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Smärre meddelanden 

Ett bronsåldersfynd från Ingarö i 

Stockholms skärgård 

Skärgårdssocknen Ingarö öster om Stockholm har i arkeologiskt hänseende 
mest uppmärksammats i samband med Gustaf Hallströms utgrävningar av den 
mitt på ön belägna stenåldersboplatsen vid Ätervall 1913 och 1915.1 Förutom 
denna boplats, varav stora delar ännu kvarligger i ett av grustäkter svårt sargat 
område, finns pä ön över 300 fornlämningar frän skilda delar av järnåldern, av 
vilka dock flera än hälften tillhör det stora Säbygravfältet från järnålderns senare 
del, beläget vid pass en km sydost om Ätervallsboplatsen. 

Ingaröomrädet har ända frän stenåldern erbjudit goda bosättningsmöjligheter. 
Vid den tid då Ätervallsboplatsen tillkom var den nu sammanhängande Ingarön 
delad i smärre öar;2 dessa omfattade dock var för sig betydande landområden, 
och fördelningen av land och vatten bör ha skapat goda betingelser fiir säväl 
sälfångst och fiske som jakt och andra landnäringar. 

Bronsåldern har hittills ej varit representerad i fynden och de enda fornläm
ningar som kunnat antagas härröra från denna tid är tvä skeppssättningar lig
gande utan kontakt med andra gravar omedelbart söder om Ätervallsboplatsen. 
Vid en av förf. 1966 företagen undersökning av ett par stensättningar pä fastig
heten Säby i9 3 kunde emellertid en stensättning genom föremälsfynd knytas till 
yngre bronsålder. 

Fornlämningen var belägen ca 21 m ö. b. i skogstcrräng pä en äsrygg, i vilken i 
äldre tid flera smärre grustäkter upptagits. Den har anlagts väl synlig frän det 
dåtida sundet, på sydsidan av samma stora ö som Ätervallsboplatsen. 

Fornlämningen utgjordes av en rund, fylld stensättning, ca 9 m i diameter och 
intill 0,8 m hög. Den västra hälften var till större delen bortschaktad vid grus
täkt och packningen var i övrigt till stor del utkastad och kringspridd. Begräns
ningen utgjordes av en kantkedja av 0,5-0,9 m stora stenar, huvudsakligen lagda i 
längdriktningen. Anläggningens centrum markerades av en 1 x 1,5 m stor sten. 

Fynd gjordes pä flera platser i anläggningen. Inom en sektor S-O påträffades 
4 skilda koncentrationer av rena brända ben och 2 smä anhopningar av keramik-
skärvor, varav en i samband med en bensamling. I denna bensamling som var 
spridd mellan stenarna i packningen över en yta av 1 x 2 m omedelbart SO om 

1 Gustaf Hallström, Stenåldersboplatsen vid Ätervall pä Ingarön, Värmdö skeppslags 
fornminnes-förenings årsbok 1938. 
= Hallström, a. a. fig. 3. 
3 Undersökningen som företogs med anledning av planerad grustäkt och avstyckningar 
för bebyggelse har bekostats av markägaren, dir. C. Tulländer, Stockholm. Rapport i 
ATA. 
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Fig. i. Pincett och ringformigt 
saimiianböjd bronsten. Skala 1:1. 
Foto Nils Lagergren. ATA — 
Tweezer and twisted bronze rod. 
Scale 1:1. 

mit ts tenen påträffades även en pincet t av brons samt en till oregelbunden ring-

forni sammanbojd bronsten. 

Inget av fynden i anläggningen ger intryck av at t ligga i ursprungl igt läge. 

Bensamlingarna saknar gravmarkering, och säväl bronsföremälen som de tvä ke

ramikförekomsterna, vilka sannolikt här rör frän ett och samma kärl, påträffades 

vitt skilda från varandra . 

Sannolikt återspeglar dock fyndens koncentra t ion till anläggningens södra häll t 

en ursprungl ig anordn ing , som även återfinnes hos ett flertal andra bronsålders-

anläggningar , där säväl fyndkoncentrat ion till syddelen som andra marker ingar 

t. ex. s. k. sydstenar och kistor (fiir offer?) u tanför sydänclen anger att det ta väder-

Streck tillmätts en särskild betydelse.4 

Fomlämnings typen , rund s tensät tning med kantkedja och kraftig mittsten iir 

tämligen vanlig i mellansvenska bronsålders- och äldre järnålderssammanhai ig. 

