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SMÄRRE MEDDELANDEN 
NÅGRA FÖRHISTORISKA FÖREMÅL FRÅN 

TROLLE-LJUNGHY MOSSE I SKÅNE 
I Trolle-Ljungby socken i Skåne påträffades för några år sedan på 115 cm 

djup i en mosse omkring 1 000 m SV om Trolle-Ljungby slott ett trä-
fragment av ett visst intresse, fig. 1. Det har tillhört ett avlångt föremål, 
förfärdigat av ask enligt bestämning av professor Lagerberg. Det har blivit 
splittrat på längden och är format så att det är nägot böjt mot änden; de 
bearbetade sidorna uppvisa täljspår. Tvärsnittet synes ha varit tämligen 
subrektangulärt. På den splittrade sidan löper ca 5 cm nedanför kanten 
en rännformig fördjupning, som har en bredd av 3,4 cm vid ena kanten 
och 3,7 cm vid den andra. Tvärsnittet hos denna ränna är närmast ovalt 
och ytan uppvisar karvspår. Rännan går icke vinkelrätt utan något snett 
mot skaftets längdriktning. Det är alldeles påtagligt, att fragmentet tillhört 
nackänden av ett splittrat yxskaft av samma huvudtyp som t. ex. vissa 
danska yxskaft av ben med svagt böjd nackända.1 

Frågan är nu vilken typ av yxa som suttit i skaftet och till vilken tid 
fyndet bör dateras. Det skulle givetvis kunna tänkas, att i skafthålet varit 
inpassad en tunnackig eller tunnbladig sten- eller flintyxa eller en koppar-
yxa av relativt tidig typ ungefär som teckningen fig. 2 visar. Emellertid 
har statsgeologen Sandegren undersökt torvprov från föremålet och har 
jämfört det med pollendiagram publicerade i Tage Nilssons arbete »Die 
pollenanalytische Zonengliederung der spät- und postglazialen Bildungen 
Schoncns», Geol. Fören. Forhandl. Bd 57 (1935), där i främsta rummet ett 
diagram från Yngsjön kommit till användning. Enligt Sandegrens beräk
ningar skulle fragmentet, under förutsättning, att det inte blivit nedgrävt 
eller nedpressat i torven, i tiden bäst överensstämma med övre delen av 
Nilssons zon III och sålunda tillhöra yngre bronsåldern. I enlighet med det 
resultat Sandegren kommit till skulle det sålunda snarare vara fråga om 
en holkyxa av yngre bronsålderstyp. Men då måste den ha omslutit ett trä
stycke, som i sin tur passats in i skafthälet ungefär på samma sätt som en 
holkyxa av brons från Medelpad.2 Det hela skulle sålunda ha haft det ut
seende som fig. 3 visar, vilket alternativ förefaller troligast. 

I samma mosse, omkring 200 m S om fyndplatsen för skaftfragmentet 
hittades ungefär samtidigt ett annat träföreraål av ek, fig. 4. Det består 

1 Jfr även Fornvännen, Tillväxten för 1945 s. 119 fig. 4. / . Br0ndsled, 
Danmarks Oldtid II, s. 261, fig. 246. 

3 Montelius, Minnen 1053. 
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Fig. 1. Fragment av gxskaft au trä, Trolle-
Ljungby mosse, Trolle-Ljungby socken. 
Skåne. (SHM inu.-nr 2:l'i5:t.) — Fragment 
of a wooden axe-shaft, Trolle-Ljungby bog, 

Trolle-Ljungby parish. Skåne. 

av cn flat, tämligen bred skiva, försedd med fem tämligen t r inda spetsar 
med en genomsnitt l ig längd av .S,'.' cm och en största tjocklek vid basen av 
1.2 cm. Åtminstone två spetsar synas ha rester efter mothakar . Den mot
satta kanten hos föremälet, sålunda den övre p l bilden, uppvisar brot tytor . 
Strax nedanför denna kant finnas tvä runda hål med 1,4 cm diam. Två 
mindre, fyrkantiga hål finnas likaledes utmed vänstra kanten på bilden. 
Föremålet har en bredd av 12,7 cm. Enligt Sandegrens pollenanalytiska be
stämning skulle föremålet kunna dateras till romersk jä rnå lder . Märkligt 
nog har i samma mosse omkring 50 m från den här i fräga varande fynd
platsen påträffats ett tämligen l ikartat och oskadat redskap, fig. 5 : a. Det är 
förfärdigat av ek. Det liar cn avlång form samt är i ena änden försett med 
fyra spetsar eller tänder, tjockast vid basen och tillspetsade mot ändarna . 
Två av spetsarna äro nedtill något »avsnörda» och ge intryck av något 
slags hull ingar. Föremålets mi t tpar t i är försett med fyra runda hål ined 
1.3 cm diam. Den övre änden av föremålet avsmalnar kraftigt och avslutas 
med ett litet halvrunt par t i . Föremålet liar en total längd av 34 cm, en 
bredd av 11 cm samt en största tjocklek av 1 cm men avtunnar starkt uppal ; 
överkanten har sålunda cn tjocklek av endast 0,3 cm. Föremålet hit tades 
den 9 jun i 1941 på omkring 1,2 m djup vid grävning i mossen och enligt 
uppgift av de arbetare, som utförde grävningen, skulle en t räs tång ha varit 
fastbunden vid detsamma med ett bastrep. Dr Folke Hansen, som besökte 
fyndplatsen dagen efter, den 10 jun i , ocli t i l lvaratog fyndet, bekräftade den 
av arbetarna gjorda iakttagelsen. Skaftet, som var mycket murket , synes 
emellertid ej ha blivit t i l lvarataget . Enligt Hausens uppgift skulle skaftet 
ha varit fästat så som fig. 5 b visar. Att redskapet uppti l l av tunnar så mycket 
kan enligt min mening innebära, att skaftet i detta fall varit kluvet och 
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Fig. 2. Rekonstruktionsförslag I au 
skaftfragmentet från Trolle-Ljungby 
mosse. — Suggested reconstruction (1) 
of the fragmentarg axe-shaft from 

