött yta. Färgen är ljusbrun. 1:2.
1681. Benföremål, tillspetsat i ena änden; brun
till färgen, ytan nött, svallad. II, f. 1,5 fot djupt.
1:2.
1682. Benföremål, tillspetsat i ena änden, brun
till färgen, ytan nött, svallad. II f. 1,5 fot djupt,
1:2.

1683. Kilformigt benföremål, starkt slitet eller
svallat. Ytan slät. brun till färgen. 1:2.

1670. Hornspets, grovt tillskuren, l. 7,3. Färgen
är gråbrun. F. 2 fot djupt. 1:2.

1684. Hjärtformigt benförmål, starkt slitet eller
svallat. Ytan blank, färgen gulbrun. III, f. 3 fot
djupt. 1:2.

1672. Hornspets, avsågad i tjockändan, på ena
sidan inskurna, snett sittande streck. I tjockändan
ett påbörjat hål. Färgen är grågul. 1:2

1686. Benföremål av obestämbar användning, l.
4,8; några mm tjockt och av form som vidst. fig.
visar. Färgen är gråbrun. F. 2 fot djupt. 1:2.

1671. Hornspets, toppändan tillformad som en
mejsel. Färgen är gulbrun, ytan blank. Avsågad i
tjockändan. 1:2.

1673. Hornspets, l. 7; avsågad i tjockändan, brun
till färgen. F. 3 fot djupt. 1:2.

1674. Hornspets, l. 2,5; avsågad i tjockändan,
möjligen en spelbricka, brun till färgen. F. 2 fot
djupt. 1:2.
1675. En avsågad bit av en hornspets (älghorn?).
IV, f. 1,5 fot djupt. 1:2.

1676. En i båda ändar avsågad hornspets med ett
påbörjat, inborrat hål i de båda plana ändarna.
Ytan är svagt mångfasetterad. 1:2.

1677. Två hornspetsar av samma utseende; den
ena avbildad, l. 17,5; den andra, som är skadad i
tjockändan, l. 14,7; båda med insågad skåra i
tjockändan. 1:3.

1685. Ett benföremål, bearbetat, av obestämd användning och med utseende som vidstående bild
visar. Färgen är grågul. F. 3 fot djupt. 1:2.

1687. Ett tungformigt benföremål, l. 6,3; med genomborrat hål i den spetsiga ändan. Färgen är
gulbrun. F. 3 fot djupt. 1:2.
1688. En hornskiva av form som vidst. teckningar
visa. XIIIb, f. 4 fot djupt. 1:2.

1689. Ett tunglikande föremål av älghorn, tjl. 0,4,
i ena kanten ornerat med fint inristade ornament.
1:2.
1690. Ett platt benföremål, l. 6; br. 2 och tjl. 0,5;
avbrutet i båda ändarna samt med inristade eller
insågade tvärs över gående parallella linjer, som
fig. visar. Även spår av linjer i motsatta ändan.
Benföremålet är klumpigt tillskuret och färgen är
gulbrun. 1:2.
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1691. Ett mejselliknande stycke av horn, planat
på tre sidor, kullrigt på den fjärde (och något råttäten). På två av de planade sidorna märken efter
borrhål. 1:2.

1692. Ett yxliknande föremål av horn; nacken
skadad, nuv. L. 4,6; färgen är gråbrun. 8, f. 3 fot
djupt.
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1693. En liten tunn, blank benskena, avbruten i
ena änden, nuv. l. 4,3. Svagt åsad. Färgen gråoch gulmarmorerad. XVII, f. 3,5 fot djupt. 1:2.

1694. Två bitar av tunna benlameller, gulbruna
till färgen, ytorna blanka. F. 3 fot djupt. 1:2.
1695. Två benskenor, starkt skadade, med isittande två stora järnnitar. Färgen är vaxgul, ytan
blank. F. 2 fot djupt. 1:2.

1696. En lamell av horn eller ben, grovt tillsågad.
Färgen är grågul. 1:2.

1697. Två ämnen av horn eller ben, det ena snett,
det andra rakt avskuret i övre ändan, avbrutna i
den nedre. Färgen är gulröd. 1:2.

