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STATENS HISTORISKA MUSEUM OCH 

K. MYNTKABINETTET. 
Tillväxten under år 1906. 

12.651. Västmanland, Norrbo lid, Fläckcbo sn. En 30 
cm. lång spjutspets af flinta (fig. I), i. för några är sedan vid 
stranden af Fläckebosjön; vacker skafthålsyxa af sten af hufvud-
fornien Sv. F. 98, men mera trind, f. i maj 1896 i en odling 
på Sätra hed; en större rund sten, anborrad frän två sidor, f. 
vid stranden af Fläckebosjön; en mindre trindyxa.— Vagnsbro 
hd, Väster Eernebo sn. En stor och vacker trindyxa (fig. 2), 
11 mindre stenyxor utan skafthål, hvaraf tre skadade, en slip
sten af kvartsit; alla f. på 1880- och 90-talen ä nyodlingar 
vid St. Bjurfors, de flesta V. om gården; en väl slipad skaft
hålsyxa, f. 1858 "under odling"; en oval eldslagningssten af 
kvartsit. — Gamla Norbergs bergslag, Norbergs sn. En trind
yxa, en större simpel skafthålsyxa. — Karbennings sn. En 
stenyxa med oval genomskärning, en fyrsidig, tämligen smal 
mejsel af skiffer(?), en skafthålsyxa. — Västanfors sn. En skaft
hålsyxa. — Väster Våla sn. En liten skafthålsyxa af diorit-
porfyr, en vanlig skafthålsyxa. — Skinnskattebergs bergslag, 
Skinnskattebergs sn. Mindre spjutspets af flinta. — Gunni/bo 
sn. Flintsåg. — Snefringe hd, Ramnäs sn. Flintdolk med 
tvåsidigt skaft. — Åkerbo hd, V. Skedvi sn, "Kila" ( = Klockare
kilen'.-'). Stenyxa af dioritporfyr. 

12.652. Västergötland, Viste hd. Elakebergs sn. Borr-
hålstapp frän stenyxa. 

Öfverstycket- i midten glaseradt kakel från Helgeandsholmsfyndel; vid sidorna detaljer från 
ett guldarmband, som tillhört Johan lll;s dotter Anna. 
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12.653. Västergötland, Marks hd, Horreds sn. Ämne till 
stor skafthålsyxa, hålet ej påbörjadt, f. hösten 1905 vid pota
tisplockning. 

12.654. Uppland, Seminghundra hd, Skepptuna sn, Ist a. 
Mindre spjutspets af järn. 

12.655. Thaler präglad för Ge
org Il af England som hertig af Bra-
unschweig-Liineburg år 1755. 

12.656. Uppland, Enköpings 
stads område. Annelund. Bronsyxa 
med tämligen låga kanter, f. 1894 å 
nyodlad mark i närheten af skog;yxan 
låg med ena ändan uppåt i jordytan. 

12.657. Gestrikland. Valbo sn, 
Järfsta. Betsel af järn (nyare tid). 

Uppland, Olans hd. 
Tegelsmora sn. Större järnknif (ny
are tid). 

12.658. Västmanland, Gamla 
Norbergs bergslag. Väster Våla kyr
koherdeboställe. Medeltida sigill
stamp af brons med bomärke och 
omskrift: S. NICOLAI : KARLS
SON; f. 1879 i trädgården. 

Sigillstamp af stål med adliga 
ätten Riddersvärds vapen. Sigill
stamp af messing med träskaft; om-
skrift: "Skräddare Emb:s Sigill". 

Västergötland, Vät/e hd. Bergjum sn. Hofgården. 
Spjutspets af flinta. — Gäsene hd, Alboga sn, torpet Hagen. 
Eggdel af bätformig yxa, f. vid stranden af Sämsjön. — Ods 
sn, Sibbared. Järnyxa (medeltida?), f. djupt ned i en mosse. 

12,660. Sex norska silfvermynt 1776-1799, en dansk ' B-
specie 1787, 1 rysk 15-kopek 1836, en minnespenning af silfver, 
slagen vid 100-årsfesten öfver Westfaliska freden i staden Lindan. 
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12,659. 
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12.661. Ångermanland, Nordingrå sn, Öfverveda. Af 
skiffer: ett redskap likt Sv. Fornm. Eören.s Tidskr. VIII. s. 93, 
fig. 6, men simplare, en liten mejsel, en pilspets, 2 uddar af 
pil- eller spjutspetsar, 3 större slipade stycken samt en del 
obearbetade skärfvor; af kvartsitsandsten: en slipsten, ett stycke 
med en slipad kant och ett oslipadt stycke; en kvartsbit; f. i 
Öfveränget, där så många skifferredskap m. m. förut anträf
fats; — kolbitar, f. på bottnen af ett mindre kummel, (beläget 
på ett högt berg V. om byn), undersökt af fil. kand. O. B. 
Santesson. 

12.662. Ångermanland, Eds sn, Backsjö. Tre bitar af 
slipade skifferredskap, 5 eller 6 skrapor af gängbergarter, 1 
osäker skrapa af kvarts, 4 små flintskärfvor, däraf en slipad, 
en liten tillslagen bit röktopas, en del affallsstycken af gång
bergarter och kvarts, några hvitvittrade bensmulor; allt f. omkr. 
600 m. SO. om gärden, pä nordnordöstra stranden af sjön Stru
pen, på samma plats som fynden inv. 8672. — Undersökningen 
utförd sommaren 1905 af fil. kand. O. B. Santesson. 

12.663. Västergötland, Vänersborgs stads område. Två 
små grönstensyxor af Hästefjordstyp, f. vid holmen Busken 
norr om staden; — flintaffall och ett par dioritstycken, f. pä 
5 skilda platser pä stranden Ö. om staden, på Fattiggårdens, 
Fredrikslunds och Källshagens mark; — flintaffall och några 
andra stenbitar, däribland en knacksten (?), f. pä 4 ställen på 
västra sidan af Vassbotten, på Vallens och Ormlyckans ägor. 
— Väne hd, Gustaf Adolfs (Vassända) sn. Flintaffall och ett 
grönstensstycke, f. å Ljungsudden vid Vassbotten, S. om Tegel
bruket; — några små flintbitar, f. rätt norr öfver viken från 
föregående, på Lockereds mark; — några flintskärfvor, f. pä 
Ramnereds mark, ett stycke S. om Botsjöns västra ända. — 
Åse hd, Vänersnäs sn. Flintaffall och grönstensstycken (däri
bland ett par yxämnen och en knacksten?), f. på 9 olika plat
ser på näsets västra strand från Margretebergs Tegelbruk till 
Puketorp. — Barne hd, Longs sn, Håkantorp. En del större 
kolbitar, f. i en brandgrop i ett grustag vid Hökagärden. — 
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Redvägs hd. Smula sn, Öja. Tre flintskärfvor och 2 andra 
stenskärfvor, f. på en höjd ( = ö i en sjö, som existerat för en 
mansålder sedan). — Kullings hd. Hemsjö sn. Några flintbitar, 
f. på Mjörns östra strand vid "Svingelsand" (=Svinge\kärr?) 
och Bergsjödal. — Ale hd, Sköfde sn. Öfverboda. En del flint
affall och en liten trindyxa (?), f. vid Bodasjöns utlopp; några 
flintskärfvor, f. midt emot å Kullebacka ägor, samt andra dy
lika, f. 1 km. nordligare å Hulebacka ägor i samma socken. 

Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn. Yxa af Häste-
fjordstyp samt ämne till dylik (?), f. vid Djupedalsbron midt 

Fig, 3. Omkr. ' ,. 

för Vänersborg; — två starkt svallade yxor af Hästefjordstyp, 
f. vid Käringviken, ett stycke N. om Bastungsfyr; — en mängd 
flintaffall samt en skadad skafthålsyxa, från 7 olika platser pä 
N. och S. Sivikans ägor; — tvä flintstycken f. vid Brasmemyr. 
— Gestads sn, Timmervik. Ett platt bearbetad! grönstens-
styckc. — Valbo hd, Högsäters sn, Grönlanda. Ett bearbe
tad! flintstycke. — Vedbo hd, Backe sn. Fyra bitar järnslagg. -

Bohuslän. Inlands Fräkne och Inlands Nordre hdr. Flint
affall och andra stenskärfvor frän 11 olika platser, belägna 
mellan Brattfors i Ljungs sn och Vidergärde i Ödsmåls sn; — 
några starkt svallade flintbitar, f. strax! V. om Uddevalla vid 
badhuset. — Orusts östra hd, Långelanda sn, Mölneby Sör-
gård. En slörre samling flintaffall, däribland troligen en rundt 
om slagen yxa, från en plats, samt några flintskärfvor frän ett 
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ställe ett stycke N. därom. — Myckleby sn. Flintaffall från 6 
olika platser. Allt insamladt under år 1905 af handelsresan
den G. M. Blomqvist från Vänersborg. 

12.664. Östergötland, Östkinds hd, Kvarsebo sn, Säter. 
En mängd ornerade och oornerade krukskärfvor, hvaraf en del 
kunna! hopsättas lill en kärlöfverdel af 31 cm:s diam. (fig. 3), 
et! par stenskärfvor, några obrända djurben samt el! par kol
bitar, f. på en år 1905 uppfäck! slenåldersboplals; se vidare 
nr 12,931. 

12.665. Skåne, Oxie hd, Hyllie sn. Limhamn. Två frag
mentariska järnknifvar, f. vid hvar sitt skclet! (enl. uppg. vid 
halsen), som anträffades i Järavallen omkr. 100 m. SV. om en 
af professor S. Söderberg undersök! grafhög (de! ena skelelle! 
tillhör Lunds Universitets Anatomiska Museum). 

12.666. Skåne, Luggade hd, Allerums sn, Laröd. Brons-
spänne som Monlelius, Tidsbestämning, fig. 69, dubbelknapp 
snarlik fig. 66 och knif som fig. 82, f. jämfe brända ben i en 
lilen hällkista i kanten af en förstörd hög. Undersökt i dec. 
1905 af dr C. Wibling. 

12.667. Gotland, Hemse {eller Fardhems) sn. Åtta större 
stycken af tveeggade järnsvärd, f. tillsammans jämte ännu ett 
dylik! i väslra kanten af Visne myr. 

12.668. Uppland, Sollentuna hd, Bromma sn, Ulf sunda. 
Tre bitar af en enskalig oval spännbuckla som M. Bl. 1877, 
s. 476, fig. 30, f. vid grundgräfning för gifvarens villa i Ulf-
sunda park. Gåfva af direktör J. S. Siwertz. 

12.669. Skåne, Bara hd, Tottarps sn, Kabbarp. Söndrig, 
nilad benkam (ä. jå.), f. vid c!! skelett pä samma ställe som 
inv. 11,392. Gåfva af herr N. Nilsson i Kabbarp. 

12.670. Uppland, Sigtuna, Mariakyrkan. Skulpterad bräda 
(af kista?) från 1400-talel, f. under golfve! bland anna! virke; 
!vå ankarjärn från 1600-!alel, från en murformad sträfpelare 
på korels södra sida, som nedtogs vid reslaureringen 1905. 

12.671. Tjugufcm-öre, fem-öre, två-öre, ett-öre samt 53 
silfvermcdaljer. Leveransen från k. Myntet för år 1905. 
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12.672. Bohuslän, Vette hd. Skee sn. Flintaffall från 18 
stenåldersboplatscr, samt från följande af dessa dessutom ne-
dannämnda andra fynd: Kjellviken. Bit af en slipad flintyxa. 
Hällan. Flintpilspets med tånge, eggända af liten flintmejsel (?). 
SV. om Härslätt. Grönstensaffall, skal af Litorina och Oslrea, 
ett ben. Ö. om Ånneröd. Tängeända af flintpilspets. Ånne-
röd (SSV. om stora boplatsen inv. 12,560). Flintpilspets med 
tånge, tjocknackad grönstensyxa; SV. om föregående, skärfva 
af grönsten. Stenad, Hälle. Ett par flintkärnor, en bit af en 
slipad yxa, en tväreggad och en trekantig pilspets. NO. om 
Härslätt. Grönstensyxa med smalsidor. Bastekärr. Kolbitar. 
SV. om Stare. Afbruten flintpilspets med tånge och en tånge
ända af dylik, flintspån med kanttillhuggning. Ö. om Stare. 
Spetsen af en flintpilspets med tånge, flintspån med skrapegg. 
Torpet Backemyr, Varp. Handtagskärna af flinta, två bearbe
tade grönstensstycken, lerkärlsbit (?). Buvall. Bit af slipad 
flintyxa. Mellan Buvall och Hedängen. Tjocknackad grön
stensyxa. — Från ett stenkummel på Hopparefjället. Några 
små brända benbitar. Från ett dylikt vid Ulfvekärr. Brända 
ben, en snäcka (Nassa). — Tanums hd, Lurs sn, Hessland. 
Flintbitar, lerkärlsbitar (delvis ä. jå.) samt kol, f. i en stendös. 
— Tanums sn, Prästgårdens ägor. Flintskärfva och brända ler-
bitar från stenåldersgrafven vid Slottedalen (jfr inv. 12,318); 
grönstensyxa af Hästefjordstyp, cggdel af dylik eller af trind
yxa, f. på boplatsen vid nyssnämnda graf. Undersökningarna 
utförda 1905 på Göteborgs och Bohusläns Fornminnesföre
nings bekostnad af fil. kandina O. Frödin och G. Hallström. 

12.673. Frankrike, Périgord. Bearbetade flintor från la 
Micocque och Laugerie-Haute. Gåfva af e. o. amanuensen 
T. J. Arne. 

12.674. Bronsmedalj präglad af gifvaren till minne af 
hans föräldrar. Gåfva af A. G. Cantacusino i Bukarest. 

12.675. Tvä silvermedaljer öfver Gustaf II Adolf (den 
ena med åtsida som BEH 228, men annan frånsida, den andra 
som BEH 311, förgylld); en silfvermedalj öfver Kristina (BEH 



Tillväxten under år 1906. 205 

31); en apostelmedalj i silfver från förra delen af 1600-talet 
med bl. a. Sveriges vapen. 

12.676. Skåne, Frosta hd, Munkarps sn. Ett urval af 
fynden från den stora stenåldersboplatsen på norra sidan af 
Ringsjöns utlopp, nämligen af flinta: 2 klotrunda knackstenar, 
3 kärnor af vanlig form, hvaraf en använd som knacksten, 2 
handtagskärnor, en knuta, ett ämne till yxa (?), 2 skifyxor, 1 
rundtorn groft slagen yxa, 2 fyrsidiga tjocknackade yxor, sli
pade endast vid eggen, ett stycke af en slipad yxa, användt 
som kärna, ett stycke af dylik yxa, användt som knacksten, 
11 skrapor, 2 eneggade knifvar (skrapor?), 2 borrar, 3 pil
spetsar med tånge, 1 bladformig pilspets, 9 spånor (hvaraf en 
litet sågtandad); — en knacksten af kvartsit, oval; — 81 or
nerade och oornerade lerkärlsbitar. Gåfva af grefvarne C. D. 
och F. F. Reventlow. 

