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utan äfven mindre utvecklade människors sätt att tänka i bil
der. Likasom den primitiva människans språk till en högst 
väsentlig del består i gester och åtbörder, låter hon sina tan
kar också få ett åskådligt uttryck. Många af naturfolkens ma
giska ceremonier äro intet annat än sådana åskådliga tankar. 
Sina önskningar tänker hon icke blott, hon materialiserar för 
sig, hur hon vill, att det skall gå till. Därför blir önskan att 
få döda ett villebråd på en bestämd plats uttryckt genom att 
hon på denna plats lägger ned ett vapen. Vi förstå då också 
att, när konstskickligheten kommit så långt, önskan att pä en 
viss plats döda ett djur som älgen kan få uttryck i en älgbild 
i yxform. Måhända hade det redan öfvergått från det omedel
bara uttrycket till en ceremoni, men det försvagar icke denna 
förklaring. Om vi tänka på den särställning älgen intagit, är 
det alldeles naturligt, att man velat lägga ned särskildt arbete 
på ett sådant vapen. Äfven vid annan jakt har man säkerli
gen då och då uttryckt sin önskan om rikligt byte med yxor, 
små och stora. Det är därför icke uteslutet, att den här gifna 
förklaringen kan utsträckas till en hel del yxfynd. Kanhända 
har en och annan af dem, som vi utan vidare sammanställt 
med solguden eller Tor, endast varit ett uttryck för denna pri
mitiva tanke att skaffa jaktlycka. I alla händelser är det sä
kerligen sådana urgamla föreställningar som format älgbilden 
från Alunda. 

3. Naturförhållandena på fyndplatsen 
AF 

RUTGER SERNANDER och J . V. ERIKSSON 

j[ammelmyren" är en mindre kärrsänka i moränmark, 
beväxt med af löfträd insprängd barrskog. 

Själfva hufvuddelen bildar en oval, som mot 
S. utsträckes till en smal hals, gående i NNV-SSO. Genom 
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hufvuddelen och genom halsens mera öppna midtparti hade 
sommaren 1910 ett dike upptagits, och därvid hade i en 12 
m. bred förträngning af halsen nära det i S. belägna utloppet 
fyndet blifvit gjordt. 

Jordmånen i hufvuddelen utgjordes af c:a 10 cm. kärr
mylla på sand eller lera och därunder morängrus. Vegetatio
nen utgjordes af ett caricetum amblystegiosum med: 

Amblystegium exannulatum 
purpurascens 

v scorpioides 
Carex ampullacea 

„ Ooodenoughii 
teretiuscula 

Comarum palustre 
Epilobiurn palustre 
Eriophorum angustifolium 
Equisetum palustre 
Glyceria fluitans 
Pcdicularis palustris 

Sphagnum Gravetii Russow. 
Detta caricetum sträcker sig också in i halsen, men med 

en del förändringar, orsakade af ökad beskuggning samt bet
ning och kreaturstramp. Nytillkomna voro: 

Carex vesicaria Juncus bufonius 
Juncus articulatus Ranuncalus flammula 

Acrocladium cuspidatam. 
Dessutom fanns utmed hvardera af halsens sidor ett bälte 

med talrika tufvor. Enstaka sådana funnos äfven i det öppna 
midtpartiet. Dessa tufvor voro beväxta med: 

Alnus glutinosa Picea excelsa 
Rhamnus frangula. 

Bland dessa tufvor märktes en relativt stor sådan, 4,so m. 
i längd och 2 m. i bredd liggande 47 m. från utloppet un
gefär midt i halsens öppna parti och tvärs öfver dess längd-
utsträckning, hvadan centralpartiet blifvit genomschaktadt vid 
dikesgräfningen. 

Midt under en al och stickande snedt uppåt hade älg
bilden, enligt hvad finnaren visade oss, anträffats. Tufvans 
vegetation utgjordes bland annat af de nämnda trädslagen 
ofvan ett sammanhängande mosstäcke af Hylocomium prolife-
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rum och H. parietinum. En profil från dikeskanten hade följande 
utseende: 

a. 40 cm. mylla, till åtminstone 20 cm. ofvan kontakten 
till nästa lager starkt grusblandad. 

b. 0—6 cm. grus; detta lager låg i nivå med det omgif-
vande kärret. 

c. Fyndnivån. C. 5 cm. mycket seg blålera med talrika 
rostpartier. 

d. 30 cm. lera med partier af grus och sand. 
e. 10 cm. + sand. 
Kärret intill hade följande lagerföljd: 
a. 10 cm. kärrmylla. 
b. 5 cm. sandigt grus. 
c. 10 cm. + blålera, därunder morängrus. 
Söder om kärret vidtog en liten odling. Vid halsens myn

ning mot denna hade i sen tid funnits en fördämning, som 
skaffade vatten till en kvarn vid Granlund. 

Då jag vid mitt besök den 1 oktoberl910 endasthade en myc
ket kort stund under inbrytande skymning till mittförfogande, kan 
jag ej yttra mig om tufvans uppkomst, men erhöll intryck af att 
den till sin undre del bestod af omlagradt eller omrördt material. 

Rutger Sernander. 