1698. Ett föremål av okänd användning, förfärdigat av ett stycke älghorn. I mitten en grund
grop. Föremålet är något glansigt nött. Färgen är
gulbrun. IX, f. 3 fot djupt. 1:2.
1699. Ett avsågat stycke av ett älghorn, tillspetsat
mot den ena ändan, plan yta i tjockändan, i vilken finnes märken efter hammarslag. Föremålet
har möjligen använts som städ vid finsmide el.
dyl. Något nött yta. F. 2 fot djupt. 1:2.
1700. Ett hornföremål likt föregående. Ytan är
blank och slät. 1:2.

1701. Ett hornföremål likt de båda föregående.
Ytan är blank och nött. 1:2.

1702. Ett hornföremål, likt de tre föregående,
fastän betydligt längre. 1:2.

1703. Ett hornföremål påminnande om de föregående och troligen använt som dessa. I ”nackens” plana översida sex inborrade små gropar.
1:2.
1704. Ett stycke älghorn, avsågat i båda ändarna,
av okänd användning. Något blankslitet. XII, f. 3
fot djupt. 1:2.

2536. Ett 40-tal större och mindre bitar av hundexkrementer, f. på 2,5–3,5 fots djup. År 1873. Ej
bild

2538. Djurben påträffade i Svarta jorden.
Första året tillvaratogs ”ungefär 15 säckar
ben”, andra året ”omkring 50 tunnor grövre ben
och 80 smärre lådor mindre ben, mest fågel och
fisk” skriver Stolpe i sina tryckta redogörelser.
Husdjur: Oxe, häst, svin, får, get, hund och
katt. Vilda däggdjur: Älg, ren, hare, räv, mård, lo,
bäver, ekorre, vattensork, åkersork samt med tvekan varg och svart råtta. Fåglar: Tamhöns. Vilda
fåglar: Havsörn, korp, kråka, kaja, ladusvala, tjäder, gråtrut, havstrut, småskrak, havstjäder, tordmule, storskrak, svan, gås, svärta, ejder samt ej
fullt säkert spetsstjärtade labben, pilgimsfalk och
vit stork. Fiskar: Gös, braxen, gädda, abborre,
gärs, sutare, asp, vanlig id, mört, sarv samt möjligen far. Ej bild.
2539. Djurben och horn, dels avsågade, dels med
märken efter kniv eller yxa. Ej bild.

2518. Eggdelen av en skafthålsyxa, avslagen i
skafthålet samt vid eggen, som är avplanad. Nuv.
l. 12,5; br. vid skafthålet 6,6; samt h. vid skafthålet
6,2. F. 4,5 fot djupt. 1:2.

2519. Liten stenyxa med från ena sidan påbörjat,
inborrat skafthål. Ytan starkt förvittrad. L. 7,2;
br. 2,8; tjl. 1,2. 1:2.
2520. Två borrtappar till stenyxor, l. 3,3 och 2,3.
Den senare funna i gropen XIIIb, f. 2 fot djupt. Ej
bild.
2516. Ett spån av sydskånsk flinta, har möjligen
brukats som verktyg av något slag. 1:2.

2521. En eldslagningssten, ena spetsen avslagen i
gammal tid. Färgen är vitgråsvart. Spår av slagrännor på båda sidorna. Nuv. h. 6 (urspr. ca 7,5),
br. 4,9, tjl. 1,5. 1:2.
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2522. En eldslagningssten, spetsoval, gulbrun till
färgen med en slagränna på båda sidorna.
L. 10,3; br. 3,7; tjl. 2,8. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
2523. En eldslagningssten, av kvarts eller kvartsit, spetoval, ena sidan nästan plan, den andra
kullrig. L. 9,3; br. 3,4; tjl. 2,4. F. 2,5 fot djupt. 1:2.

2524. En eldslagningssten av kvarts (kvartsit?).
oval till formen med små spår efter slagskåror.
D. 6,1x4,8; tjl. 2,8. F. 2,5 fot djupt. 1:2.
2527. Ett stycke av en avspjälkad kalkstensplatta,
slät på tre sidor, av vilka två äro ornerade dels
med parallella dels med i kors gående ränder.
Styckets l. 6; br. 4; tjl. 2,1. 1:2.

2528. Ett stycke av en glimmerhaltig talkskiffer, l.
16; br. 8; tjl. 6. Det är genomborrat av ett hål, d.
1,3–1,7. Stenen är sprucken parallellt med strukturlagret. Ej bild.
2591. Naturstenar av flinta, kalksten m.m. i varierande storlekar. Ej bild.