12.677. Skåne, Harjagers hd, Löddeköpinge sn. Löddes
borg. Sex slagna flintor frän boplats I (jfr inv. 12,138, 12,317), 
däribland 2 yxor; 11 slagna flintor från boplats III (jfr inv. 
12,368). 

12.678. En Sten Sture d. y:s halförtug, präglad i Väs
terås, köpt på I. A. Bonniers auktion. 

12.679. En svensk och en norsk flagga med unionsmär
ken, hvilka begagnats den förra på Stockholms och den se
nare på Kristiania slott. Gåfva af H. M. Konungen. 

12.680. Ångermanland, Nordingrå sn, Öfverveda. Ett 
slipstensstycke, en liten knif, en mejselegg samt 9 mer eller 
mindre bearbetade stycken; af skiffer o. dyl., f. pä samma om
råde som inv. 12,661 under höstarbetet 1905. 

12.681. Halland (utan närmare fynduppgift). Tre små 
holkyxor af brons, hvaraf två utan ögla. 

12.682. Dalsland, Valbo hd, Ödeborgs sn, Kuserud. Flint-
såg med konkav egg. Bråten. Tunn fyrsidig grönstensyxa. 
Berg. Liten skafthålsyxa. — Sundals hd, Frändefors sn, 
Flicksäter. Liten spjutspets af flinta. 

Bohuslän. Lane hd, Ryrs sn, Torp. Flintsåg med 
något konkav egg. 
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12,683. Halland, Faurås hd, Stafsinge s:ns fattiggärd. 
Större flintdolk med knöligt skaft. 

•12,684. Gotland, Burs sn, Sigdes. 646 romerska denarer 
från Vespasianus till Septimius Severus, f. tillsammans vid plöj
ning i en åker. Se utförligare beskrifning i Fornvännen 1907. 

12.685. Gotland, Väte sn, Tune. Liten hopböjd guldtcn 
(vikt 4,5 gr., halt 0,92); af brons: bitar af två halsringar som 
M. Bl. 1890, fig. 48, en fingerring samt några fragment; f. 
i en trädgärd, där förut en guldten hittats. 

12.686. Gotland, Fröjels sn, Alstäde. Liten djurhufvud-
formad spännbuckla med punktornering, bottnen borta; itu-

bruten bronsnål af ovanlig form (fig. 4) f. i "Hemäker". 
12.687. Gotland, Mästerby sn, Haga. Ring-

spähne af brons med fyrsidiga ändknoppar, f. i åkern 
"Bruten" invid ett mindre stenröse. 

12.688. Gotland, Valls sn, Kulstäde. Fyrsidig 
grönstensyxa, liten ytterst uppnött flintdolk; L i "Hem
åker" vid plöjning. 

12.689. Gotland, Eskelhems sn, Sigvards. Grön
stensyxa med hälegg och med oval genomskärning, 
f. vid dikesgräfning i en åker, där för ett par år se
dan skall ha hittats en yxa och två "stenkilar". 

Fie 4 V, 
s ' ' "' 12,690. Gotland, Boge sn. Pilgårds. Litet ring

spänne af brons med afbruten torn, f. i "Ladäker". 
12.691. Gotland, Grötlingbo sn. Bölske. Af silfver: en 

/^bit af ett arabiskt mynt, 2 Etelredsmynt, 2 hela och 9 bitar 
af tyska mynt, 3 bleckbitar; f. uppe å en nyanlagd väg genom 
"Gubbåkern", midt för Bölske gård. 

12.692. Gotland, Vamblingbo sn, Austre. Djurhufvud-
formad spännbuckla, variant af Sv. F. 537, ornamenten mycket 
otydliga; f. vid dikesgräfning i närheten af "Längmyr". 

12.693. Gotland, Visby. Elfva genomborrade hörntänder 
af säl, en lerkärlsbit (st. å.), udden af ett benredskap, en del 
obrända ben af vikaresäl, torsk och kolja samt en större gneis-
skifva (30 cm. lång) med uthugget hål i; f. vid grundgräfning 
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för Odd-Fellow-ordens hus vid Drottensgatan, på 4 meters 
djup, direkt på strandklappern, jämte en mängd andra ben och 
lerkärlsbitar; — två kambitar af ben (medeltida) och 5 smält-
klumpar af brons, f. sammastädes högre upp (omkr. 1 meter 
djupt) jämte människoskelett. Jfr Fornvännen 1906, sid. 168. 

12.694. Gotland, Vamlingbo sn (enl. uppg.) Två arabiska 
silfvermynt, tillhörande samma fynd som inv. 12,594. — Utan 
närmare fynduppgift: ett arabiskt silfvermynt, något skadadt. 

12.695. Gotland, Visby södra landsförsamling, skjutfältet 
ä "Ladugårdshällar". Skadad svärdslidedoppsko af brons 
(snarlik Sv. F. 515). — Södra Gotland. Två djurhufvudfor-
made spännbucklor, den ena som Sv. F. 533, den andra af 
sen typ med flätornament. Gåfva af fil. lic. O. V. Wennersten. 

12.696. Västmanland, Tuhundra hd, Dingtuna sn, Froby. 
Eggdel af fyrsidig stenyxa utan hål, två eggdelar och en ba
nedel af skafthålsyxor. Vångsta. Sländtrissa af bränd lera(?). 
Folksta. Liten stentrissa. Hallsta. Större skafthålsyxa med 
afslagen bane och påbörjadt nytt hål. — Norrbo hd, Skerike 
sn, Brottberga, torpet Björnkälla. Rund ornerad bronsplåt 
(nyare tid). — Siende hd, Tillberga sn, Hällby. Banedel af 
skafthålsyxa. 

Uppland, Simtuna hd, Väster-Löfsta sn. Norrbäck. 
Stenyxa utan skafthäl. — Torstuna hd och sn, Härled. Mångkan-
tig karneolpärla. — Åsunda hd. Vårfrukyrka sn, Vigghy. Ba
nedel af skafthålsyxa, fint slipad. — Ulleråkers hd, Börje sn. 
Oval eldslagningssten af röd kvartsit, f. nära kyrkan. — Bä-
linge hd. Skuttunge sn, Gräfsta. Del af ett tveeggad! järn
svärd med parerstängen (vikingatid), f. i åker jämle lämningar 
af en urna. Norrby. En spju!spe!s, el! vinkelböjd! föremål 
sam! fyra bilar af knifvar o. dyl.; all! af järn, f. 1905 vid gräf-
ning af e!i s. k. stordike 3 fot djupt jämte lämningar af en 
urna. — Norunda hd, Björklinge sn, Närlinge. Föremål af 
röd och gulaktig skiffer med hål för upphängning. 

12.697. Gotland. Lau sn. Hallbjens. Graffynd bestående 
af en helt liten sölja, ett litet dubbelt beslag af ovanlig form, 
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ett ofullständigt rembeslag med djurornamenlik, el! lungfor-
migl remändbeslag och bilar af 2 eller 3 dylika, e!! försmäl! 
föremål, som slufal i el! djurhufvud, flera försmälta bitar af 
ornerade beslag, några rännformiga stycken (sköldkantbeslag?) 
samt andra fragment, allt af brons; — stor sköldnit af järn 
med rest af bronsbeklädnad med pressad djurornamenlik; tån
gen och åtminstone ett klingefragment af tveeggad! svärd, bi
lar af sköldbuckla och sköldhandlag, el! fyrkanfigt beslag (en
kel form af Sv. E. 424), en nit med rund! platt hufvud; 4 nit
naglar till båt eller dylikt, 1 spik samt fragment; allt af 
järn; — en del smältklumpar af grönt glas samt ett litet osmält 
fragment, som visar att det varit ett glaskärl, med pålagda 
trådar; — allt f. under flat mark emellan landsvägen och ned-
körsvägen till Bjerges; — inblandad! i fyndet: ett litet ring
spänne utan torn, en på framsidan bred fingerring, ett större 
nitbleck och en stor, massiv, itubruten spik; allt af brons. 

12,698. Gotland, Ekeby sn, Smide. Bronsnål snarlik Sv. 
E. 546, men hufvudet ej genombrutet samt försedt med liten 
ögla upptill; spiralfingerring af brons; f. i skelettgrafvar under 
slät mark vid ett grustag. 

« 12,699. Gotland, Vall sn. Bomarfve. Eggdel af skaft
hålsyxa. 

12.700. Got/and. Vall sn, Bomarfve. Ringsölja af brons 
med runda knoppar, starkt anfrätt; bultlås af järn; f. under 
odling i en äng omkring 700 m. NV. om Bomarfve (enl. uppg.). 

12.701. Större sigilldosa af messing, som troligen tillhört 
Urban Hjärnes adelsbref (1689); på locket Hjärneska vapnet i 
relief, i bottnen är infattad Karlstens medalj öfver Hjärne 1682; 
inuti ligger ett söndrigt vaxsigill (Karl XI:s) samt rester af 
snodderna. Säljaren uppgaf sig ha köpt den i Strengnäs. 

12.702. Gotland, Vall sn. Hardings, Alfvarkvarn. Sländ-
trissa af sten. 

12.703. Västmanland, Snefringe hd, Munktorps sn, Gröm-
sta. Större skafthålsyxa, banedel af dylik med påbörjad! skaft
hål. — Norrbo hd, Romfartuna sn, Solinge. Skafthålsyxa. 
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Vagersta. Dylik, starkt vittrad. As. Större stenyxa ulan hål 
med oval genomskärning. — Vagnsbro hd, Väster Fernebo 
sn. Lasjö, Vreten. Tre stenyxor med trind eller oval genom
skärning samt ett ämne till dylik. Rosshyttan. Trindyxa. 
Norra Salbo. Eggdel af skafthålsyxa. 

Uppland, Simtuna hd, Altuna sn, Nyskottet under 
Flosfa. Pilspets af skiffer. 

12.704. Västmanland, Tuhundra hd, Dingtuna sn, Törunda. 
Femkloigt järnhalster, likt dem från Vendel, men med holk, ej 
tånge, för skaftet (fig. 5), f. för 2-3 
år sedan vid gräfning för källare i en 
liten hög. — Snefringe hd, Bergs sn, 
Svenby: bronsnyckel till bultlås. 

12.705. Skåne, Vemmenhögs hd, 
Skurups sn, Saritslöf. Större holk
yxa af brons som Sv. F. 152, f. vid 
dikesgräfning ä den forna Näsby-
holmssjöns botten, omkr. 20 m. från 
den forna högsta strandlinjen; den 
låg omkr. % m- djupt, i blandning 
af dyjord och sand. 

12.706. Thaler präglad i Luttich 1700 för Joseph Cle-
mens af Baiern, ärkebiskop af Köln, biskop af Luttich. 

12.707. Bohuslän, Lane hd, Herrestads sn. Herrestads 
Pärsgärd. Af flinta: stycke af en oslipad tjocknackad yxa, 
stycke af en oslipad smalmejsel (?), användt som kärna, en 
vanlig mindre kärna, en bit af dylik, en (eller två) pilspets(ar) 
a I spån med tånge, en tväreggad pilspets, 5 skrapor samt en 
del spånor och affall, två bitar af en flat slipsten af kvartsit; 
allt f. på en boplats, som anträffats vid väglagning ä lägen
heten Hällarna under Herrestads Pärsgård. 

12.708. Gotland, Gotska Sandön. Bitar af bronsbeslag 
och tången till en järnknif; f. i en graf (med obrändt lik). 
Gåfva af fyrmästaren K Bourgström. 

12.709. Gotland, Hälla sn, Broa. Två små bildstenar 
af kalksten med geometriska ornament (fig. 6, 7), f. i. en 

Fig. 5. i/8. 
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graf, hvarifrän fynd (enl. uppg. ringspännen) för 2-3 år sedan 
uppsändts (jfr inv. 11,939, 11,987 el. 12,087); två stenklot af 
kalksten (fig. 8, 9), f. i samband med andra grafvar på samma 
plats. 

Fig. 6-9. i/» 

12.710. Ångermanland, Arnäs sn, Bygdom. Fyrsidig grön
stensyxa, tunn, f. vid dikesgräfning i sandjord omkr. 100 m. 
från sjö. — Vibyggerå sn, Dynas. Stycke af skifferpilspets, 
mycket tunn; tjockare slipadt skifferstycke; f. i omedelbar när
het af spjutspetsen inv. 12,422. — Mo sn, Gottne. Fragment 
af stenmejsel (?), f. i åker omkr. 300 m. från Moälfven. — 
Nätra sn, Hälle, Krustorpet. Rund sten med fyra djupt bor
rade häl nära hvarandra (nyare?). 

12.711. Gotland, Roma sn, Busarfve. Holkyxa af järn 
med fyrsidig holk. 

12.712. Gotland, Roma sn. Bjärs. Banedel af skafthåls
yxa. — Högbro. Järnfragment samt två skadade spelbrickor 
af ben; f. vid arbete med järnvägen. 
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12.713. Skåne. Gipsafgjutning af dopfunten i 
Gråmanstorps kyrka (N. Åsbo hd). 

12.714. Halland, Halmstads hd, Slättåkra sn. 
och by. Af flinta: en oslipad, tunnackad yxa, en 
dylik mycket tunn, slipad vid eggen, 2 större, väl 
slipade, tunnackade yxor, en mindre dylik, skadad, en 
tjocknackad yxa med utsvängd egg, skadad, ett större 
flintstycke; alla f. å hemmanet nr 13 utom de två stora 
slipade. 

12.715. Västergötland, Kullings hd, Härene sn, 
Härene Nolgården. En vittrad trindyxa och en liten 
fyrsidig yxa, båda af grönsten, f. i åker, i jordytan; en 
skafthålsyxa i miniatyr, af sandsten (nyare?, enl. uppg. 
f. vid dikesgräfning); två glaspärlor: den större svart 
med röda och blägröna prickar, den mindre violett, 
genomlysande; f. på 1 m:s djup i en torfmosse af 2 
m:s djup; ett stycke torf, hvarvid pärlorna suttit. 