Trolle-Ljungby bog. 

Fig. 3. Rekonstruktionsförslag II 
av skaftfragmentet från Trolle-
Ljungbg mosse. — Suggested 
reconstruction (II) of the frag-
mentary axe-shaft from Trolle-

Ljungby bog. 

omfattat båda sidor av föremålet. Som ovan antytts, likna de båda före
målen fig. 4 och fig. 5: a varandra rätt avsevärt. Dock bör framhållas, att 
spetsarna hos fig. 4 sitta mera glest än hos fig. 5: a. Underdelen hos fig. 4 har 
synbarligen blivit bortbruten i gammal tid. Möjligen har den icke varit så 
lång om vi få döma av att det avfasadc partiet hos ena kanten, det vänstra 
på bilden, är beläget jämförelsevis långt upp. Däremot synes redskapet fig. 4 
ursprungligen ha varit bredare än fig. 5: a. Ena kanten hos det förra, den 
högra på bilden, uppvisar nämligen en ojämn brottyta. Det kan sålunda 
ha varit dubbelt så brett. Men det kan ha varit skaftat på samma sätt som 
fig. 5: b och då endast haft ett stort runt hål på denna del för snurrning med 
bastsnöre, medan ett likartat hål funnits på den förlorade delen. De mindre, 
fyrkantiga hälen kunna ha varit ämnade för dymlingar eller spikar, vilka 
tjänat att ännu säkrare fästa skaftet vid redskapet. När redskapet sedan 
en gång brutits av, kan ena hälften ha fått tjänstgöra ytterligare på ena
handa sätt, varvid ett nytt surrningshål borrats upp. 

Hur redskapen använts, är emellertid svårare att avgöra. Det ligger nära 
till hands att tänka sig, att de använts såsom något slags ljuster. Rhezelius 
omnämner och avbildar i sina anteckningar från en 1634 företagen resa till 
Öland och Gotland ett kamliknande redskap av järn fästat på ett långt 
skaft, kallat barka, med vilket man brukade fånga ål.' I Svenska Akademiens 
ordbok definieras barka bl. a. med ett »vid ändan av en trästång fäst kam-
liknande av järn smidt redskap med smala pinnar utan hullingar att fånga 

' CM. Stenbock, Några afbildningar af fiskredskap i gamla handskrifter, 
Fataburen 1915, s. 102, fig. 3. 
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Fig. 4. Träföremål från Trolle-
Ljungby mosse. Trolle-Ljungby 
socken, Skåne. Krist ianstads mu
seum. — Wooden object from 
Trolle-Ljungby bog, Trolle-

Ljungby parish, Skåne. 

Fig. 5. Träföremål från Trolle-
Ljungby mosse, Trolle-Ljungby 
socken, Skåne. Lunds Univ. 
Ilisl. museum. Efler teckning i 
ATA. — Wooden object from 
Trolle-Ljungby bog, Trolle-

Ljungby parish, Skåne. 

ål med».' Det är möjligt at t man skulle kunna fånga ål pä grunt vatten 
med ett redskap som fig. 5 : a. Ifråga om fig. 4 synes mig emellertid pinnarna 
vara allt för glesa för at t redskapet skulle vara lämpligt som ljuster.6 

Professor John Granlund har benäget gjort mig uppmärksam på den möj
ligheten, att båda redskapen skulle kunna ha använts som något slags repa, 
t. ex. för halm vid takläggning för att få halmen mera j ä m n ; eller mö j 
ligen för ag för att repa av fröhusen likaledes vid taktäckning. Genom ti l l
mötesgående från Samfundet för folklivsforskning har jag beretts tillfälle 
at t publicera cn dylik halmrepa från Stenåsa socken på Öland, fig. 6. I för-

1 Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien, Bd XI 
(1932) barka. 

5 Även docent S. Lagercrantz, som sysslat mycket med fångstredskap, 
anser det osannolikt at t redskapet fig. 4 använts som ljuster. 
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Fig. 6. Halmrepa från Stenäsa socken, Öland. Foto 
Nordiska Museet. — Thatching-comb from Sten
åsa par ish, Öland. 