1794–1796. Ämnen till ring eller större pärla.
F. 2,5 fot djupt. 1:2.
1797. Bärnstensplatta. H. 0,8; d. 2. Rödbrun. 1:2.

1798. Bärnstensplatta. H. 0,8; d. 1,8. Rödbrun.
1:2.
1799. Bärnstensplatta. H. 0,8; d. 1,8. Gul. 1:2.

1800. Bärnstensplatta. H. 0,7; d. 1,5. Ljust rödbrun. 1:2.
1801. Bärnstensplatta. H. 0,6; d. 1,5. Mörk rödbrun. 1:2.

1802. Bärnstensplatta. H. 0,5; d. 1,3. Gulbrun.
1:2.
1803. Bärnstensplatta. H. 0,4; d. 1. Mörkbrun.
1:2.

2517. Delar av två harts?ringar, ytorna glänsande
svarta. 1:2.

2530. Bärnsten funnet på olika platser i Svarta
jorden. Nio bitar, f. 1,5 fot djupt. Nio bitar, f. 2
fot djupt. Åtta bitar, f. 2,5 fot djupt. Ca 33 st.
bitar, f. 3 fot djupt. En bit, storlek 2,7x3,7x6,3.
IX, f. 3 fot djupt. 18 bitar, f. 3,5 fot djupt. Två
bitar. XVIII, f. 3,5 fot djupt.Tio bitar, f. 4,5 fot
djupt. Åtta bitar, f. 2–5 fot djupt. Två bitar, den
ena st. 7,4x5,1x3,1 funna på 3–4,5 fots dj. samt
en stor mängd bärnstensbitar, de flesta av obetydlig storlek. Ej bild.

2540. Strandvrak bestående av små träbitar, kol,
hasselnötter och kärnor av släktet Prunus. På
stranden: ett 3 cm långt stycke samt mindre bitar
av bärnsten till ett antal av tolv; alla svallade.
1871 års undersökningar. Ej bild.

2541. Strandvrak funnet i sjön nedanför Svarta
jorden. 1871 och 1872 års undersökningar. Med
en särskild för ändamålet konstruerad skrapa undersökte Stolpe botten utanför stranden nordväst
om ångbåtsbryggan till Kugghamns norra udde.
Därunder påträffade han massor av trä och kol,
nötskal samt kärnor av släktet Prunus. Mängden
av träbitar, kol o. dyl. var så stor ”att man med
lätthet kunde fylla en tunna därmed om dagen”.
Ej bild.
2543:9. 35 svallade bärnstensbitar, den största
l. 7,6: br. 6,6; tjl. 2,1. v. 54; är genomskinlig, gul
till färgen; de övriga bitarna ganska små. Förvärvat av Stolpe och enligt uppgift funnet på stranden ”utanför Bystan”. Ej bild.

2544. Funna på stranden av Ångholmen: elva
svallade bärnstensbitar, den största l. 1,8; de övriga betydligt mindre. Ej bild.
2529. Ett litet stycke stenkol, l. 5; tjl. 2. En del av
detsamma lämnades av Stolpe för kemisk analys
för att utröna om det kunde vara från de skånska
Liaskollagren eller ej. Det gav emellertid inget resultat emedan stycket var för litet för en sådan undersökning. ”Det anträffades på endast en fots
djup men likväl under omständigheter, vilka utesluta möjligheten, att det kunnat bliva ditfört i senare tid” skriver Stolpe i sin tryckta Redogörelse
II s. 61. Ej bild.
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2532. Omkring 125 större och mindre stycken av
lerklining, dels från timrade hus, dels från kojor av
grenar och flätverk. På ett mindre stycke avtryck
efter tyg. Ej bild.
9434:3. En silversnodd, vriden av tre trådar, l.
7,6; tjl. 0,1. Ej bild.

14031. Övre delen samt en bit av bågen till ett
reliefspänne av silver, eldskadat. Nålhållaren avbruten och borta i gammal tid. Brevid nålhållaren sitter en bronsnit. Spännet är avbildat i
Fornvännen, tillväxten 1910, sid 230, fig. 21. Ej
bild.
•••
7187:2. En bronsten, l. 9,5; rektangulär i ena
ändan, tillplattad i den andra, avslutande som ett
djurhuvud. 1:2.