12.716. Skåne, Vemmenhögs hd.Skurups sn, Hyl-
teberga n:r 9. Benharpunspets med stora hullingar 
(fig. 10), f. pä bottnen af en torfmosse, vid torfupp-
tagning 1904. Saritslöf. Skiffcrhänge, snarlikt Sv. F. 
4, men trindt, (fig. II), f. vid torfupptagning i en 
mosse. — Önnarps sn, Lovisefarm. Bronsyxa med 
mycket låga kanter, vittrad, f. i en torfmosse. — Hassle-
Bösarps sn. Spjutspets af järn med hullingar, f. för 
flere år sedan i en torfmosse strax N. om kyrkan. 
Smal benkam, afbruten, f. i socknens grustag. — Ystad. 
Sluten bronsarmring (brå), f. vid dikesgräfning vid 
Ystads sockerraffinaderi. — Okänd fyndort. Holkyxa 
af brons, köpt på auktion i Ystad. 

12.717. Skåne, Luggade hd, Bårslöfs sn, Görarps-
mölla. Två större oslipade flintyxor med hålegg och 
en flintspån; enl. uppg. f. i en öfverplöjd grafhög vid 
borttagandet af en del större stenar; en oslipad yxa 
af grof grå flinta, f. nära intill samma plats. 

Fig. 10. <, 

Fig. 11.- ., 
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12.718. Västergötland, Valle hd, Lundby sn, Amundtorp 
Öfverstegården. Udden af bronssvärdet inv. 7566, hvilken af 
hittaren hade behållits. 

12.719. Västergötland, Vartofta hd. Liten flintyxa, f. i 
trakten af Ålleberg, skafthålsyxa, f. i närheten af Korsberga 
och Blixtorps stationer (resp. Korsberga el. Fridenes snr). — 
Gudhems hd, Falköpings landsförsamling. Eggdelen af en 
större fyrsidig flintyxa, f. vid Mösseberg; banedelen af en stor 
skafthålsyxa, f. vid Dotorp Mellomgärden. — Vilske hd, Sörby 
sn, Nygrannagården. Mindre tunnackad flintyxa, slipad. 

12.720. Sigill i karneol (utan infattning) med adliga ätten 
Jegerhjelms vapen. 

12.721. Ett modernt japanskt silfvermynt (5 sen), ett silf
vermynt från franska Guyana 1818. 

12.722. Dalarne, Folkärna sn, Bergshyttan. Eggdel af 
en skafthålsyxa af dioritporfyr, snarlik Sv. F. 38; liten trind
yxa: liten tunn stenyxa med hålegg. 

Västmanland, Vagnsbro hd. Väster Eernebo sn, 
Bjurfors. Två trindyxor. Lilla Bjurfors. Liten tunn stenyxa 
af oval genomskärning. "Boda". Trindyxa. Gullbo. Stenyxa af 
oval genomskärning. Hedbo. Liten nästan tresidig stenyxa; 
stycke af skafthålsyxa. Hällby. Trindyxa, större fyrsidig stenyxa. 
S. Jersbo (Gerdsbo). Trindyxa. Långhagen vid Salbohed. 
Trindyxa. Mälby. Större trindyxa. S. Salbo. Liten flintspets, 
afslagen. Snåret. Trindyxa. Västerby. Liten nästan ttesidig 
stenyxa. — Gamla Norbergs bergslag, Karbennings sn. Långsjö. 
Två groft formade stenyxor utan hål. Vallsjöby. Trindyxa. 
Öfvertjurbo hd, Kila sn, Sjöbo. Trindyxa. — Sala landsför
samling, Kifsta utmark. Oval eldslagningssten.—Utan fynd
uppgift. Eggdel af stenyxa. 

12.723. Öland, Mörbylånga sn, S. Bårby. Guldsolidus, 
präglad troligen för Justinus I, mycket nött, med två hål, f. vid 
potatisupptagning inom "Bårby borg". 

12.724. Två stycken silfverpräglingar af Gustaf Adolfs 
Niirnbergsdukater 1632. 
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12.725. Fem medaljer, nämligen i silfver: "Prismedaillc 
ved Kunst- og Industri-Udstillingen Christiania 1883", och "Af 
sällskapet E & N i Marstrand För Flit och Seder"; i brons: 
"Carl XV Sveriges o: Norriges konung" (endast ätsideafpräg-
ling), och "For Deltagelsc i krigen 1864"; i tenn: "Lefve den 
allmänna rösträtten". 

12.726. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Binas. Tva 
illa gjorda skafthålsyxor af grönsten. 

12.727. Bohuslän, Inlands Nordre hd, Ucklums sn, Gröss-
backe. Flintskrapa, flintaffall, lerkärlssmulor. — Ödsmåls sn. 
Flintaffall från Hällesdalen (2 platser), Östra Tegen, Korsgård, 
Kålhättan. — Inlands Fräkne hd. Flintaffall från Brandseröd, 
Guseröd och Nolgården(?) i Ljungs sn samt från en plats i 
Resteröds sn. — Orusts östra hd, Långelanda sn. Flintaffall 
från åtta platser vid vägen mellan Svanesund och Varekil. — 
Stångenäs hd, Bro sn. Flintaffall från ett grustag "mellan 
Stranderäng och Brodalen". 

Västergötland, Flundre hd, Foxerna sn, Lilla Edet. 
Flintaffall frän två platser. — Väne hd, Gärdhems sn. Flintaffall 
och diabasstycken från en höjd vid herregården Trehörningen 
(el. Sjölanda) på nordvästra sidan af sjön Trehörningen. 

12.728. Bohuslän, Orusts västra hd, Morlanda sn, Lund. 
Tjocknackad flintyxa, skadad, f. af fil. kand. R. Hägg V. om 
gården, omkr. 20 m. öfver hafvet (nära den postglaciala gränsem. 

Halland, Fjäre hd, Släps sn, Järnkättered. Liten, 
tjocknackad flintyxa med något utsvängd egg, f. i sandblandad 
lera. 

12.729. Västmanland, Vagnsbro hd. Väster Fernebo sn, 
Björsbo. En lång smal trindyxa samt en liten yxa med oval 
genomskärning. Hedåker, "Fågelmossen". Stycke af skiffer-
spjutspets. Kårbo. Tre yxor utan skafthäl, hvaraf en med 
smalsidor, eggdel af skafthålsyxa. Lasjö. Liten yxa med oval 
genomskärning. Prästhyttan. Trindyxa. Rosshyttan. Två 
trindyxor. Västerby. Fyra trindyxor. Västerby-KH- En trind
yxa, en stor flat yxa, en fyrsidig yxa, alla af grönsten. Ängs-
holm. Flat yxa af skiffer. — Gamla Norbergs bergslag. Kar-
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bennings sn, Långsjö. Två trindyxor och en yxa med oval 
genomskärning. 

Dalarne, Folkärna sn. Bergshyttan. Tre trindyxor 
och fyra yxor med oval genomskärning. Igelkärna. Två yxor 
med tväregg, den ena af svart sten. Knutsbo. Liten trindyxa, 
något ansvälld pä midten. 

12.730. Uppland, Uppsalatrakten. Bätformig stenyxa med 
lång skaftholk; vackert ornerad ringnål af brons som Sv. E. 
550; hopfällbar vågbalans af brons (vik. tid), tacka af brons, 

12.731. Småland, Sunnerbo hd, Lidhults sn, Sännö. Sex 
silfvermynt: Gustaf I:s 1-mark 1547, halfmark 1543 och 1544, 
Erik XIV:s 2-mark 1563, 1-mark 1563, Fredrik II:s af Danmark 
1-mark 1562; f. tillsammans vid plöjning på 1 fots djup, lig
gande "i en hög, den största underst och sedan efter som de 
voro stora", något omhölje märktes ej. 

12.732. Södermanland, Åkers hd, Helgarö sn. Näs. Skaft
hålsyxa af sten, ovanligt litet vittrad, f. vid dikning i lerjord. 

12.733. Södermanland, Daga hd, Frustuna sn. Vadsbro 
under Södertuna. Spjutspets af järn (mycket uppfrätt) med 

bronsnit med stora ovala hufvuden (jfr Muller, 
Ordning, fig. 494), f. vid gräfning för sjösänk
ning på 1870-talet. Gåfva af kapten H. Adelborg. 

12.734. Gotland (enl. uppgift). Liten brons-
statyett, möjligen romersk, föreställande en na
ken manlig figur, fötterna afbrutna (fig. 12). 
Gåfva af tandläkare G. Blomgren. 

12.735. Småland, Västbo hd, Bredaryds sn. 
Anneberg. Skadad eggdel(?) af skafthålsyxa af 
hufvudtypen Sv. F. 98. 
Halland. Tönnersjö hd, Snöstorp sn. Liten skaft

hålsyxa, starkt uppslipad, f. i åker. Gåfva af konduktör F. I. E. 
Eneström. 

12.736. Bronsmedalj präglad till tvåhundraårsminnet af 
uppbyggandet af Chäteau de Ramezay, Montreal. Gåfva af 
Numismatic and Antiquarian Society of Montreal. 

12.737. Västergötland, Marks hd, Sätila sn, Herr Gun-
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narsgården. Trettiotre silfvermynt f. tillsammans, nämligen: 
Karl Knutsson: 2 örtugar; Sten Sture d. ä.: 3 halförtugar; Jo
han II: 1 halförtug; Gustaf I: 1 halfmark 1537, Stockholmsöre 
1532, 2 Stockholmsörtugar 1530, 1 dylik utan är, 8 Stockholms-
halförtugar, 1 Västeråsörtug 1531, 3 Västeräshalförtugar; dan
ska: Kristoffer af Bayern: 1 korshvid; Johan: 4 korshvid, Kris
tian I: 2 korshvid, Kristian II: 3 skillingar. 

12.738. Öland, Mörbylånga sn, Nykvarn under Bengts
torp. Fynd från graf 13 å samma graffält, där fynden inv. 
12,117, 12,142, och 12,647 hittats. A). Inuti en hällkista låg, 
jämte delar af ett människoskelctt, en fibula snarlik Almgren, 
Nordeur. Fibelformen, fig. 58, ett profilerad! remändbeslag, tre 
små rektangulära beslag och en fin synål, allt af brons; två 
bitar af en pryl, en ringformig remsölja, ett stycke af en knif 
med tillbakaböjdt skaft, två skaftändar till knifvar eller dylikt 
samt en bit af en svärdstånge, allt af järn; flera bitar hartstät-
ning, delar af ett lerkärl, en half hörntand af hund, klufven 
längs efter, samt en del klufna djurben. — B). Utanför kistans 
södra ända, under den utskjutande takhällen, låg ett annat, 
starkt hopböjdt människoskelett samt en fingerring af silfver-
blandadt guld, en fibula som Almgren fig., 60-61, en nästan 
ringformig remsölja och ett tjockt profilerad! remändbeslag af 
brons, fem små glaspärlor, hvaraf fyra blåa och en guldfolierad, 
en krumknif och några fragment af järn, en mängd bitar af 
hartslälnihg lill Iräkärl sam! e!l oorneradt lerkärl. Undersök
ningen utförd af e. o. amanuensen T. J. Arne våren 1906. 

12.739. Uppland, Rasbo hd, Fundbo sn, Krisslinge. Fynd 
frän el! graffäl! i "Backlure!" strax NV. om gården. Graf 1 
(hög af omkr. 6 m:s diam.): brända ben, äfven af häst, kol, 
bitar af en ringnål af brons (jfr Sv. F. 550), en järnspik, bitar 
at en benkam med grofva länder, delar af el! större och ett 
mindre lerkärl, obrända djurben. — Graf 2 (hög af 4 m:s diam.): 
brända ben, däribland tre björnklor, en bronsten, ett par små 
bronssmulor, en nitnagel af järn, bitar af en benkam, några 
små lerkärlsbitar. — Graf 3 (hög af 7 m:s diam.): brända ben, 

Fornvännen 1906. 16 
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några järnspikar, en pärla af glasmosaik, lik Sv. F. 575, ler
kärlsbitar. — Graf 4 (hög af väldiga stenblock med jordfyll-
nad, diam. omkr. 6 m.): liten lerkärlsbit, bränd lerklump, ett 
par kolbitar. — Graf 5 (rund stensättning af 6-6,5 m:s diam. 
med plan inneryta): några brända ben och kolbitar, ett par 
obrända benbitar. — Undersökningarna utförda i maj 1906 
af doc. O. Almgren med biträde af studenter. 

12.740. Bohuslän, Tunge hd, Håby sn, Gläborg. Flint
affall från en boplats, två lerkärlsbitar från samma plats (knap
past stenålder). — Svarteborg sn. Flintbitar från en plats vid 
Klofvene och en vid Dingle. - - Stångenäs hd, Bro sn. Flint
affall frän en plats vid Färlef, två vid Strandräng, en vid Skurve 
och en vid Uteby, kol och flintskärfvor från en brandgrop vid 
Uteby (jfr inv. 12,538). — Sotenäs hd, Tossenäs sn. Rundsvad. 
Prof af ett kollager med musselskalsbitar, några flintskärfvor 
och en lerkärlsbit (ä. jä.) vid Vabacken; prof af ett skallager 
(trol. naturligt) från en annan plats; flintaffall frän en tredje 
plats. Från preliminära undersökningar, utförda i april 1906 
af rektor F. Nordin och herr G. M. Blomqvist. 

12.741. Skåne, Ö. Göinge hd, Emitslöf sn och by. De
lar af ett större och ett mindre lerkärl samt en flintskärfva, f. 

i ett stenröse af 6 m:s diam., under
sökt af herr Pehr Johnsson i Emitslöf. 

12.742. Västet götland. Marks 
hd, Hajoms sn. Skafthålsyxa af 
vanlig form, skarpt fyrsidig, men 
med eggen nedåt utdragen i en 
snibb (fig. 13). Byte med Borås 
Museum. 

12.743. Småland, Kinnevalds 
hd, Urskults sn. Banedel af en 
stenyxa af dioritporfyr med skaft
ränna (jfr Sv. F. 37), f. i en torf
mosse. Gåfva af provinsialläkaren 
T. P. Brorström. Fig. 13. 1 
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12.744. Uppland, Hagunda hd. Skogs-Tibble sn, Sofie-
lund under Ulfvansvad. Fyrsidig stenyxa, väl slipad, samt 5 
brända lerbitar, f. på samma ställe (i kulturlager?). Gåfva af 
fil. lic. Ivar Arwidsson. 