Fig. 7. Två benspetsar. Trolle-Ljungby mosse, Trolle-Ljungby socken, Skåne. 
(SHM inu.-nr 6497: 1—2.) — Two bone-points. Trolle-Ljungby bog, Trolle-
Ljungby parish, Skåne. 

bigåendc kan påpekas att Erlandsson ingenting nämner om rcpning av agen 
i sin beskrivning av taktäckning med ag på Gotland." Det kan ocksä tänkas , 
att föremålen i fråga tjänstgjort som något slags u l lkammar , d. v. s. för at t 
kamma ullen och avlägsna orcnlighetcr där ifrån. Dylika redskap synas ha 
använts under äldre tid och hatt stor utbredning.7 

Från Trolle-Ljungby mosse äger Statens historiska museum ytterl igare 
två föremål, nämligen de i fig. 7 avbildade fragmentariska spetsarna 
av horn. Om dessa föremål, som tillfördes museet 1880, vet man endast 
att de hi t tades djupt ned i mossen. Spetsarna, som båda äro avbrutna vid 
basen och ha en längd av 9,3 cm och 19,3 cm, äro enligt ant ikvarien 
N.-G. Gejvall förfärdigade av älghorn samt äro försedda med cn mängd 
små tänder på ena sidan. Spetsar av detta slag ha varit fastbundna vid 

0 Th. Erlandsson, En döende kul tur (1923), »Täck-ating», s. 190 ff. 
7 Sigurd Erixon, Redskapsstudier frän Gustav Adolfsutställningen, Nord. 

Museets och Skansens årsbok (1933) s. 243 ff., fig. 17. 
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ändan av ett rakt träskaft och ha använts för at t spjuta fisk med, sälunda 
på samma sätt som ett l juster. Typen t i l lhör mesolitisk tid, sålunda äldre 
stenålder, och föremålen torde ha brukats under ett skede, då t rakten här 
stod under vatten och den här befintliga (iagnesjön haft en avsevärt större 
omfat tning än nu. 

Andreas Oldeberg 

RONE-SKOPANS NAMNSTÄMPEL 

I en art ikel i Fornvännen 1955, s. 189—191, har Gunnar Ekholm fäst 
uppmärksamheten på en ny tolkning av en romersk namnstämpel och 
kri t iskt redogjort för s tämpelnamnets förekomst. Det förekommer på skop-
och silskaft i följande läsar te r : 

1) ANNIMA (Brokja;r). Chr. Blinkenberg, Aarbeger 1915, s. 168. 
2) NNIMA (Brokjaer) . Ib . 
3) ANNIM (Oslip). A. Radnöti , Die römischen Hronzegefässe von Panno

nien (Budapest 1938), s. 72. 
41 CANNIMASVIF (Rone) . M. Stenberger, Fornvännen 1936, s. 180 ff. 
5) CANNIMASVSF (frän privatsamling i Nijmegen). H. Willers, Neue 

Untersuchungen iiber die Bronzeindustrie von Capua und von Nie-
dergermanien (Hannover und Leipzig 1907), s. 91, nr 214, jfr s. 85. 
Enligt M. H. P. den Boesterd lyder denna stämpel CANNIMASVIT. 
G. Ekholm anf. ar t . s. 190 f. 

6) CMANSVANNIV (Nijmegen).1 M. H. P. den Boesterd i brev, refererat 
i anf. ar t . s. 191. 

Genom til lmötesgående från professor Ekholm har jag varit i tillfälle 
a t t studera blyertsskuggningar av de båda s is tnämnda s tämplarna, vilket 
under lä t ta t den granskning av materialet som här framlägges. 

De två sista bokstäverna på s tämplarna nr 4 och 5 är slitna eller ej t i l l
räckligt djupt Intryckta. Fotot av Ronc-skopans stämpel i Fornvännen 1936, 
s. 183, är emellertid tydligt nog för att bekräfta Mårten Stcnbcrgers läsning. 
Näst sista bokstaven är I, den sista ett fragmentariskt F eller tänkbar t E, 
varav endast det översta horisontalstreckct och övre delen av vcrtikalstrcc-
ket är synliga. Utrymmet till vänster om sista bokstaven är för litet för att 
göra det möjligt att läsa T oeh den knappt märkbara , diminut iva förläng
ningen av horisontalstreckct vänster om vertikalstrccket är en högst normal 
företeelse för ett F eller E. 

Av M. den Boesterds två skuggningar av stämpeln nr 5 att döma är denna 
stämpels text identisk med Ronc-skopans, och här kan samma iakttagelser 
göras beträffande de två sista bokstäverna som inför nr 4. Då jag ej sett 

1 Fnligl M. H. P. den Boesterds blyertsskuggning skulle man kanske kunna 
läsa CMANSVANNIO. Jfr -o(s) f ö r - u ( s ) : Sa turn ino(s ) , Naevio(s) , Nigellio(s) 
f(ecit , Pompeio(s) f(ecit) m. fl. i Willers stämpelkatalog, anf. arb. s. 85 ff. 
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