7542:2. Bit av ett bronsband, åsprofilerat i bandets längdriktning, ringformigt böjt. Br. 1,1; tjl.
0,2. 1:2.
7982:21. En bronsklump. Ej bild.

8649:7. Ändbeslag till ett skaft, bestående av ett
människohuvud av brons, iklädd hjälm. Hjälmkammen något trasig med spår efter ett, möjligen
två hål. Form som figuren visar. Ett liknande
huvud se Fornvännen Tillväxten 1914 s. 42 fig.
10a. 1:2.
13739:3. En trind bronsten, avbruten i ena
ändan, böjd som figuren visar. 1:2.

13794:6. Del av ett bronsföremål av obestämd
användning. Tjl. 0,1. Tillplattat och vinkelböjt
med genomborrat hål i ena ändan, avbrutet i den
andra. 1:2.

14040:3. En ringformigt böjd bronsten med
öppna ändar. Tenens d. 0,5. Ringens yttre d. 3,3.
1:2.
14995:7. Grov bronsten med trint tvärsnitt, hopböjd som en åtta, ändarna böjda i räta vinklar.
Åttans l. ca 8,5–9; tenens tjl. 0,6. Ej bild.

8700:3. En hopböjd bronsten, trind. L. i hopböjt
skick 3,6. 1:2.
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7982:13. Järnten virad i tät, platt spiral, avbruten
i ena ändan. D. 3,8; tjl. 0,7. 1:2.

9009:7. Ett ändbeslag av järn med vidhängande
triangulärt format järnbleck slutande i ett djurhuvud. I ändbeslagets spets en nit. 1:2.
9009:9. Platt järnten, avsmalnande mot ena
ändan och där upprullad i spiral. L. 7,2; br. 1,2.
1:2.

9009:10. Ett järnstycke med en pyramidalisk
dubb, l. 2; br. 0,8 (möjligen bit av ring som
9009:2). 1:2.
13734:9. En järnplatta, ena ändan avslutande
med ögla och i den sittande ring. 1:2.
13739:10. En tunn järnplatta, l. 4,2; br. 1,1; något
spetsigare mot båda ändarna samt svagt åsad.
Möjligen rester efter en nit i båda ändarna. 1:2.

13838:29. Två platta järnföremål, eggade i den
nedre svängda sidan. tjl. den ena 0,4; den andra
något tunnare. 1:2.

13921:16. Ett platt järnföremål, avbrutet i ena
ändan, hål i den andra. 1:2.
13973:10. Tre järnförmål av obestämd användning. (Kunna mycket väl vara från sen tid.) 1:2.

14563:34. Järnföremål, skaft el. dyl. med två tärningsliknande ansvällningar, trind med nedåt tillplattad del. [Skala ej angiven.]
7343:3. En liten järnring. D. 2,2. Ringen består
av en trind ten. 1:2.

7982:12. Järnring bestående av en trind ten, hopfäst medelst två i varandra gripande hakar. D. 4,1.
1:2.
9009:1. Ring av fyrsidig järnten, d. 5,5–6,2. Ej
bild.

9009:2. Ring av platt järnten. På ena sidan tre
uppstående dubbar. D. 4,3. 1:2.

9009:11. En i ring böjd järnten, vars ändar gå
något förbi varandra, med isittande, nu avbruten
nål? Ringens d. ca 2. 1:2.
9009:14. En järnring med isittande krampa, båda
gjorda av en trind ten. Ringens d. 2,5. 1:2.
13739:8. En ring bestående av en fyrkantig järnten, vriden på mitten samt avsmalnande vid
bägge ändarna. D. 2,9. 1:2.

13739:9. En ring bestående av en trind ten. D. 3.
1:2.
13838:35. Del av en järnring med tillplattad, inåtgående flik. 1:2.

14563:32. Tio järnringar av olika storlekar, därav
två med ändarna gående förbi varandra samt en
med ändarna virade om varandra; en av nästan
triangulär form. D. 1,1–3,4. Ej bild.
15402:3. Två platta järnringar, d. ca 3; tenarna
0,1x0,25 samt 0,25x0,45. Ej bild.
15731:12. Två sammanhängande järnöglor, avbrutna vid ändarna. Ej bild.
13838:34. En krampa av järn, bestående av en
fyrkantten, tillplattad och uppböjd i båda ändarna. 1:2.
13921:25. En krampa och två öglor av järn. 1:2.