12.745. Västergötland, Väne hd. Vänersborgs stads om
råde. Från en ö kallad "Jakoben", norr om staden: tre eller 
fyra yxor af Hästcfjordstyp, två eggdelar af dylika, åtskilliga 
större affallsstycken af grönsten, basen af en hjärtformig pil
spets af flinta, något flintaffall; — från en plats längst in i 
den stora vik, som går in till Holmängen: en yxa af Häste-
fjordstyp, ett större yxämne(?) samt en knacksten (?) af grön
sten, 10 flintskärfvor, hvaribland en liten handtagskärna, fyr
sidig stenmejsel, f. 1906 S. om järnvägsstationen. — Västra 
Tunhems sn. En yxa af Hästcfjordstyp och 4 affallsstycken 
af grönsten, några flintbitar, däribland en fragmentarisk skra
pa, f. å en plats strax N. om Sjöbodarnes gärd; — en dylik 
yxa och ett affallsstycke samt några flintbitar, f. å en plats 
norr om föregående; — 12 någorlunda säkra dylika yxor eller 
yxdelar samt 18 andra grönstensstycken och några flintbitar, 
f. på en ö längre norrut; — 5 grönstensbitar och en flintbit, 
f. ett stycke österut från föregående inåt landet; — en skaft
hålsyxa med hålet ej påbörjadt, f. vid Kartened. — Ryrs sn. 
Flintaffall från tre ställen vid Ryrsjöns sydvästra strand samt 
från en plats vid Högen. 

Bohuslän, Lane hd, Bäfve sn. Tre flintbitar från 
en plats vid stora landsvägen S. om kyrksjön. — Uddevalla 
stads område. Gustafsberg. Flintskärfvor från en plats vid stora 
landsvägen. — Inlands Fräkne hd, Forshälla sn, Grohed. Flint
skärfvor frän en plats vid stora vägskärningen N. om gäst-
gifvarcgården. — Resterad sn. Fyra flintskärfvor, en bearbetad 
sten från en plats S. om Resteröd. — Inlands Nordre hd, 
Ödsmåls sn, Hällesdalen. Rätt mycket flintaffall från två plat
ser, från den ena äfven en skifyxa. — Norums sn. Öfre delen 
af en stenyxa af Hästefjordstyp(?) och flintaffall från en plats, 
samt en osäker grönstensyxa och några flintbitar från en an-
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nan plats, båda vid vägen Stenungssund-Ucklum. — Ucklums 
sn, Sandbacken. Flintaffall och stenskärfvor från tre olika 
platser. — Tunge hd. Svarteborgs sn. Skafthålsyxa med ska
dad egg. 

Dalsland. Sundals hd, Frändefors sn. Två yxor 
af Hästcfjordstyp och två bitar af dylika(?), åtskilliga grönstens-
stycken och andra stenskärfvor samt 4 flintbitar, f. vid en vik af 
Vänern. Klefverud. Flintdolk. Långebo. Sländtrissa af täljstcn 
med två inskurna ansikten. 

12.746. Västergötland, Redvägs hd, Åsarp sn, A/fvared. 
Människohufvud af bärnsten (hängprydnad), f. i en mosse in
vid Ätran ä Alfvared, Gabrielsgårdens ägor, vid dikning för 
några är sedan. Kommer att afbildas i en uppsats om nor
diska stenåldersskulpturer i Fornvännen 1907. 

12.747. Värmland, Nordmarks hd. Järnskogs sn. Ämne 
till en mycket stor skafthålsyxa, hålet ej päbörjadt. Karlanda 
sn. Två fyrsidiga grönstensyxor. Silbodals sn. Två flintsä-
gar med konkav egg, f. tillsammans i närheten af Årjengs 
gästgifvaregård omkr. 2 fot djupt, täckta af en tunn stenhäll. 
Skillingmarks sn. En trindyxa, en stenyxa med antydning 
till smalsidor, eggdel af en större skafthålsyxa. Töcksmarks 
sn. En fyrsidig stenyxa med hålegg, väl slipad, en liten skaft
hålsyxa. ÖstervalIskogs sn. En trindyxa, en nästan fyrsidig 
stenyxa med spetsig bane och en liten skafthålsyxa. — Jösse 
hd, Eda sn. En större stenyxa med oval genomskärning, en 
liten skafthålsyxa med spår efter äldre skafthål. Elga sn. 
Banedel af en större skafthålsyxa, en oval eldslagningssten. 
Kola sn. En skafthålsyxa och en eggdel af dylik. Ny sn. 
En trindyxa, en skadad skafthålsyxa samt en liten knacksten 
(el. malsten?). — Gillbergs hd, Glafva sn. Liten fyrsidig bred
mejsel af svart sten. 

Östergötland, G ullbergs hd, Vretaklosters sn. Li
ten fyrsidig flintyxa, spjutspets af flinta. Fästads sn. Bearbe
tad! flintstycke. Ljungs sn. Större bearbetad! flinfstycke. Stjer-
norps sn. En vacker flinlsåg med konkav egg, en flintkula 



Tillväxten under år 1906. 219 

Ä 

(jfr Muller, Ordning, fig. 38). — Finspånga läns hd, Godegårds 
sn. Flintsåg med rak egg. Hällestads sn. Flintdolk med 
fyrsidigt skaft. Regna sn. Liten skafthålsyxa. Risinge sn. 
Flintdolk med tunnt, tvåsidigt skaft och 
bredt blad. Skedevi sn. En skafthåls
yxa och två fragment af dylika. Tjäll-
mo sn. En fyrsidig flintyxa med svagt 
hälig egg. Vånga sn. Liten flintmejsel 
med spetsoval genomskärning och eggen 
något slipad (fig. 14). 

Västergötland, Åse hd, Näs 
sn. Frugården. Smal svärdsklinga af 
brons, som synes ha haft tånge, hvars 
återstående stump blifvit i forntiden af-
putsad och ornerad med några grofva 
linjer (fig. 15). 

12.748. Blekinge, Bräkne hd, Asarums sn, 
Horsaryd. Större fyrsidig flintyxa med tjock bane 
och oslipadc smalsidor. — Listers hd, Mörrums sn. 
Af flinta: två tillslagna yxor(?), den ena af Kristian-
stadsflinta, en mindre yxa med något utsvängd egg, 
en liten bred hålmejsel, två dolkar; —af grönsten: 
två yxor med-spetsoval genomskärning, slipade vid 
eggen, afslagna upptill, två trindyxor, en trindyxa(?) 
af ljus, lös stenart (nygjord?), en tunn yxa med 
smalsidor och något hålig egg, en skafthålsyxa och 
eggdelen af en dylik; en järnyxa från vikingatiden 
(ovisst om från Mörrums sn). — Fem pilspetsar af 
flinta, tydligen inkomna från Amerika. 

12.749. Västmanland, Vagnsbro hd, Väster-
Fernebo sn. Berg. Trindyxa. Sör-Gersbo. Två trind
yxor. — Norrbo hd, Fläckebo sn, Vrenninge. Sten
yxa med oval genomskärning. — Harakers sn, Hag
by. Eggdel af skafthålsyxa. — Öfvertjurbo hd. Kila sn, Kif-
sta. Liten flintyxa med mycket smala smalsidor och om-

Fig. 15. 
i . 
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knackad egg. - - Möklinta sn, Nässelbo. Trindyxa. Vivastbo. 
Liten stenyxa med spetsoval genomskärning, trindyxa. 

Fig. 16. i/* 

Fig. 17. V» 

Uppland, Våla hd, Nora sn, Åsbo. Liten flint
yxa med slipad egg, eljest groft slagen, med spetsoval genom
skärning, tydl. omgjord af en större slipad yxa (fig. 16), fem 
stenyxor utan skafthål, de flesta med mer eller mindre tydliga 
smalsidor, ett slipstensstycke af sandsten, begagnad! på fyra 
sidor. — Torstuna hd, Huddunge sn, Björnarbo. Skafthålsyxa. 

- Simtuna hd och sn, Eklunda. Stycke af en skafthålsyxa. 
Staf Flintdolk med tvåsidigt, tjockt skaft och mycket omknac-
kadt, smalt blad. — Åsunda hd, Vårfrukyrka sn, lärby. Skaft
hålsyxa. 

12.750. Småland, Allbo hd, Skatelöfs sn. Hunna Kitte-
gård. Ovanligt stor och vacker flintdolk af typen Sv. F. 55; 
längd 36,5 cm.(!), har varit ituslagen men är hopsatt; några 
smärre skador i kanterna; f. under plöjning i mossjord nära 
sjön Åsnens strand, ena hälften ett år, den andra det följande. 

12.751. Halland (utan närmare fynduppgifter). Af brons: 
en yxa som Sv. F. 117, en liten holkyxa, ett dolkblad med 
nithål och tredubbel midtrygg (fig. 17), en rakknif med afbru-
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tet skaft (fig. 18), en liten flat tutulus med låg midtknopp. 
12.752. Kalmar län, Sevede hd, Vimmerby sn. Storebro. 

Liten skafthålsyxa. 
12.753. Uppland, Örby hus hd, Vendels kyrkogård. Järn-

yxa som Sv. F. 484 och spjutspets af järn närmast lik Sv. F. 
504, f. tillsammans vid graföppning. 

12.754. Gotland, Hangvar sn. Större ringspänne med 
runda knoppar, tornen borta. — Tofta sn. Rund spännbuckla, 
nästan alldeles utnött, ring med rembeslag af brons (vik. tid.), 
f. vid uppbrytning af ett stenrör nära skjutfältet. 

12.755. Gotland. Silfversked med årtalet 1694. 
12.756. Södermanland, 

Oppunda hd, Husby sn, Väf-
velsta. Båtformig yxa med 
skaftholk, väl slipad. 

12.757. Gotland, Ardre 
sn, Ljugarn. Järnyxa (medel
tida?). 

12.758. Västmanland, 
Norrbo hd, Skultuna sn, Frövi. En större trindyxa, en liten 
nästan fyrsidig stenyxa med spetsig bane. — Romfartuna sn, 
Munga. Liten, tunn, bred, fyrsidig mejsel af svart sten. Tå. 
Stenyxa med rätt tydliga smalsidor. As. Dylik stenyxa, nå
got mindre. — Siende hd, Badelunda sn, Vedby. Två sten
yxor med antydning till smalsidor. — Yttertjurbo hd, Björksta 
sn, Kolmsta. Större skafthålsyxa afspjälkad på längden. Ram-
sta. Skafthålsyxa med rest af äldre häl, eggen skadad. 

Uppland, Simtuna hd, Frösthults sn, Gestre. Skaft
hålsyxa, troligen omgjord af en båtformig. — Enåkers sn. Anne
berg. Järnknif med träskaft och bronsbeslag (nyare). — Tors-
tuna hd, Härnevi sn. Bronsnit eller nål med flat rund skifva, 
prydd med koncentriska kretsar, kanten refflad (förmodades af 
säljaren tillhöra det stora Härnevi-fyndet, men är säkert nyare). 

12.759. Västmanland, Vagnsbro hd, Väster-Fernebo sn, 
Ösby. Större stenyxa med antydning till smalsidor. — Siende 
hd, Tillberga sn. Hällby. Större skafthålsyxa. 
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Uppland, Våla hd, Nora prästgård. Mindre flint
yxa, fyrsidig och tunnackad. 

12.760. En Erik XIII:s Stockholmsörtug, en Erik XIV:s 
Revalskilling 1568, ett silfvermynt prägladt för ärkebiskop 
Gaute Ivarsson i Trondhjem (1474-1510). 

12.761. Stockholm, Norrmalmstorg. Ett skulpterad! bygg
nadsfragment af sten, en mängd kakel- och lerkärlsbitar, en 
större knif af messing med orneradt skaft, en metallhylsa, ett 
hornstycke; f. vid gräfningsarbeten midt på torget. 

12.762. Guldbrakteat präglad med samma stamp som 
Vadstenabrakiealen, men mindre, så att endast inre hälften af 
runraden ses; köpt af säljaren från en jude, som köpt den vid 
Mariedam (Lerbäcks sn, Kumla hd). Se Fornvännen 1906, s. 
145 ff. 

12.763. Halland, Faurås hd, Stafsinge sn, Högen. Två 
flintsågar med konvex egg, (den ena liknar en spjutspets), f. 
bredvid hvarandra invid ett större stenblock, vid stenbrytning 
våren 1906. — Falkenbergs stads torfmosse. Groft slagen yxa(?) 
af flinta, f. vid utdikningsarbete. — Arstads hd, Skrea sn. 
Litet flintblad, f. i ett mergeltag, fyrsidigt skaft till flintdolk, 
f. vid Hjortsberga, tresidig borr (?) af flinta, f. vid Sandslätt. 

12.764. Halland, Faurås hd, Stafsinge sn, Lis. Flintdolk 
med tvåsidigt skaft, spetsen aftrubbad genom omknackning. 

12.765. Södermanland, Sotholms hd, Sorunda sn, Löfsta-
holm (NO. om Pipartorp). Stenyxa med oval genomskärning 
och spetsig bane, f. vid plöjning eller dikning i ängsmark. 

12.766. Skåne (utan närmare fynduppgift). Utmärkt vac
ker flintdolk med fyrsidigt, nedtill utsvängd! skaft och om-
knackadt blad. Gåfva af apotekaren Viktor Undén. 

12.767. Nerike, Edsbergs hd och sn, Frösvi. Större fyr
sidig stenyxa med tjock nacke, f. minst 2 m. djupt i en mosse 
i gränsen mot Hackvads sn.; låg omedelbart under en stock, 
underst i Sphagnum-torfven. Gåfva af landtbrukaren E. J. 
Eriksson i Frösvi. 

12.768. Nerike, Edsbergs hd och sn, Frösvi. Liten fyr-
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sidig stenyxa eller mejsel af mörk slenar!. Gåfva af landt-
brukaren Erik Eriksson i Kulltorp. 

12.769. Nerike. Edsbergs hd och sn, Frösvi Västergård. 
En liten trindyxa, en fyrsidig stenyxa med skadad egg. Sörhy 
Norrgård. Eggdel af skafthålsyxa, flintstycke (dolkskaft), in
fattad! i tenn med två öglor, förmodligen användt som elddon. 
Gåfva af landtbrukarne Emil och Alvar Viktorsson. 

12.770. Nerike, Edsbergs hd, Knista sn, Ejugesta. Järn
yxa (vik. tid.), f. vid ett af sex skelett, som anträffades vid 
grustäkt för järnvägen i den höga gruskullen SV. om byn. 
Gåfva af kor por al Svan. 

12.771. Ryssland. Pilspets af järn med tre höga faso-
nerade vingar. Gåfva af baron Erland Nordenskiöld. 

12.772. Gotland, Barlingbo sn, Massarfve. Stenyxa med 
oval genomskärning och slipsten af sandsten, använd på fyra 
sidor, f. vid grundgräfning för en byggnad. En nära bygg
nadstomten belägen, numera igenfylld "brya" innehöll flera 
s. k. svärdslipningsstenar. Gåfva af handlanden 1. F. Engström. 

