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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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Något årtal är tyvärr icke utsatt, men då klockor med fördjupad in
skrift, enligt forskares mening, icke tillverkats efter 1100-talets utgång, 
torde det icke vara oberättigat att datera denna lilla klocka i Ödsköld 
till detta århundrade. En liton sanctusklocka från Appuna i Östergötland, 
nu i Statens historiska museum, har likaledes fördjupad inskrift, t. o. m. 
med runor, och anses även av runologiska skäl böra dateras till 1100-
talet. 

Ödsköldsklockans märkliga inskrift på latin befinner sig högst uppe 
på klockhalsen och löper runt densamma. Upptill och nedtill begränsad av 
två likaledes fördjupade linjer, är den synnerligen väl utförd med rena, 
skarpa bokstavstyper i latinska versaler och med rättvänd skrift. Med 
upplösta förkortningar lyder den: CHRISTUS : VINCIT : CHRISTUS : 
REGNAT : CHRISTUS : IMPERAT. På svenska: Kristus segrar. Kristus 
regerar. Kristus härskar. På äldre utländska klockor är denna inskrift 
icke ovanlig. Karl Walter anför i sin Glockenkunde s. 309 flera ex. från 
12- och 1300-talen. Här i Sverige är den däremot ytterst sällsynt. Den 
finns på en nu ej längre nyttjad klocka i Arboga rådhus, gjuten i Stock
holm 1517 och tidigare tillhörig Ilelgeandskyrkan i Arboga. 

Ödsköldsklockans mått äro: diameter vid bredden 67,5 cm, höjden 67 
(mod kronan 82). Dess ton är f med överton giss. 

Mats Amark 

UNDERSÖKNINGAR AV JÄRNÅLDERSBOPLATS I VÄ BY, 
VÄ SOCKEN, SKÅNE 

Under åren 1945 och 1946 företogos under sammanlagt 4 månader arkeo 
logiska undersökningar i Vä by, Vä sn, Skåne. På en åker strax västei 
om den nuvarande byn har sedan länge vid jordbruksarbete en mängd 
föremål av förhistorisk karaktär kommit i dagen. På denna åker igång
sattes grävningarna. Därvid påträffades en förhistorisk bebyggelse, som 
lögat koncentrerad på en höjdsträckning (300 X 200 m), som följer den 
norr—söder löpande genomfartsvägen väster om byn. Höjdsträckningen 
begränsas i norr och delvis i väster av den s. k. Kyrkbacken. Preliminära 
geologiska undersökningar — utförda av fil. lic. E. Mohrön, Lund — ha 
visat, att den lilla bäcken en gång varit en tämligen stor å. Höjdsträck
ningen utjämnas i söder och öster i den stigande torrängen. Här har den 
dock tidigare begränsats av sumpmarker, som senare blivit utfyllda. Om
fattande provgrävningar ha visat detta. 

Under grävningarna i olika delar av höjdsträckningen påträffades rester 
av ett 10-tal hus samt dessutom ett stort antal härdar och gropar 
fyllda med kulturjord. Tyvärr läg bebyggelsen så grunt, att den delvis 
blivit förstörd av jordbruksredskap. Husen ha varit av två slag. Klinhus 
markerades av mängder av rasad bränd lerklining eller nv sammansjunkna 
vallar av obräud lera. I samband med klinhuson påträffades stensatta 
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