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kanna, så var givetvis denna omständighet den första som gjorde att man 
tittade närmare pä pjäsen. 

I botten är Infällt ett runt stycke av ett annat silverkärls botten (fig. 2) 
med de sannolikt i och för sig äkta stämplarna för Peter Neuendorf i Lid
köping (1797—1835). Detta sistnämnda förtalskningstrick är ju snarast att 
betrakta som grovt och klumpigt. Möjligheten att pjäsen passerat genom två 
olika förfalskares händer är därför ej utesluten. Stämpelinfällningon är gjord 
helt och hållet utan den finess, som kännetecknar förfalskningen av dekoren. 
Hur denna sistnämnda utförts skall inte avslöjas: det vore ju orätt att 
upplysa den aktuelle förfalskaren om hur han avslöjats eller tillhandahålla 
andra förfalskare receptet på en nyare och bättre metod. Undersökningen 
har utförts i samarbete med föreståndaren för Statens historiska museums 
konserveringsanstalt ingeniör Gillis Olson och prcparator C. G. Hesselblad. 
Ett yttrande har också mottagits från Statens kriminaltekniska anstalt. 

O. Källström 

1946 ÅRS UTGRÄVNING I AGERÖDS MOSSE, 
MUNKARPS SOCKEN, SKÅNE 

Genom professor Otto Rydbecks forskningar har Lunds universitets histo
riska museum under det senaste kvartsseklet kommit att bliva centrum för 
det i Sverige bedrivna forskningsarbetet pä den äldre stenålderns omräde. 
Redan gonom professor Rydbecks utgrävningar i Järavallen i Limhamn 
1903, vilka utgjorde en direkt fortsättning på Knut Kjellraarks undersök
ningar 1901—02, tillfördes Lunds universitets historiska museum cn samling 
fynd från denna, den svenska stenåldcrsforskningens klassiska boplats. Se
nare har fyndmassan i museet från detta tidsskede ökats avsevärt, men den 
består huvudsakligen av tillfälligt gjorda fynd och föremål, som hopsamlats 
på ytan av boplatserna. Under de senaste åren ha danska arkeologer före
tagit omfattande utgrävningar på de själländska mossboplatscrna från magle
mosetid, och tack vare de omsorgsfulla metoder, som därvid utarbetats, har 
man nu erhållit betydligt större möjlighet än tidigare att differentiera ma
terialet. 

Mot slutet av 1930-talet planerades en utgrävning i större omfattning på 
någon skånsk boplats från mesolitisk tid, och man inriktade sig närmast på 
boplatsområdet vid Ageröds mosse i Mttnkarps socken. Där hade ett stort 
material av flintartefakter insamlats av amatörarkeologen, tullöverinspektör 
Carl Stadier; hela detta material har han skänkt till Lunds universitets 
historiska museum. Kriget och bristen på ekonomiska resurser lade emeller
tid hinder i vägen för planernas förverkligande. Först 1946 kunde do tagas 
upp på nytt och oj minst tack vare donationer från privat håll, i främsta 
rummet H. K. H. Kronprinsen, kunde arbetet sättas igång i juni månad. 
Ledningen anförtroddes helt naturligt åt en yngre forskare, docent Carl-
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Axel Althin, som tidigare beroddes tillfälle att deltaga i de danska utgräv
ningarna i Aamossen för att lära känna den där tillämpade grävningsmeto
den. Agerödsundcrsökningen planlades även i samarbete med danska arkeo
loger och mossgoologer. Genom beredvilligt tillmötesgående från dansk sida 
kunde assistenten vid det danska Nationalmuseets Moselaboratorium, B. 
Brorson-Christensen knytas till Agerödsundcrsökningen; han svarar för den 
geologiska sidan av undersökningen. 

Ageröds mosse och dess systermosse, Rönneholmsmossen, utgöra rester 
av en igenvuxen sjö, som stått i samband med don västra av Ringsjöarna. 
På dot smala näs, sora skiljer dessa mossar från Ringsjön ligger Sjöholmen-
boplatsen. Längs kanterna av Ageröds och Rönneholms mossar ligger ett 
stort komplex av boplatser. Som föremål lör årets undersökning utvaldes en 
boplats vid Ageröds gård, vilken, av det y t funna materialet att döma, helt 
borde tillhöra fastlandstid. Mod hänsyn till de senaste årens erfarenheter 
från de danska utgrävningarna, tillämpades den metod, som utarbetats av 
de danska mossgcologerna J. Troels-Smith och B. Brorson-Christensen. Ut
grävningen i Ageröd pågick i tre månader och därvid undersöktes en profil 
gonom boplatsen på 62 m:s längd och 50, dolvis 70 cm:s bredd. Metoden med 
inmätning av samtliga föremål, som oj tillhöra torvbildningen: artefakter av 
flinta, ben och horn, träbitar, hasselnötter, stenar, lerklumpar etc. — i allt 
ha 12 820 föremål inmätts under sommaren — samt den ständiga geologiska 
kontrollen, är ott mycket tidsödande arbete, mon den enda framkomliga vägen, 
då det gäller att få en finindelning av materialet. Som man kunde vänta, vi
sade det sig också, att smärre omlagringar, vilka skadat lagerföljden, före
kommit vid den ursprungliga strandkanten. 