14052:16. Järnkrampa, dubbelböjd, bredast på
mitten, avsmalnande mot ändarna. Br. 0,7;
tjl. 0,3. 1:2.

9993:5. En järnkrok, bestående av en trind ten,
d. 0,7; tvärt avhuggen i ena änden, tillplattad och
upprullad i den andra. Krokens l. 9. 1:2.
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13794:21. Järnkrok, avbruten i holkändan, den
andra ändan platthamrad samt med upprullad
spets. 1:2.

13838:33. En krok bestående av en trind järnten.
1:2.
14052:12. En järnkrok med genomborrat hål i
den övre, tillplattade ändan. 1:2.
14087:6. En järnkrok med platthamrad tånge.
1:2.
15731:13. Liten ankarnit av järn. 1:2.

9009:13. Ett välvt spikhuvud av järn. Huvudets
d. 1,6; h. 0,5. Ej bild.
13838:31. En platt järnten, avsmalnande och
uppböjd i ena ändan. 1:2.

13921:7. En fyrkantig järnten böjd i ring, d. 5,8.
Ej bild.
13921:8. En trind järnten, böjd i ring, d. 4,4. Ej bild.

13921:9. En platt järnten, böjd i ring, d. 3,3. Ej
bild.
13921:17. En trind järnten tillplattad i ena
ändan, avbruten i den andra samt böjd som en
metkrok. 1:2.

13921:24. En platt järnten, l. 5,8; kluven i ena
ändan samt en silver?nit i den andra. 1:2.
13921:12. Tre hästskosömsliknande järnföremål
av obestämbar användning. 1:2.

7982:1. Benplatta med hål i ena ändan och på
båda sidorna inristade fina streck (runliknande).
Den är mattglänsande och gråvit på ena sidan,
mörkare på den andra. Benplattan är troligen
gjord av ett skulderblad av häst, l. 10,6; br. 3,3;
tjl. 0,5. 1:2.

8139:10. En avsågad bit av en hornkrona (älg). Ej
bild.
8139:11. Ledgångskota med ett borrat horn. Ej
bild.

14087:3. En benplatta, tjl. 0,4; klumpigt utskuren
till ett djur med bakåtvänt huvud. Plan baksida. 1:2.
14052:8. Grovt tillspetsad hornspets. 1:2.

15698:2. Hornspets, tvärt avskuren med en liten
inskärning strax ovanför avskärning. 1:2.

8649:11. Ett stycke av rödbrun glasfluss (emalj?),
l. 2; br. 1,5; tjl. 0,9. 1:2.
7187:4. En cylindrisk slipad gotländsk korall. 1:2.

14134. [Planschen har felaktigt 14143.] Litet runstensfragment av röd kalksten. L. 8,5; br. 7; tjl.
3,8. Ca.1:10
14201. Stycke av en runsten av rödaktig sandsten.
Sidorna förefalla vara ”svallade” eller nötta. Stenens l. 16,5, tjl. 9. Avbildad i Upl. runinskrifter.
Pl. 3 U 9. Ca.1:10

14515. En bit av en runsten av röd sandsten,
tjl. 3,3. Den är avbildad i Uplands runinskrifter
Pl. 8, U 9, tillsammans med två andra bitar, vilka
inkommit vid olika tillfällen [till SHM] och erhållit inv. 14926:2 och 14980. Ca. 1:5.
14926:1. En bit av en runsten av rödbrun
sandsten. slät på övre sidan. L. 11; tjl. 5,3. 1:10
14926:2. En bit av en annan runsten av röd
sandsten, l. 13; tjl. 3,6. Se inv. 14515, med vilken
fragmentet passar ihop. Ca. 1:5.

14980. Ett runstensfragment av röd sandsten. Se
inv.nr 14515, med vilket det passar ihop och är
där avbildat i Upl. runinskrifter, Pl. 8 och 9. Ca.
1:5.
14981. Ett stycke av större bryne av ljus sandsten
med två konkava slipytor; i den ena av dessa äro
fyra runor inristade. L. 13,5; br. 8; tjl. 2,4. 1:4.