12.773. Gotland, Barlingbo sn. Henriksdal. Lillmyr. 
a) Sex hopböjda tveeggade svärd från vikingatiden och 

fästet till ett sjunde samt två söndriga halfklotformiga sköld
bucklor, f. vid plöjning ä odlingen i Lillmyr, strax vid gränsen 
till Endrc sn, jultiden 1905. 

b) En klinga och två uddar af tveeggade svärd, delar af 
flera sköldbucklor, några starkt förrostade pilspetsar, en spjutspets-
holk^), ett remändbeslag(?), en liten nit, e!t af bleckslycken 
hopnilad! fragment, all! af järn; en guldfolicrad glaspärla; en 
mängd kolbifar, till stor del af bearbetade föremål; allt detta 
f. på samma ställe som a). Sakerna hade legat i nedre delen 
af den halfmetersdjupa torfven (Hypnumtorf) samt delvis ned i 
underliggande snäcklera. 

c) Delar af två människokranier samt åtskilliga ben af ett 
par hästar och tre får, f. på andra ställen i myren, b) och c) till
varatagna vid undersökning i slutet af maj 1906 af fil. lic. 
O. V. Wennersten. 
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12.774. Gotland, Vamlingbo sn, Svalstäde. Medeltida 
tennkanna med lock, på insidan af bottnen (som är afskuren) 
är en reliefplatta föreställande Kristus pä korset med Maria 
och Johannes; f. vid odling i en hage. 

12.775. Gotland, Guldrupe sn. Krasse. Ringspänne af 
brons med facettcrade knoppar, f. i en trädgård. 

12.776. Gotland, Västerhejde sn. Sjötorp under Vible. 
Trindyxa af grönsten; ett Visbymynt: 4-penning (Hauberg, 
Aarböger 1891, n:r 129). 

12.777. Gotland, Vänge sn. Nygårds. Två fingerringar 
af silfver och en af brons samt smulor af en annan bronsring; 
f. i en åker "bland en hop stenar, hvilka möjligen utgjort en 
graf". I bronsringen satt vid upphittandet en benbit. 

12.778. Öland, Stenåsa sn, Stora Brunneby n:r 1. En 
guldsolidus, präglad för Theodosius II (Sabatier, pl. V: 6), ut
märkt väl bibehållen, f. vid jordbruksarbete. 

12.779. Bohuslän, Lane hd, Skredsviks sn. Kallsås. Två 
groft tillslagna, yxliknande flintstycken, f. ä verkstadsplatsen 
S. om Kallsäs skolhus (jfr. inv. 12,543, 12,449); en skifyxa(r), 
f. å en åkerlycka på andra sidan dalen gentemot föregående 
plats. Svensland. Eggdel af en groft slagen yxa (jfr. inv. 
12,543). Hogstorp. Groft slaget flintredskap (jfr. inv. 12,601). 
Bråten. Stycke af en dubbeleggad skafthålsyxa. 

12.780. Västergötland, Åse hd. Vänersnäs sn, Stommen. 
En borrhälstapp till stenyxa, samt ett par flintskärfvor och en 
brynsten af sandsten. På norra stranden af Pukctorpsviken. 
Tvä bearbetade grönstensstycken, två flintskärfvor. Hanstorp. 
Bronssölja (nyare). — Väne hd, Ryrs sn. Flintbitar, delvis 
bearbetade, från 11 olika platser, särskildt vid Ryrsjön och 
dess utlopp, samt vid Tungebol. — Gärdhems sn. Västra Få
gelsberg. Flintstycke med naturligt häl, möjligen något be
arbetad!. — Alingsås, strax S. om staden. Tjocknackad, fyr
sidig mejsel af svart sten. 

Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Sivikan. 
Liten skafthålsyxa. 
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Bohuslän, Inlands Fräkne hd, Forshälla sn. Flint
affall från 7 olika platser. — Resteröd sn. Flintbitar, de flesta 
svallade, f. strax ofvan Resteröd. — Ljungs sn. Kärr. Två hand
tagskärnor, ett spån med tillknackad kanl, e!l par andra sär
skild! bcarbciade flintstycken samt en stor mängd typiskt af-
fall, f. vid ett grustag å en stor grushöjd. Torpet Banken (S. 
om Dirhufvud). Liten vacker dubbelskrapa och 25 karaktä
ristiska affallsstycken af flinta, en yxa af Hästcfjordstyp samt 
tre andra bearbetade stycken af grönsten, f. å en brant grus
backe; — flintbitar, delvis säkert tillverkningsaffall, från 5 an
dra platser kring Dirhufvud och Anfasteröd. — Orusts Östra 
hd, Myckleby sn. Flintsäg med konkav egg från Stillingsö; 
flintaffall (i några fall något osäkert, svalladt) frän 34 olika 
platser vid Kåröd, Allmag, Ottestala, Granbäcken, Stora Kros
sekärr, Skörbo, Bogane och Andenäs; från några af dessa fynd
platser härröra ock följande fornsaker: två skafthålsyxor från 
västra ändan af Granvattnet, Ottestala ägor; stycke af en flat 
slipsten af sandsten, från en gårdstomt i Stora Krossekärr; 
stycke af en flintkula som Muller, Ordning, fig. 38, från en 
annan gårdstomt i samma by, norr om föregående; en oslipad, 
fyrsidig, tjocknackad flintyxa frän en plats å Andenäs ägor och 
en liten skifyxa med sönderstött egg från en annan plats å 
samma bys ägor; från Andenäs härrör ock ett föremål af tälj-
sten i form af en fyrkantig skål. — Torps sn. Flintaffall från 
21 olika platser i södra delarne af socknen (Asmunderöd, Ål-
gården, Medstugan, Klefva, Slussen, Torp o. s. v.). — Orusts 
västra hd, Röra sn. Flintaffall (i ett par fall af högst osäker 
art) från 10 olika platser vid Näfverkärr, Berg, Kålboxeröd, 
Hällern, Fundeskär, Lerskall, Kåcketorp, Henåns kvarn; från 
sistnämnda plats dessutom en eggdel af en rundtorn slagen 
flintyxa. 

12.781. Uppland, Simtuna hd och sn, Bärby. Sex pär
lor af glasfluss, hvaraf fyra röda, en gul och en grön; f. jämte 
20 dylika i en bäck, som rinner nedanför en grafhög. 

12.782. Södermanland, Villåttinge hd, Hyltinge sn, torpet 
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Åbo under Sparreholm. Större grönstensyxa med hålegg och 
med nästan femkantig genomskärning (fig. 19). 

12.783. Gotland, Vänge sn, Kyrkljufves. 
Romersk denar präglad för Heliogabalus (218-
222), jfr. Cohen, n:r 36-38; f. i en grusgrop. 

12.784. Västmanland, Vagnsbro hd, Väster-
Fernebo sn, Bjurfors. En tillslagen stenyxa föga 
slipad, en liten trindyxa. Hedbo. En trindyxa. 
Islingby. En skafthålsyxa. Mattsbo. Två trind
yxor, två stenyxor med oval genomskärning samt 
en fyrsidig med något hälig egg. Västerby. En 
trindyxa med skadad egg. Viggbo. En trind
yxa, samt eggdelen af en stenyxa med antydan 
till smalsidor. — Gamla Norbergs bergslag, Kar-
bennings sn, Örbeck. Tvä trindyxor. — Öfver-
tjurbo hd. Kila sn, Olsbo. Liten fyrsidig, tunnac-
kad flintyxa med eggen omknackad på ena sidan. 
Simonsbo. Tre stenmejslar. Ringvalla. Fyra 
sländtrissor af sten, hvaraf en ornerad. 

12.785. Stockholm, Norrmalmstorg. Två skulpterade sten-
fragment, hvaraf ett med två lejon, två lejonbilder af bränd 
lera, en stor mängd kakel- och lerkärlsbitar (bland de senare 
en med årtalet 1668), två små burkar af stengods, en liten 
glasflaska och tre bitar af remmare, ett piphufvud af porslin; 
af messing eller dyl. en sked, en sölja, ett ornament, och tre 
andra föremål; af järn: tre nycklar, en sax, en hästsko, en knif 
med träskaft; en stor hornkam, en benhylsa; fyra skedar och 
en trissa af trä; ett stycke flinta; ett större fiskben; — allt 
f. vid gräfningsarbete midt på torget (jfr. inv. 12,761). 

12.786. Stockholm, Helgeandsholmen. Litet smycke med 
imiterade diamanter. 

12.787. Uppland, Frötuna skeppslag, Länna sn. (enl. 
uppgift). Liten holkyxa af brons. 

12.788. Västmanland, Snefringe hd. Bergs sn, Tibble. 
Ämne till en ovanligt stor skafthålsyxa, hålet ännu ej påbör-

Fig. 19. 
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jadt; banedel af skafthålsyxa. — Tuhundra hd, Lillhärads sn, 
Litslunda. Starkt vittrad eggdel af en liten båtformig sten
yxa med skaftholk. — Dingtuna sn, Vångsta. Selbågsbeslag 
af brons som Sv. F. 522. — Norrbo hd, S:t Ilians sn, Hof-
desta. Medelstor skafthålsyxa. 

12.789. Västergötland, Vartofta hd, Fröjereds sn, Kag-
gestorp. Tjocknackad flintyxa med hålegg. 

12.790. Gotland. Boge sn. Ringsölja af brons med fa-
cetterade ändknoppar, ganska rikt ornerad. — Gerums sn. Li
ten skadad järnyxa (vik. tid.). 

12.791. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, hemmanet 
Hästefjorden. En afslagen trindyxa samt en slipsten(?), båda 
af grönsten. 

12.792. Västergötland, Vadsbo hd. Horns sn och by, 
Nils Mattsgården. Banedel af trindyxa(?), sten med urgröp
ning, klocklod(?) af täljsten. 

12.793. Ångermanland, Bjärt rå sn, Bålsjö såg. Lång 
spjutspets af järn med smalt blad, f. vid nyodling i stenbun-
den sandjord, ungefär ' ._, fot under jordytan. — Nordingrå 
sn, Mjällom. Större skafthålsyxa, f. för omkr. 50 år sedan 
vid nyodling i en stenbunden sandbacke, "omkr. 4,000 fot 
från en hafsvik". — Skogs sn. Kläpp n:r 3. Skifferredskap 
som Sv. Fornminnesfören. Tidskr. VIII, s. 93, fig. 6, ehuru med 
egg på tvärarmen, ena längdarmen afbruten, f. för 2-3 år se
dan vid potatisupptagning å sandjord pä plats, där dylika fynd 
förut anträffats (bl. a. det citerade föremålet). 

12.794. Östergötland, Lysings hd, Trehörna sn och herr
gård. Skafthålsyxa med ofullbordad! hål (ringformigt). — Gö-
strings hd. Väderstads sn. Lundby. Stenkula (af granit?), svagt 
facettcrad, f. jämte 6 dylika. 

12.795. Västergötland, Flundre hd, Fuxerna sn, Lilla 
Edet. Flintaffall från 3 olika platser. 

12.796. Halland, Årstads hd, Asige sn, Asige n:r 3. Tjock
nackad flintyxa med något utsvängd egg. — Arstads sn, Blix-
torp. Fyrsidig flintyxa. — Faurås hd, Ljungby sn. Hermans-
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torp. Liten oslipad, fint tillslagen yxa(?) af flinta, nästan fyr
sidig. — Vinbergs sn. Fragment af flintdolk. — Falkenbergs 
stad. Litet, groft tillslaget flintredskap (yxa), f. vid grundgräfning 
2 alnar djupt. 

12.797. Stockholm, Mästersamuelsgatan 43. Större ka
nonkula af järn, f. vid grundgräfning. 

12.798. Gotland, Stånga sn, skolhusgården. Två Got
landsmynt, skilling 1536 och halfskilling 1554. 

12.799. Östergötland, Gullbergs hd. Västerlösa sn, "Berg". 
Ena skifvan af ett större glasögonformigt bronsspänne (per. V). 

— Vifolka hd, Herrberga sn, 
Öjebro. Krumknif af järn med 
skafte! upprullad! i spiral (fig. 
20), väl bevarad genom glöd
patina, f. i en trädgård. 

12,800. Blekinge, Medel
stads hd, Hjortsberga sn, Mölle-
ryd. Solvisare af sten med in-

20 ,, skriften GOT-TEN-BORCH och 
årtalet 1597. 

12.801. Stockholm, Björngårdsgatan 10-12. Större fickur 
(1600-talet), starkt skadadt af ärg och rost, f. vid grundgräf
ning för folkskolelärareseminariet. 

12.802. Västmanland, Vagnsbro hd, Väster Fernebo sn, 
Bjurfors. Fyra stenyxor af trind eller oval genomskärning 
samt en nästan fyrsidig med bred skaftränna. — Boda. Fem 
stenyxor af trind eller oval genomskärning. Hedbo. En trind
yxa samt banedelen af en större dylik. "Stenby." En trind
yxa. Sörhörende. En stenyxa med oval genomskärning, en 
bronsnyckel till bultläs. — Gamla Norbergs bergslag, Karben-
nings sn, Nickebo. Trindyxa. — Norrbo hd, Romfartuna sn, 
Jnlpa. Liten skafthålsyxa, skadad vid banen. 

Uppland, Våla hd, Huddunge sn. Hallsjö. Större 
stenyxa med oval genomskärning, vittrad; liten fyrsidig stenyxa, 
väl slipad. — Torstuna hd, Vittinge sn, Tena. Bred och flat 
stenyxa(?)., mycket vittrad. 
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12.803. Nerike, Edsbergs hd och sn, Karaby. Flintdolk 
med slipadt skaft. — Hardemo hd och sn, Berga. Fyrsidig, 
tjocknackad stenyxa med skadad egg. Skyberga, Löten på 
Norra Ingvaldsgårdens mark. En flat stenyxa. — Från annan 
gärd i samma by. En större fyrsi
dig stenyxa, vittrad, en trindyxa med 
en flat sida. Vreta. En skafthåls
yxa. — Grimstens hd, Viby sn, No-
lankyrka. Två stora skafthålsyxor, 
f. under bottnen af ett stort sten-
röse, i åker. Folketorp. Tvä trind
yxor med skadad egg. Körtings-
berg. Banedel af en större trind
yxa. — Hackvads sn, Via. Fyrsi
digt bryne af kvartsit, f. vid bort
tagande af en grafhög vid lands
vägen. 

12.804. Skåne, Oxie hd. Sal-
lerups sn och by. Två groft slagna 
yxliknande flintredskap, en oslipad, 
fyrsidig, tjocknackad flintyxa, tre 
flintspån samt två andra bearbetade 
flintstycken; f. å åkrarna närmast 
N. om Sjöbergs krittäkt. 

12.805. Östergötland. Östkinds 
hd, Kvarsebo sn. Säter. Större 
bronsknif (fig. 21). f. 1904 vid plöj
ning i kanten af åker, 150 m. från 
Bråviken, omkr. 13 m. öfver hafvet. 
Jfr Meddelanden från Östergötlands 
Fornminnesförening, 1906, sid. 24 
och 31. 