Det är ännu, innan materialet bearbetats, för tidigt att yttra sig om resul
taten av denna utgrävning, men vissa betydelsefulla fakta framstå redan nu 
klart. Pollonundorsökningcn visar, att boplatsen helt faller inom ancylustid. 
med do geologiska gränserna rent boreal tid, K. Jessen zon VI, och över
gången mellan boreal och atlantisk tid, Jessen övergången mellan zon VI 
och VII. Redan i den smala profilen erhöll man ett material, som visar, att 
boplatsen är synnerligen fyndrik och framför allt ron från yngro inbland
ningar. De tillvaratagna artefakterna utgöras av kärnyxor, spetsyxor, cirkel
runda skrapor, spån och mikrospån, block- och hyvelskrapor, kärnor, mikro-
liter av (ro huvudtyper (spetsar, trekanter och lancetter), fågelpilar, en 
»nätsticka», etc. Däremot har man icke påträffat vare sig skivyxor eller 
tväreggade pilspetsar. 

Såväl pollenkornen som bonmaterialet äro synnerligen väl bevarade i mos
sen och man kan räkna med ett stort osteologiskt fyndmaterial och redskap 
av ben och horn vid en fortsatt undersökning. För den osteologiska sidan 
av undersökningen har docent Herved Berlin ställt sig till förfogande och 
han har även deltagit i sommarens fältarbeten. 

Utgrävningen i Ageröd 1946 är närmast att betrakta sora en provgrävning 
i stor skala. Då den givit ett synnerligen lovande resultat är det Lunds uni
versitets historiska museums förhoppning att instundande sommar kunna 
fortsätta arbetet och därvid förlägga utgrävningen till boplatsens centrala 
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del, varvid ett större fyndmaterial skulle erhållas. Boplatsen beräknas ha en 
utsträckning av minst 250 m. 

Som ovan nämnts ingår Agerödsboplatsen i ett större komplex av boplat
ser kring Ageröds och Rönneholms mossar. Av ytfynden att döma tillhöra 
dessa boplatser icke alla samma tidsskede. Det är därför ett önskemål, att 
undersökningar kunna utföras på flera av dessa boplatser. Först sedan ett 
större material på så vis erhållits, kan man genom ett intimt samarbete mel
lan arkeologer och mossgeologer få en klar bild av denna insjöbebyggelse 
och dess tidsställning. Ej minst betydelsefullt är, att man därigenom kan 
ställa den skånska maglemosekulturen i säker relation till den närbesläk
tade kulturen på Själland. 

Holger Arbman 

DEN LILLA KLOCKAN I ÖDSKÖLD, TROLIGEN 
SVERIGES ÄLDSTA I BRUK 

Under en resa i Värmland och Dalsland sommaren 1942 för att under
söka de medeltida kyrkklockorna i dessa båda landskap beroddes mig 
en stor överraskning. Förhoppningarna att här göra några goda fynd 
voro icke stora, särskilt icke i Dalsland. Visserligen tillhörde de bägge 
landskapen under medeltiden det vidsträckta Skarastiftet, och tidigare 
undersökningar av de bevarade medeltida klockorna i Västergötland 
hade varit mycket givande. En förberedande orientering ifråga om det 
dalsländska klockbeståndet, närmast i anslutning till den kyrkliga 
snabbinventeringen för en del är sedan, hade givit vid handen, att det 
visserligen skulle finnas kvar ungefär ett dussin medeltida klockor i 
Dalsland, men även att samtliga skulle sakna inskrift. Klockor utan in
skrift kunna ju ofta vara mycket gamla och för den skull intressanta 
— i Västergötland finns ett flertal frän 1200-talet — men dä deras ålder 
i flesta fall är svår att fixera, erbjuda de i allmänhet mindre av intresse 
än de som äro försedda med inskrift. 

Uppo i tornet av Ödskölds kyrka i Vedbo härad fann jag emellertid, 
att därvarandc lillklocka icke blott var försedd med inskrift, utan även 
av sådan art, att denna klocka måste anses såsom enastående i Sverige. 
Längst uppe på den övre, kullriga delen, den s. k. klockhalsen, befinner 
sig inskriften, som på grund av donna undangömda plats lätt undgår upp
märksamheten. Den är icke som eljest på våra såväl äldre som yngre 
klockor utförd med upphöjda, reliefartade bokstäver, utan dessa äro för
djupade och insänkta i klockan. Det är närmast dot tekniska förfarings-' 
sättet, som gjutarna på sin tid använt vid placeringen av en sådan in
skrift på klockan, som gör, att man torde vara berättigad datera denna 
Ödskölds klocka till 1100-talet. Så vitt mig är bekant finns icke någon 
annan större klocka av denna typ kvar i Sverige, även om flora sådana 
antagligen förr ha funnits. 
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