15140:1. Ett runstensfragment av rödgrå sandsten. Br. 9x9; tjl. 4,7. 1:2.
15140:2. Ett runstensfragment av grå sandsten,
avspjälkad. L. 11,5; br. 8,5; tjl. 3,2. Se Upl. runinskrifter, Pl. 8 U 9. Ca. 1:4.
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16481. Ett stycke av täljsten med två plana sidor.
På den ena en runrad inristad. Stenens l. 6,7;
tjl. 7. 1:2.

21404. Fragment av runsten bestående av röd
kalksten. L. 25,5; br. 13,8; tjl. omkr. 5. Avbildad
och beskriven i Upl. runinskrifter av Elias Wessén. 1:2.

12878:1. En starkt uppslipad, simpel skafthålsyxa
av grönsten med rundad bane och skadad egg.
Hålet sitter mitt i yxan. L. 7,9; br. 4,6; eggens br.
5,3. Ej bild.
8700:1. Oval eldslagningssten av kvartsit utan
kantränna. Färgen är brun. Snett över vardera
plansidan en djup fåra. L. 7,6; br. 5; tjl. 3. 1:2.
8440:7. En rund, platt kiselsten. D. 3,7; tjl. 1,4.
Ej bild.

12878:4. En stenkula, möjligen bränd lera, gråsvart till färgen, d. 1,8. På ena sidan en liten bit
urslagen (kan vara från sen tid). Ej bild.
8139:3. Två flintstycken, båda med hål (troligen
naturhål). L. 6. Ej bild.
8985:11. Ett stycke brun flinta liknande en kullrig
spelbricka. H. 1,5; d. 1,6. Ej bild.
13107:11. En flintbit, 2,3x2,9. Ej bild.

7982:19–20. Två bärnstensbitar, L. 3,3 och 1,7.
Ej bild.

7343:14. En halv bärnstenspärla. H. 0,7; d. 1,6.
Ej bild.

8166:3. Ett bärnstensstycke, oregelbundet bearbetat med svallade kanter och påbörjat hål på ena
sidan. 1:1.
8252:5. Fyra bärnstensbitar med märken efter
hål. Ej bild.

8252:6. Minst ett åttiotal större och mindre bärnstensfragment, de flesta svallade. (Nu äro antalet
bitar avsevärt flera, många ha under årens lopp
spjälkats sönder i flera mindre stycken.) Ej bild.

8649:12. Ett antal bärnstensbitar, de flesta avspjälkade. Den största bitens storlek 1,6x2,7. Ej
bild.
8700:5. En bärnstensbit, 1,3x2,2. Ej bild.

8702:B. 15 bärnstensbitar, de flesta något svallade. Den största har en längd av 2,5, den minsta
helt obetydlig. En bit, som är genomskinlig, är
något tillformad samt har märke efter ett påbörjat hål. D. 1,5; tjl. 0,7. 1:1.
9009:23. Fyra bitar obearbetad bärnsten, den
största bitens l. 4; den minsta 1. Ej bild.
9152:4/10. Två små bärnstensbitar. Ej bild.

13838:12. Ett stycke bärnsten, skadat i ena kanten. L. 2,4; tjl, 0,9. 1:2.
14995:21/2. Grovt tillskuren bärnstensbit; l. 1,5;
br. 1,4; tjl. 0,7. Ej bild.
23767:16.Två bitar bärnsten. Ej bild.

7982:18. Liten marleka av form som en
spelbricka. D. 2,2; h. 0,6. Färgen är grågul. Ej
bild.

11344:16. Marleka, vitgrå. D. 3,2; h. 1,6. Ej bild.
8139:13. Petrifikat. Ej bild.

8139:5. Ej förhistoriska föremål. Ej bild.

8139:12. Ej förhistoriska föremål. Ej bild.
8139:15. Ej förhistoriska föremål. Ej bild.
•••

8985:2. Ett bronsbeslag med rest av hake på baksidan. L. 3,1; br. 2,7. Säkert ej förhistorisk. 1:2.
15731:6. Remspänne och torn av bronsplåt, ej
förhistorisk! 1:2.
15731:7. Hängsmycke av tunn bronsplåt. Säkerligen ej förhistoriskt. 1:2.
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