12.806. Östergöt/and, Östkinds hd, Kvarsebo sn. Kvar
sebo kvarn. Trindyxa, väl slipad, men med skadad egg, f. 
vid dikning. 

Fig. 22. 

Fig. 21. 
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12.807. Nerike, Edsbergs hd, Knista sn. Nedre Östa, 
gården Larsbo. Större spjutspets af skiffer med helt små hul
lingar, ituslagen (fig. 22), f. vid upprensning af dike i åker 
nära gränsen till Vintrosa sn, 200 m. S. om Svartån. — Öre
bro hd. Vintrosa sn, Ö. Tomta. Flintdolk med tvåsidigt skaft, 
hvit, f. för 25 är sedan i ett gärde "mellan några stenhällar". 
V. Via. Skafthålsyxa mycket vittrad. — Hardemo hd och sn, 
Vreta. Fem stenyxor utan skafthål af olika former samt en 
flintbit med naturligt hål, f. i åkrar. Berga. Banedel af finare 
skafthålsyxa (degenererad båtformig utan holk). Eneby. Me
delstor skafthålsyxa, vittrad. Glippsta. En trindyxa och en 
fyrsidig stenyxa med svagt hålig egg. Nälberg, Skogstorp. 
En groft tillslagen stenyxa, slipad vid eggen, samt två trind
yxor. Nälberg, Lötåsen. Liten fyrsidig, tunnackad flintyxa 
samt spetsen af en flintdolk. Nälberg. Två eggdclar af skaft-
hälsyxor, den ena med nytt hål. Brändåsen. Groft slagen 
stenyxa, slipad vid eggen, ituslagen, stycke af en stor fyrsidig 
stenyxa. Hidingsta. Skadad skafthålsyxa. 

12.808. Nerike, Hardemo hd och sn, Berga. Liten sten
yxa med antydning till smalsidor. Gåfva af hemmansägaren 
P. Aug. Olsson. 

12.809. Nerike, Hardemo hd och sn, Åkerön. Vittrad 
skafthålsyxa, f. vid uppodling af dymark. Gåfva af f. d. hem
mansägaren And. Persson. 

12.810. Nerike, Hardemo hd och sn, Alavi. Stycke af 
bladet af en väl slagen flintdolk, som vid hittandet varit dub
belt så långt. Gåfva af arrendator Jakob Odell. 

12.811. Gotland, Lärbro sn, Nors. Trettio hela och 6 
bitar af arabiska silfvermynt, f. våren 1906 vid plöjning i "Ny
mansåker" (jfr. inv. 12,847). 

12.812. Gotland, (mellersta delen). Liten skafthålsyxa af 
sten, liten järnyxa (vik. tid) med spår af guldbeläggning å 
halsen. 

12.813. Stockholm. Stora Vattugatan. En Gustaf I:s 1-
mark 1544, f. vid grundgräfning. 
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12.814. Värmland, Näs hd, Botilsäters sn, N. Torp. Större 
skafthålsyxa, groft formad. 

12.815. Västergötland, Vartofta hd. Karleby sn. Oslipad 
flintyxa, fyrsidig, tunnackad, f. i kanten af mosse, strax 0 . om 
den sydligare Uddagården, ungef. en aln djupt; liten fyrsidig 
stenmejsel. 

12.816. Västergötland, Vadsbo hd, Horns sn, Södra Bos
gården. En liten skafthålsyxa, tvä flintdolkar med tvåsidigt 
skaft, två flintbitar, två grofva lerkärl, ett antal emaljdelar af 
människotänder samt några obrända benbitar af människa, en 
del små kolbitar, allt f. i en hällkista med hål i gafveln. — 
Kyrkbacken. Fynd från två grafhögar med brända ben. Graf 
I: en likarmad fibula, tvä hängen och två spiralpärlor af brons, 
två smälta röda glaspärlor, ett stort lerkärl. — Graf II: obe
tydligt bronsfragment, lerkärl. Allt f. vid undersökningar i 
maj 1906 af e. o. amanuensen T. J. Arne. 

12.817. Öland, Mörby långa sn, Bårby grustag. Svart
brända ben samt fragment af ett lerkärl med öra, f. under en 
vertikalt stående, i jordbrynet uppskjutande stenflisa. — Ny
kvarn under Bengtstorp. Stycke af ett stort lerkärl, från en 
brandgraf. Undersökning af T. J. Arne. 

12.818. Öland, Mörbylånga sn, Bårby. Järnknif med af
bruten spets, brynsten, fyrsidig med hål, f. vid ett skelett, med 
en sten vid hufvud och fötter, i ett grustag några 100 m. N. 
om "Bårby borg". 

12.819. Bohuslän, Inlands Fräkne hd. Forshälla sn. Grå-
stenshäll (105x57x24 cm.) med en mängd skålformiga och 
rännformiga fördjupningar pä båda sidor, f. vid grustäkt för 
Bohuslänsbanan i ettdera af grustagen vid Buddeberg eller 
Koppungen. Tillvaratagen genom hr G. M. Blomqvist. 

12.820. Skåne, Skytts hd,' Hvellinge sn, Hvellinge n.r 17. 
Fynd från skelettgrafvar, anträffade under flat mark i åker ä 
samma ställe som inv. 12,071. Graf II: två fibulor som Sv. 
F. 317, en rektangulär sölja, ett smalt rembeslag, ett profile
rad! remändbeslag, en afbruten synål, allt af brons; några res-

Fornvännen 1906. 17 
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ter af tyg och läder, ett sönderfallet stycke lergods(?). Graf 
IV: pärla af röd glasfluss. Graf V: lerkärl, fragment af järn-
knif(?), lång hartstätning, som hört till träkistan. Graf VI: 
synål af brons. Graf VII: lerkärl med öra, benkam med brons-
och järnnitar. Skeletten (5 st.) deponerade å Lunds Universi
tets anatomiska institution. Undersökningarna utförda 1905-
1906 af d:r O. Rydbeek. 

12,821. Östergötland, Björkekinds hd. Konungssunds sn, 
Svensksund. Fynd frän ett litet graffält vid en statbyggnad 

Fig. 23-28. V2-

NV. om herrgården. Graf I: stenläggning af 3 m:s diam., 
föga synlig i ytan, i midlen et! lerkärl, fylld! med brända ben 
och omgifvel af en bensamling af omkr. 1 m:s vidd; dels i 
dels ulanför urnan hittades dessutom et! försmäl! bronsfrag-
menl med spår af djurornamenlik (Salins stil III), flera smält-
klumpar och droppar af brons, 13 små bronsringar, hvaraf en 
snodd, en spiralrefflad, de öfriga släta, 13 glaspärlor samt en 
mängd smältklumpar af dylika, bitar af en nitad benkam, 5 
små runda nitskifvor af ben (till kammen?), en mängd bitar 
af ornerade hornföremål af mycket egendomlig form (de vik
tigaste afbildadc i fig. 23-28), två knifvar, en liten nit, fyra 
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spikar och två små vinkelböjda tenar af järn, bit af ett bryne(?); 
de brända benen äro af människa, häst och hund. — Graf II: 
stenläggning med en bensamling af omkr. '/._, m:s vidd (benen 
äfven af djur: hund?, fågel); bland benen hittades två försmälta 
bronsfragment med ornering (Salins stil I), sex dylika ulan 
spär af ornering, fyra bilar af en massiv bronsarmring med 
instämplade halfmånformiga sirater, ett litet dubbelvikt brons
beslag, en glaspärla och två smältklumpar samt andra frag
ment af pärlor, en krökt järnspik, en obetydlig benbit med 
häl, en lerkärlssmula, kolbitar. — Graf III: stenläggning af 
omkr. 4 m:s diam., i dess midt pä l / t m:s vidd en samling 
brända ben (äfven af häst och hund) samt däribland: bitar af 
två små bronsringar, 5 smälta glaspärlor, 2 små järnspikar, 
två små bitar af benkam, några andra möjligen bearbetade 
benbitar, en del helt små lerkärlsbitar samt några kolbitar. — 
Graf (?) IV: liten kolsamling, delvis täckt af en sten, inne
höll äfven några brända benbitar. — V (bålplats?): intensivt 
kollager, omkr. 2 m. i N-S, !*/« m. bredt, innehöll utom större 
kolbitar, en mängd spridda bitar af (ett?) lerkärl, ett par spikar 
(nyare?) och några få brända benbitar. — VI-VII, på olika 
ställen: en smält glasklump, en bränd knäskål af hund, ett 
par andra benskärfvor och kolbitar. — Undersökningen, som 
bekostades af kammarherre S. Flach å Svensksund, utfördes 
i juni 1906 af dr O. Almgren. Jfr. Meddelanden från Öster
götlands Fornminnesförening, 1906, sid. 13 ff. 

12,822. Östergötland, Björkekinds hd. Konungssunds sn, 
Sten (delvis äfven å Brogstens ägor i Ö. Stenby sn, Östkinds 
hd). Fynd från kulturlager å det isolerade och kala, vid södra 
ändan med en stenvall förskansade "Boberget" (jfr. fig. 29-35): 
skadadt bågspänne (b), fragment af en holk (till spjutspets?), 
ett spikhufvud (e), allt af järn; en halfklotformig spelbricka af 
ben (g); bitar af åtskilliga stora lertrissor (f), en mängd bitar 
af oornerade lerkärl, några bitar äro silformigt genombrutna 
(c, d); några bitar af hartsartadt ämne, några slaggartade styc
ken, flera malrikor, däribland en ornerad med korsande streck 
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(a), flera bitar af en tunn, flat slipsten, stycke af en långsträckt, 
tjock brynsten, tre rundade stenar (löpare till handkvarnar?), 
en del stenskärfvor, en mängd ben af nötkreatur, får eller get 
och svin, sparsammare af häst, sork, fågel (ett ben), gädda, 
aborre och mört, samt kolbitar. Allt f. vid undersökning af 
omkr. 20 kv. m. å södra delen af berget. Två lerkliningsstyc-
ken, f. djupt nere i en profgrop på norra delen (Brogstens 
ägor). Undersökningarna utförda af kammarherre S. Flach 
och dr O. Almgren, å den förres bekostnad. Se nyss citerade 
tidskrift, sid. 16 ff. 

Fig. 29-35. V,. 

12.823. Uppland, Uppsala domkyrka. En mängd styc
ken af läder och tyg, ett par järnbeslag, några träbitar, ben 
af tvä vuxna personer och ett barn samt af får (4 individer), 
nötkreatur, svin, höns, orre och svart råtta, f. i en graf under 
golfvet nära altaret i högkorets norra del, anträffad vid värme
ledningsarbete. Undersökt af dr E. Ekhoff. 

12.824. Uppland, Torstuna hd. Österunda sn, Mjölkbo. 
Stycke af en människokäk, f. på boplatsen vid Rysjön i kan
ten af 1905 års undersökningsområde (jfr. inv. 12,431). 

12.825. Västergötland, Vartofta hd, Åsleds sn. Nya Ås-
led. Större fyrsidig flintyxa, tunnackad, men ovanligt tjock, 
väl slipad. — Gäsene hd, Norunga sn. Liten skafthålsyxa. 
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12.826. Skåne, Villands hd, Näsums sn, Västanå n:r 8. 
Holkyxa af brons som Sv. F. 152, f. i grusmark pä 2 alnars 
djup. 

12.827. Västmanland, Fellingsbro hd och sn, Finnåker. 
Eggdel af en båtformig stenyxa med holk; en trindyxa. "As-
torp". Fyrsidig stenyxa. Österhammar. En tunn stenyxa 
med antydning till smalsidor, en fyrsidig stenyxa, en liten 
skafthålsyxa af hufvudtypen Sv. F. 40, en större skafthålsyxa 
med afslagen egg. — Åkerbo hd, Malma sn, Gislarbo bruk. 
Två trindyxor. — Odensvi sn, Lersäter. Stenyxa med oval 
genomskärning, skadad skafthålsyxa med långsgående ränna 
på öfversidan. — V. Skedvi sn, Alfvesta. Liten spjutspets af 
järn. — Snefringe hd, Ramnäs sn, Nordenö. Tunn, fyrsidig 
stenyxa (af skiffer?). — Norrbo hd, Harakers sn, Skråmsta. 
Stenyxa med oval genomskärning. — Skinnskattebergs bergs
lag och sn, Kalfänge. Fyrsidig, illa formad stenyxa af randig 
bergart. — Gamla Norbergs bergslag, Karbennings sn, Ben-
nebo. Trindyxa. — Vagnsbro hd, V. Fernebo sn, Lågbo. Stor 
trindyxa. Ösby. Liten stenyxa med oval genomskärning. 

Dalarne, Folkare hd, Folkärna sn, Utsundsboda. 
Två trindyxor, den ena skadad. 

12.828. Sigillstamp af stål med adliga ätten Wigelstjernas 
vapen. 

12.829. Stockholm. Skulpterad sten i form af en död
skalle, med inskrift P A X, f. vid arbetena för Birgerjarlsgatans 
framdragande. 

12.830. Uppland, Örby hus hd, Vendels kyrka. En större 
kista af ek, ett medeltida träskåp med väl bevarade målningar 
inuti, bestående af ornament samt MARIA och ihs. 

12.831. Uppland, Olands hd, Skepthammars sn. Vatt-
myran. Eggdel af skafthålsyxa med nytt hål. 

12.832. Nerike, Edsbergs hd och sn, Libacken under 
Åkerby. Liten spjutspets af flinta, slipad på båda sidor; liten 
trindyxa. Frösvi. Eggdel af skafthålsyxa; eldslagningssten 
af hvit kvartsit, rundadt fyrsidig. Skansen. Trindyxa med 
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trubbig egg. — Tångeråsa sn, Linneberg. Liten tunn, rund 
stentrissa med å ena sidan en runinskrift: $ n i Yr* t T, och 
däröfver " 1 " , djupare hugget, pä andra sidan, med samma 
djupare huggning: "A 1120"; enl. uppg. f. vid plöjning i moss
jord, ung. 1 fot djupt. — Örebro hd, Tysslinge sn, Holmstorp. 
Oval eldslagningssten af brun kvartsit med nötningsfåror på 
alla fyra sidorna(l), f. i Holmstorpsängen. 

12.833. Nerike, Edsbergs hd och sn, Frösvi. En skadad 
fyrsidig stenyxa samt en yxliknande sten med spetsoval genom
skärning, f. i Frösvi-mossen. Värhulta (S. om kyrkan). Spjut
spets af grå flinta, f. i åker. Ett torp under Stäringe (nära 
Knistagränsen). Skafthålsyxa, f. i stenig mark. Hyttringe. 
Bryne. 