Vid ofvan omtalade besök å fyndplatsen för "Alunda-
älgen" var äfven undertecknad närvarande. Jag hade seder
mera den 2 maj 1911 möjlighet att komplettera våra iaktta
gelser vid en ny resa till platsen. Härunder genomgräfdes en 
kvarstående del af tufvan öster om diket, och i den nya pro
filen, hvilken kom att gå ungefär vinkelrätt mot den af pro
fessor Sernander anförda dikesprofilen, gjorde jag följande 
iakttagelser: 

Lager a (se Sernanders profil) fortsatte äfven åt detta håll, 
ehuru med hastigt aftagande mäktighet, samt öfvergick utan 
gräns i följande. 
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Lager b hade mycket varierande mäktighet, upp till 10— 
15 cm. 

Lager c (fyndnivån) liksom i Sernanders profil. 
Lager d bestod till största delen af lerigt grus och mäk

tigheten varierade något. 
Lager e hade uppåt en skarp kontakt, som emellertid fick 

ett något egendomligt förlopp så tillvida, att lagret med en 
ansvällning delvis gick upp och ersatte de båda närmast öf
verliggande lagren. 

Materialet i lagren d och e var till sin petrografiska be
skaffenhet sådant, som man vanligen finner detsamma i pri
märt läge. Sanden i det understa lagret utgjordes af ren, 
hvit, synnerligen härd sammanpackad kvartssand utan rost
partier. Det öfversta gruslagret (lager b) var liksom fyndlagret 
rostigt af utfälld järnockra, men hårdt sammanpackad!. Att 
själfva fyndlagrels lera var mycket seg och rostig, har redan 
prof. Sernander framhållit. 

På grund af dessa iakttagelser synes mig möjligheten att 
tufvan blifvit sammanvräkt af människor mycket ringa. Sna
rare är den att anse som en produkt af vattnets lagrande och 
omlagrande verksamhet, vare sig det lagrande vattnet utgjort 
en kort ström, som kommit norrifrån och med sina sediment 
uppfyllt den lilla moränsänka, hvilken i nutiden upptages af 
"Gammelmyren", samt utfallit i det närbelägna Litorina-hafvet, 
eller af hafsvågorna, då hafvet drog sig tillbaka från trakten. 
Rostfärgning förekommer mycket vanligt bl. a. i af hafsvå
gorna omlagrad sand i ytan af våra rullstensåsar ("mosand"), 
under det att den primära (glaciala) sanden i åsarnas inre 
("mursand") kännetecknas genom sin stora renhet samt full
ständig frihet från rost. Det ligger enligt mitt förmenande 
närmast till hands att tänka sig lagren d och e såsom pri
märt afsatta i vatten (analoger till "mursanden") och lagren £ 
och c såsom omlagringsprodukter af det ursprungligen primärt 
anlagrade materialets öfversta delar (analoger till "mosanden"). 
Att vid sand och lermarks öfvergång till kärrmark alar och 
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• betecknar namn på -lösa. 
O > i -lef (-löf). 
+ » » » -inge. 
• » » » -sta(d). 
O » » > -by. 

O betecknar grafvar fr. stenåldern. 
A » > o. hällristningar fr.bronsäldern. 
+ • » > stensättningar fr. järnåldern. 
D > boplats fr. stenåldern. 
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andra träd lätt fatta fäste på dylika mindre upphöjningar af 
underlaget samt genom myllbildning öka höjden af tufvan, 
är en regelbundet återkommande företeelse i randpartierna af 
våra kärr. 

J. V. Eriksson. 

GÖINGE HÄRADS GÅRDNAMN. 

Ett bebyggelsehistoriskt utkast1 

AF 

H J A L M A R L I N D R O T H 

'kåne har ännu ej indragits i det stora arbete på ut
forskningen af vårt lands ortnamn, som pågår sedan 
en del år tillbaka. Men ej så obetydliga förarbeten 

äro undangjorda. Axel Falkmans Ortnamnen i Skåne (1877) är 
ju gammalmodigt i synpunkter och förklaringar, men bjuder 
ett rikhaltigt material af äldre namnformer. Danska forskares 
arbeten måste naturligtvis vara af allra största betydelse för 
den fordom danska provinsens namn- och bebyggelsehistoria, 
och särskildt äro Johannes Steenstrups olika arbeten (alltifrån 
Nogle Bidrag til vore Landsbyers og Bebyggelsens Historie 
i Histor. Tidsskr. 6 Rcekke V, 313—366, 1894) af grundläggan
de värde. De stora synpunkterna och de allmänna — låt vara 
delvis provisoriska — resultaten äfven af svensk och norsk ort
namnsforskning måste naturligtvis likaledes beaktas. Och vi 
kunna nu anse oss komna sä långt, att vi vid hvarje ny bygds 
tagande till behandling ha något att knyta an vid. Vi tycka 
oss skönja vissa stora linjer i bebyggelsens och namngifnin-
gens historia. Vi ha fått åtminstone skissen till en relativ kro
nologi. Både själfva undersökningen af det nya området och 
framläggandet af dess resultat kunna därför lämpligen få for-

1 Denna undersökning planlades och meddelades först såsom populärt 
föredrag (vid hembygdskurscrna i Hessleholm i juni 1910) och föredrogs i 
något förändrad gestalt i Etnologiska föreningen i Lund i okt. s. ä. Den 
framträder här ytterligare i någon män omarbetad och något utvidgad. Spå
ren af dess första tillkomst ha dock ej helt utplånats. — Direkta hänvisningar 
till allmänt bekant facklitteratur ha icke skett med någon konsekvens. 