Mit ts tenen utgöres dä vanligen av ett markfast block, vilket här ej är fallet.5 

Varken den enkla oornerade keramiken eller den lilla bronsringen, med en 

diam. av 1,5-1,7 cm, ger nägra hå l lpunkte r för en dater ing. Däremot kan pin-

4 T . ex. Ake Hyenstrand, Igelsta i östertälje. Ett sörmländskt bronsälderskomplex. 
Fornvännen 1966, sid. 95. Sydmarkcringar i skiftande former synes ha mycket vid krono
logisk spridning och förekommer ända in i vikingatid. Företeelsen har utförligt behand
lats av Anne-Sofie Gräshmd i en uppsats, Nägra särdrag inom vikingatidens gravskick, 
som kommer att publiceras i Skytteanska samfundels handlingar 1968. 
r- Björn Ambrosiani, Fornlämningar och bebyggelse, Uppsala 1964, s. 60. Erik Nylén, 
En bronsåldersgrav vid Husby i Lena, TOR 1948. 
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cellens tidsställning bättre fixeras (fig. 1). Den har långsträckt triangulär form 
med breda inåtböjda läppar. Längden är 7,5 cm, läppens bredd 3 cm. Bygelns 
bredd är i cm. Pincettens nedre del är från en punkt omedelbart ovanför mitt
partiet något utsvängd. Läppen har svagt böjd kontur. Båda sidorna bär en punsad 
ornering av tre, pä nägra ställen två, kantlöljande linjer omgivna av tvä punkt-
rader, vilka nedtill viker av in mot bladet och avslutas i en uppåtböjd kurva. 

Dekoren är liksom hela pincetten mycket valhänt utformad. Skevheterna i for
men iir iögonfallande, kantlinjerna är ojämna, punkterna placerade med ojämna 
avstånd och i en lätt vindlande rad. 

Dekoren i sig medger ingen precisare datering. Enkel punkt- och linjeornering 
förekommer vanligast pä rakknivar och pincetter från bronsålderns IV:e och V:e 
perioder och kantlinjernas avslutande inböjning ger ingen närmare upplysning 
om vart pincetten skall hänföras. 

En viss dateringsmöjlighet erbjuder dock formen. Pincetten bär en otvetydig 
provinsiell prägel men förebilder kan dock spåras i breda, nedtill något utsvängda 
pincetter frän per. V.6 Ehuru hällpunkterna sålunda är svaga synes en datering 
till denna period mest sannolik. Att den typiska, rikt böljande per. V-ornamen-
tiken saknas pä Ingaröpincetten kan ha sin grund i tillverkarens i alla avseenden 
dokumenterade bristande hantverksskicklighet, som ej medgivit återgivandet av cn 
sä komplicerad dekor. 

Stig Rydh 

Summary 

The author presents a grave find from Ingarö parish east of Stockholm. In the 
southern and south-eastern parts of a damaged stone setting various concentra-
tions of burnt bones, pottery and bronze objects were found. These different 
concentratlons probably represent parts of a damaged cremation grave whieh 
through the tweezer in Fig. 1 can be dated to the fifth period of the Bronze Age. 
The find is the first Bronze Age find to be made in the parish. 

Mons Dei in Sweden 

Two Cistercian manuscripts 

There is a large quantity of medieval book-leaves extant in Sweden. Once 
these belonged to books kept in the libraries of Swedish monasteries, Swedish 
cathedrals, and Swedish parish churches. After the Reformation they were con-
fiscated, sometimes being bought by the state and used as covers for accounts. 
These covers usually consist of 1-8 leaves, depending 011 the size of the book in 
question. About 30,000-^40,000 of these covers, probably more, exist. Most of 
them are still used as covers, but a number have been rescued because of their 
extreme value, and stored separately. 

" H. C. Broholm, Danmarks Bronzealder, 3, Köbenhavn 1946, s. 99, fig. 2 och 5. 