12.834. Nerike, Edsbergs hd och sn, Karaby. En trind
yxa och två fyrsidiga, tjocknackade stenyxor, f. i odlad f. d. 
skogsmark på ryggen af en låg ås. Binninge. Slipsten af 
sandsten, mindre, använd på fyra sidor, f. SV. om byn i ut-
ängarna ned mot ån. Utan närmare fynduppgift. Liten trind
yxa, hvilken i lång tid förvarats i en gård i socknen såsom 
"åskvigg" för att gifva bot vid lättare sjukdomar genom att 
läggas i mjölk, som den sjuke drack, eller föras några hvarf 
kring dennes hufvud. Gåfva af hemmansägaren Per Larsson 
i Karaby. 

12.835. Nerike, Hardemo hd och sn, Källtorp. Tämligen 
stor trindyxa, mycket vittrad, f. i odlad mark å mosand, Ö. om 
gården. Gåfva af hemmansägaren Nilsson i Källtorp. 

12.836. Nerike, Edsbergs hd och sn, Frösvi. Flat sländ-
trissa af sten. Gåfva af hemmansägaren E. J. Eriksson i 
Frösvi. — Sörby. Två flata sländtrissor af sten. Gåfva af 
hemmansägarne Johan Karlsson och Gustaf Hansson i Sörby. 
—- Sörby Norrgård. Pärla af röd glasfluss. Gåfva af hem
mansägaren Karl Eriksson i Sörby. 

12.837. Uppland, Olands hd, Tuna sn, Saringe. Skål
formigt lerkärl (fig. 36), bottnen af ett större lerkärl, bitar af 
en bronsdoppsko, snarlik Sv. F. 515, f. i rubbade smärre graf-
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högar vid Saringe kvarn (se Ambrosiani, Fasta fornminnen i 
Tuna sn. Upplands Fornminnesförems Tidskr., haft. XXIV, n:r 
50). Gåfva af komminister C. Silwer i Alunda. 

12.838. Två norska minnespenningar, den ena, i silfver, 
präglad till minne af revolutionen och unionsupplösningen 1905, 
den andra, i brons, till minne af kröningen 1906. Gåfva af 
onämnd. 

12.839. Värmland, Näs hd. By sn, Södra Skanö. Några 
bitar af ett groft lerkärl, en bit af en nitad benkam (tandskifva), 
några brända benbitar, f. i en grafhög på ett graffält beläget ome
delbart invid trädgården. Insändt af redaktör J. F. Lindegren. 

12.840. Västergötland, Skånings hd, Vånga sn. Stora 
Berget. Bryne, f. i ett rub
bad! röse å Granelaberget. 
Knapegården. Några smärre 
lerkärlsbitar, af åtminstone 
två kärl, det enahårdtbrändt, 
f. vid en nyanlagd väg i 
grusåsen "Tjurledsbacken". 
— Kvänums sn, Vållängen. Fig. 36. Va-
Skära och pryl af järn samt 
bitar af ett groft lerkärl, f. i en brandgrop i kanten af ett 
grustag. 

12.841. Uppland, Åkers skeppslag. Österåkers sn. Näs. 
Trindyxa af grönsten. 

12.842. Gotland, Hörsne kyrka. Fyra delar af ett skulp-
teradt gallerverk, som tillhört ett altarskåp. 

12.843. Västmanland, Öfvertjurbo hd. Kila sn, Tullsta. 
Större trindyxa, slätskrapad efter hittandet. 

Uppland, Simtuna hd, Västerlöfsta sn. Nästan 
trind stenyxa, något ojämt formad, f. "i sand och gruslager". 
Gåfva af fru Hanna Hellberg, Sa/a. 

12.844. Västergöt/and. Vadsbo hd. Horns sn. Anfrätt 
skafthålsyxa, f. nära sjön Östern; skaftet af en flintdolk, tvä-
sidigt, något utsvängdt, f. vid Postgården(?). 
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12.845. Skåne, Luggude hd, Raus sn, Råå fiskläge. Ler
kärl likt Sv. F. 261 med tre länga, horisontella utskott upptill 
(fig. 37), innehållande brända ben af människa och en half-
månformig bronsknif, sönderbruten i fyra delar; f. vid under
sökning af en grafhög belägen vid hafvet mellan Råas meka
niska verkstad och kyrkogården, våren 1906. Undersökningen 
verkställd af e. o. amanuensen T. J. Arne. 

12.846. Gotland, Burs sn, Sigdes. 816 hela och några 
bitar af gotländska trepenningar 
från tiden omkr. 1420-40 (Hau-
berg, Gullands Myntvcesen, 
n:r 47, 48), ett stort antal Vis-
bybrakteater från tiden omkr 
1430 (Hauberg, n:r81), af hvilka 
en del äro sammanärgade i 
klumpar och omslutna af linne; 
en witten från Rostock omkr. 
1410, en skilling från Reval, 4 
skillingar från Dorpat (1376-
1410); litet ringspänne af silfver 
med facetterade knoppar, vac
kert orneradt, tornen saknas; en 

lös lärftslapp; allt f, tillsammans i en åker. 
12.847. Gotland, Lärbro sn, Nors. 153 hela och 131 

bitar af arabiska silfvermynt samt 10 spiralringar af silfver, f. 
vid plöjning i den s. k. Norrgantsäkern, pä samma ställe som 
fyndet 12,811. Fyndets vikt 1,034 kg. (mynten 0,6265, ringarna 
0,4075). 

12.848. Gotland, Hejdeby sn, Hejdungs. Af brons: rak-
knifsblad, ringspänne med facetterade ändknoppar (tornen sak
nas), liten doppsko till svärdsslida, beslag (jfr. Sv. F. 516); 
f. vid plöjning. 

12.849. Gotland. Vallstena sn. Nygårds. Tvä stenyxor 
med oval genomskärning, f. i en hage. 

12.850. Gotland, Tofta sn, Gnisvärds fiskläge. Två 

Fig. 37. >;4 
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stenyxor med, oval genomskärning den ena afslagen, f. i åker. 
12.851. Gotland, Tingstäde sn, Lunds. Romersk denar 

(Antoninus Pius, Cohen, 169), gotländsk skilling 1554 (Hau-
berg, 146-147), fyrsidig stenyxa; f. vid dikesgräfning i åker. 

12.852. Gotland, Hörsne sn, Smiss. 
Skaft af flintdolk, tvåsidigt. 

12.853. Gotland, Fröjels sn, Botarfve. 
Ringspänne af brons med fyruddig änd-
knopp (den ena ändan jämte tornen felas) 
och med två utstående spröt för att hälla 
tornen i läge, fläckad af påsmält bly eller 
tenn, f. vid harfning i åker. 

12.854. Gotland, Närs Prästgård. 
Snodd fingerring af guld som Sv. F. 621, 
f. i s. k. Kyrkåker, nära kyrkogärden. Vikt 
5,6 gr. halt 0,840. 

12.855. Gotland, Rone sn, Frixarfve. Gyllen, präglad 

Fig. 38.. >;l. 

Fig. 39. »/i- Fig. 40. »/i-

i Utrecht för biskop Rudolf, hertig af Diepholz (1433-55), f. 
vid potatissättning. 

12,856. Gotland, Ganthems sn, Garde. Djurhufvudfor-
mad spännbuckla, mycket anfrätt, degeneration af typen Ant. 
Tidskr. IV, fig. 178, två mosaikpärlor; f. i en åker vid plöjning. 
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12.857. Gotland, Eskelhems sn. Rosenbys. Rund spänn
buckla, degeneration af typen M. Bl. 1879, fig. 60, 61, med 
spår af silfverbcläggning, f. vid plöjning. 

12.858. Gotland, Angå sn, Fjäle. Gotländsk 4-penning 
omkr. 1520 (Hauberg, n:r 109-113), f. i en trädgård. 

12.859. Asien, trakten af Bagdad. Liten skafthålsyxa af 
brons (fig. 38). — Trakten af Heraclea Pontica i Bithynien 
(nu Bender-Eregli). Romersk emalj-fibula af rombisk form 
(fig. 39), en charnierfibula med genombruten båge (jfr. Mon
telius: La civilisation primitive en Italie I, pl. XIII, fig. 189), 

en fibula "mit umge-
schlagenem Fuss", med 
bred, ornerad båge (fig. 
40; jfr. Almgren, Nord-

Fig. 41. V» Fig. 42. «/«• 

europäische Fibelformen, fig. 160), två korsformiga romerska 
fibulor med spår af förgyllning, den ena saknar foten; alla af 
brons. 

12.860. Öland, Algutsrums sn, Holmtorp. Eneggadt järn
svärd, likt Sv. F. 281, med glödpatina, spetsen lösbruten, f. i 
en åker vid plöjning af en kulle, som tydligen fordom varit 
en graf, jämte benskärfvor. 

12.861. Öland, S. Möckleby kyrkogård. Hundra st. Knut 
Erikssons Östgötamynt (Hildebrand, fig. 447-455), f. vid gräf-
ning af en graf. 

12.862. Uppland, Åsunda hd, Breds sn, Eklunda. Liten 
skafthålsyxa, starkt vittrad; eggdel af dylik. 

12.863. Södermanland, Österrekarne hd, Barfva sn. Stora 
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Grindhammar. Flat stenyxa utan skafthål, f. vid upprensning 
af en brunn. 

12,864. Skåne, Vemmenhögs hd, Slimminge sn, Slimminge 
n:r 6. Hängkärl af brons som Sv. F. 248, ornamenten mycket 
utnötta (fig. 41), itubrutet glasögonformigt bronsspänne, orne-
radt med grupper af koncentriska cirklar, nålen felas (nålhål-

Fig. 44. • : , Fig. 45. Va

låren i fågelform: fig. 42), f. vid utfyllning 
(planering) af en vattengraf i äng, "de hittades 
spridda". — Skurupssn, Kallsjö. Två rundtorn 
slagna flintyxor samt en mängd flintaffall, däri
bland åtskilliga spånor, f. i åker å backen Borr
vallen (Borgvallen?) vid Kallsjö mosse mellan 
Näsbyholms- och Stjärneholmssjöarna. 

12,865. Skåne, Rönnebergs hd, Kvistofta 
sn, Vallåkra. Vacker flintskära (fig. 43), f. tillsammans med 
en dylik. — Luggade hd, Raus sn. Köpinge. Stycke af en 
smal, tandad flintsåg (fig. 44), liten sked af bränd lera (fig. 
45), något skadad, båda från graffältet; nederländsk riksdaler 
1649, f. i den s. k. Fiendegropen. — Helsingborgstrakten. 
Liten skifyxa(?), spån och hjärtformig pilspets (fig. 46). allt af 

Fig. 46 
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Fig. 47. Vi-

flinta. — Helsingborg. Medeltidssigill af brons (fig. 47) med 
ett vapen och omskriften + S'IKES : PETER: S, f. vid Rings-
torp; knif med orneradt metallskaft (fig. 48) från slutet af me

deltiden, f. vid gräfning i Hälsovägen; 
bennål med öga, f. å en forntida begraf-
ningsplats(s. k. fattigkyrkogården);knapp 
och nål af brons (nyare), f. vid Stattena 
jämte skeletter (af stupade?). 

Blekinge. Fem silfvermynt: 
Eriks af Pommern kronbrakteat från 
Lund eller Nestved, Visbygote som Hilde
brand, fig. 797, Rostock-witten utan år, 
Liibcck-wittcn 1552, dansk 8-skilling 
1695; modernt vallfartsmärke i brons 
(omskrifter: S . M . AVXIL. PASSAV. ET. 
CHLVM. och S . SEBAST1 ). 

12.866. Skåne. S. Åsbo hd. Ausås 
sn, Härninge n:r 7. Tre fyrsidiga flint
yxor med svagt hålig egg, 7 trekantiga, 
fint slagna pilspetsar som Sv. F. 65 
(två afbildade i fig. 49, 50) samt tre 
flintspån; f. tillsammans vid sandtäkt 
jämte en klump af svart jord, hvarpä 
prof medföljer. 

12.867. Uppland, Laganda hd. Hjäl-
sta sn, Tuna. Fingerring af guld (fig. 
51) med infattad flat, grön sten (spruc
ken), och däromkring filigranornering, 
vikt 4,54 gr., f. i samma potatisland, där 
ormhufvudringarna inv. 8885 hittades år 
1891 (se M. Bl. 1891, s. 139). 

12.868. Östergötland, Dals hd, 
Nässja kyrka. Ornerad planka (med sti

liserade akantusblad), som suttit vid takfoten utvändigt. Se O. 
Janse, Medeltidsminnen från Östergötland, fig. 7. 

Fig. 48. Va-
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12,869. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Elmeryr. 
Eggdel af en större fyrsidig flintyxa. Gråttetorp. Mindre, fyr
sidig flintyxa med oslipade smalsidor. Rösebacken. Liten fyr-

Fig. 49. Vi- Fig. 50. Vi-

sidig flintmejsel (bred) med oslipade smalsidor. V. Stenshult. 
Medelstor skafthålsyxa, svängd, eljest simpel form. — Ryrs 
sn, Blekan. Skafthålsyxa. Sallebyn. Liten 
skafthålsyxa. Årebol. Liten skafthålsyxa. — 
Valbo hd. Ödeborgs sn, Dagsholm. Vittrad 
skafthålsyxa. Sannerhult. Liten flintdolk, starkt 
uppnött. 

Bohuslän, Tjörn, Valla sn. Flint
dolk med fyrsidigt, dock ej pringladt skaft. 

12,870. Uppland. Sigtuna, gården n:r ' •'._, 9. Litografisk 
sten, f. i jorden. 

Fig. 51. Vi-
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12,871. Västmanland, Gamla Norbergs bergslag. Norbergs 
sn. Skafthålsyxa, närmare fyndort okänd. — Fellingsbro hd 
och sn, Finnåker. Tre fyrsidiga stenyxor, de två skadade. 
Spånga. Tre stenyxor med oval genomskärning. Sverkesta. 
Båtformig stenyxa med lång skaftholk, f. i än. Sällinge. Sten
yxa af Hästcfjordstyp, ganska stor (17,3 cm.). Sörhyholm. 
Stenyxa med påbörjad! ringformigt skafthål; liten flintspets. 

Österhammar. Stenyxa med oval genomskär
ning, liten hålmejsel af svart sten, banedelen 
af en liten båtformig stenyxa. — Näsby sn, 
Hunstorp. Bearbetad! skifferslycke, möjligen 
midtstycke af en mycke! slor spjutspels. 

Nerike, Glanshammars hd. Ödeby 
sn, Ringaby. Liten bearbetad flintskifva (skra
pa?). — Götlunda sn. Krämplinge. Fyrsidig 
stenyxa med hälegg. "Karlsvik". Medelstor 
skafthålsyxa. " Mosstorp" {?). Trindyxa. 

12.872. Ångermanland, Adals-Lidens sn. 
Näsåker, Prästgården. Stenklubba med skaft
ränna, f. för omkr. 30 år sedan vid plöjning i 
lerjord, ungefär 75 alnar från Ångermanälfven. 

12.873. Halland, Faurås hd. Dagsås sn, 
Öströö. Liten trindyxa. — Morups sn. Strån-

ninge. Flintsåg med konkav, tandad egg, ena ändan afslagen. 
Sibbarps sn, Gödeby. Liten fyrsidig flintyxa med något ut
svängd egg. — Stafsinge sn. Groft tillslaget, ovalt flintstycke. 
— Årstads hd, Abilds sn, Hjuleberg. Fyrsidig flintyxa. — 
Skrea sn, "Näset". Liten fyrsidig flintyxa med något utsvängd 
egg. Utan närmare fynduppgift än Skrea sn. Eggdel af en 
mycket liten skafthålsyxa. — Halmstads hd, Harplinge sn, 
Särdal. Liten oslipad flintyxa med spetsoval genomskärning 
och med hålegg (fig. 52). 

12.874. Gotland, Sjonhems sn, Petsarfve. Liten guld
spiral i lx/s hvarf, vikt 5,7 gr., halt 0,800, f. i "Kvarnåker". 

12.875. Gotland, Närs sn. Rikvide. Rund spännbuckla, 

Fig. 52 
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rikt ornerad i Salins stil III (fig. 53), djurhufvudformad spänn
buckla af typen Sv. F. 533-34 (närmast lik M. Bl. 1903-05, 
fig. 163), liten förgylld bronsbrakteat af vanliga Gotlandstypen, 
bronsnål lik fig. 4 ofvan, stycke af en bronskedja af små breda 
ringar, två hela och fyra fragment af fiskhufvudformade häng-
prydnadcr, en bronsribba med fem nithäl, 24 glaspärlor; f. 
tillsammans vid dikesgräfning å s. k. Rikviderör. 

12.876. Gotland, Närs 
sn, Hallute. Snodd brons-
fingerring, förgylld, af typen 
Sv. F. 621, sönderbruten i 
flera bitar. 

12.877. Dalsland.Ved-
bo hd, Tisselskogs sn, Högs
byn. Ena hälften af en gjut
form af täljsten, af brons-
älderskaraktär, ehuru ur
gröpt endast vid själfva 
mynningen, eljest med full
komligt slät insida, alltså 
antingen ofullbordad eller 
afsedd för gjutning af ett 
föremål med ena sidan all
deles plan (knif ?). — Sundals 
hd, Frändefors sn, Flybo. 
Tvä flintspån och två andra 

flintskärfvor, f. vid västra ändan af Flybo mosse. Lund. Bane
del af skafthålsyxa. 

Bohuslän, Inlands Fräkne hd. Ljungs sn, Dir
hufvud. Flintaffall. — Inlands Nordre hd, Norums sn. Groft 
slaget flintredskap, vacker flintkärna. — Ödsmåls sn. Eggdel 
af trindyxa. — Orusts Östra hd, Långelanda sn, "Bäckeviken". 
Fyrsidig, tunnackad flintyxa, liten smalmejsel af flinta, flintaf
fall från två platser. — Myckleby sn. Flintaffall från 7 platser: 
vid Öberg, "Apelvik", Syltenäs, Skörbo (2 ställen), L. Krosse-

Fig. 53 
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kärr samt öster om Slussen; från Apelvik äfven en flintkula 
som Möller, Ordning, fig. 38, samt en liknande kula af kvarts. 
— Torp sn, Klefva. Flintaffall. — Orusts Västra hd, Morlanda 
sn. Flintaffall från fem platser nära Torebosjön. — Röra sn. 
Flintaffall från två platser SV. om Brattås. 

Västergötland, Ase hd, Näs sn. Grönstensyxa, 
som haft skafthål tvärs igenom bredsidorna, afslagen öfver hå
let, så att endast eggdelen är kvar, f. mellan kyrkan och Halle
berg. 

12,878. Upp/and, Färentuna hd. Adelsö sn. Björkö. Li
ten skafthålsyxa af sten, två sländtrissor af bränd lera, en li
ten stenkula, 3 pärlor af karneol och 9 af glasfluss, en kläm-

Fig. 54. 

mare(?) af horn; allt f. i Svarta jorden; en liten hängprydnad 
af sten, f. i åker nära byn. 

12.879. Uppland, Färentuna hd, Adelsö sn. Björkö. Tvä 
maka ovala spännbucklor af hufvudtypen Sv. F. 551, den ena 
skadad; f. vid dikesgräfning i öfversta åkerkanten, mellan Bor
gen och Svarta jorden (inga ben märktes). 

12.880. Stockholm, Helgeandsholmen. Öfver-sten till hand
kvarn. 

12.881. Dalsland, Sundals hd, Ryrs sn. Bladformig spjut
spets af flinta, flintdolk med skorpa på det tunna skaftets ända, 
flintsåg med konkav egg, större skafthålsyxa, skifferhänge som 
Sv. F. 4, det sistnämnda f. i Näs mosse. — Frändefors sn. 
Flintsåg med rak egg; liten flintmejsel, gjord af ett dolkfragment. 
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12.882. Bohuslän, Lane hd, Ryrs sn, Kasebuane. Tvä 
flintsägar med något konkav egg, den ena skadad; f. ungefär 
10 m. i sär. — Bäfve sn, Kuröd. En större och en mindre 
skafthålsyxa af sten. 

12.883. Halland. Medeltida fingerring af förgylld! silfver 
med en örn inom en krans, som hålles af tvä par nakna männi
skofigurer. 

12.884. Gotland. Armbygel med ovanligare ornering 

Fig, 55, 56. '/4-

(fig. 54), litet ringspänne (tornen felas), bit af en snodd ring, 
tre tackor och fyra fyrkantiga, hopböjda tenar; allt af silfver 
och f. tillsammans, men fyndorten ej uppgifven; en 72 cm. 
lång koppartacka; ett Gotlandsmynt af år 1554, 12-penning 
(Hauberg 146-8), motstämpladt. 

12.885. Krona af drifven koppar från 1600- eller 1700-
tale! (byggnadsornament). 

12.886. Östergötland, Linköping. Ornerad sländtrissa af 
kalksten, f. vid S:t Lars kyrka, vid gräfningsarbeten strax väs
ter om tornet. 

Fornvännen 1906. 18 
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12.887. Östergötland, Linköping. Skafthålsyxa af svart 
sten, f. vid grundgräfning för Östergötlands Enskilda Banks 
hus i hörnet af Drottninggatan och Gamla Rådstugatan, omkr. 
4 fot djupt. 

12.888. Skåne, Bara hd. Lomma. Två hornyxor (fig. 55, 
56), den ena med skafthäl i två riktningar, f. 3 alnar djupt. 
Gåfva af fabrikör S. E. C. Steen. 

12.889. Ångermanland, Bjärtrå sn, Bålsjö. Stycke af 
en flat slipsten af sandsten, använd på båda sidor (samt äfven 
på ett par smalsidor?), f. vid dikning å en från Bålsjö n:r 3 
afsöndrad utega, nära 2 i . , fot djupt; jordmånen var "i dagen. 

Fig. 57. V*. 

myra, men i bottnen lera". Gåfva af hemmansägaren J. A. 
Boman. 

12.890. Södermanland, Oppunda hd. St. Malms sn, Åbol. 
Liten flintyxa med spetsoval genomskärning, slipad blott när
mast eggen. 

12.891. Kalmar län, Handbörds hd, Högsby sn, Ruda 
järnvägsstation. Båtformig stenyxa med obetydlig skaftholk 
och utstående sidoknoppar, synnerligen väl slipad, f. vid schakt-
ningsarbete i en grusbacke på l1 ._, m:s djup. 

12.892. Gotland, Othems sn. Stenyxa med spetsoval 
genomskärning. — Slite sn. Stenyxa med oval genomskärning. 
— Roma sn. Flintdolk med tunt skaft, liten, med hvit patina. 
— Sanda sn, Runne. Aderton arabiska silfvermynt ur samma 
fynd som inv. 12,622. — Visby. Liten öppen armring, snodd 
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af tre bronstenar, itubruten; fiskhufvudformad hängprydnad, 
mycket nött; Stralsundsmynt 1558; alla f. vid stranden. 

12.893. Gotland, Visby landsförsamling. Hundlund. (S. 
om staden). Klubbhufvud af brons med utstående, runda knop
par i tre rader (jfr. Af. Bl. 1875, sid. 20, fig. 6); enl. uppgift 
frän nämnda fyndort (köpt på auktion i Visby). 

12.894. Gotland, Ala sn. Gyla. Bronsgrepe (fig. 57) till 
ett större romerskt bronskärl. 

12.895. Gotland, (södra delen). Bronsspänne (fig. 58), 
liknande bottnen till en djurhufvudformad spännbuckla, men 

Fig. 58. Vi-

ej genombrutet, orneradt med små gropar och med tremuler-
stick; klubbhufvud af brons med rutornering. 

12.896. Gotland, Bro sn, Ekes. Rundt bronsspänne (fig. 
59) med djurornament af ovanlig anordning (fyra i hvarandra 
flätade djurbilder, hvar och en afslutad med en fot); bronsnål, 
hvars hufvud utgöres af en konturbild af björn (fig. 60); f. 
vid plöjning. 

12.897. Östergötland, Dals hd, Väfversunda kyrka. Kris
tusbild till krucifix af romansk typ; sittande Mariabild, ung-
gotisk typ; jfr. O. Janse, Medeltidsminnen från Östergötland, 
fig. 20 och 27. 

12.898. Skåne, Skytts hd. Bösarps sn, V. Virestad n:r 12. 
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Liten guldspiralring i 21 ._, hvarf, vikt 28 gr., halt 0,960, f. i 
jordytan i en trädgård. 

12.899. Västergötland, Vilske hd, Ulleneds sn, torpet 
Ljungslätt under Skattegården Ullened. Holkyxa af brons som 
Sv. F. 152, f. i åker invid torpstugan. 

12.900. Halland, Årstads hd, Eftra sn. Fyrsidig sten
yxa, nästan med skaftafsats, men illa formad, f. i åker. — År-
stads sn. Udden af en flintdolk. Ejällalunda. Flintdolk med 
tvåsidigt skaft, afslagen i båda ändar. — Falkenberg, Igeldam-
men (vid stadens norra gräns). Två flintspån med 
obetydligt bearbetade kanter. —Faurås hd. Vinbergs 
sn. Tjockt flintspån med bearbetade kanter. — 
Himle hd, Grimetons sn. Tunn, fyrsidig flintyxa, f. 

vid stenbrytning ur "Lop
perör".— Fjäre hd, Lin-
dome sn. Liten skifyxa(?) 
af flinta, jämnbred. 

Västergöt
land, Kinds hd, Elfsereds 
sn. Skadad spjutspets af 
järn, som liknat Engel-
hardt, Kragehul Mose-
fund, pl. II, fig. 3, holken 
borta, f. i en grushåla. 

12,901. Franskt silf
vermynt, douzieme d'écu 
1649. 

12,902. Södermanland, Västerrekarne hd, Gillberga sn. 
Hä/lby. Hålmejsel af svart sten, väl slipad. — Åkers hd. 
Härads sn. Sidhem. Ämne till båtformig stenyxa med skaft
holk. — Hölebo hd, Hölö sn. Tullgarn. Stenyxa af dioritpor-
fyr, af hufvudtypen Sv. F. 40, hålet borradt från två sidor, 
men ej färdigt. 

Norrland. Rökelsekar af brons, något skadadt. 
Gotland. Gotlandsmynt: 8-skilling 1565 (Jens 

Billes), Hauberg nr 153; se Fornvännen, 1906, s. 196. 

Fig. 60. »/«• 
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12.903. Västmanland, Åkerbo hd, Björskogs sn, Östuna. 
Bronsarmring af fyrkantig ten med ändarna lindade om hvar
andra (vik. tid.). — Medäkers sn, Hagby. Skafthålsyxa af sten, 
något svängd, afslagen bakom hålet. Täby. Mycket liten, 
starkt vittrad skafthålsyxa (nästan blott en ring kring hålet, 
med eggpartiet som ett utskott). — Fellingsbro hd, Ervalla 
sn och gård. Liten skafthålsyxa med skadad egg. — Fellings
bro sn, Finnåker. Helt liten båtformig stenyxa med skaftholk, 
svart, väl slipad. Korfvike. Liten skafthålsyxa, något skadad. 
Varu. Liten skafthålsyxa. Västvalla. Liten spjutspets(?), till
huggen i flintteknik, men af annan stenart, f. vid Husarstu
gorna SO. om gärden, på höjden af gruskullen, i ett träd
gårdsland mellan stugorna. — Näsby sn. Ullersäter. Liten 
skafthålsyxa. 

Nerike, Glanshammars hd. Glanshammars sn, 
Balsna. Stor stenyxa med antydan till smalsidor. Krogsta. 
Liten brun flintdolk med tväsidigt, nedtill utsvängdt skaft, nå
got slipad. Kumla. Större flintdolk med tvåsidigt, något ut
svängdt skaft, ituslagen; liten skafthålsyxa. Via. Ljusgrå 
flintdolk med fyrsidigt skaft. — Götlunda sn, Harparboda. 
Större fyrsidig stenyxa. Kåsäter. Liten skafthålsyxa, starkt 
uppslipad. Skogstorp. Eggdel af medelstor skafthålsyxa med 
starkt hvälfd öfversida och plan undersida. — Lillkyrka sn, 
"Härse". (månne = Halserud?). Fyrsidig, bred hålmejsel af 
sten, med afslaget eggparti. Slyte. Skafthålsyxa med spår af 
påbörjad ringformig borrning invid det fullbordade hålet. — 
Ringkarleby sn, Sjögesta. Större skafthålsyxa, mindre dylik. 
— Ödeby sn, Sandby. Midtstycke af båtformig stenyxa med 
skaftholk. Sunnarboda (el. Sonnaboda). Stor vacker skaft
hålsyxa af dioritporfyr som Sv. E. 40, f. 1905 vid badning i 
sjön Väringen. — Örebro hd. Axbergs sn. Dylta bruk. Liten 
fyrsidig flintyxa, eggdel af fyrsidig stenyxa, fint slipad. 

12.904. Södermanland, Sotholms hd. Sorunda sn, Löftorp. 
Fem stenyxor med trind eller oval genomskärning, f. i åker 
på lerjord. 
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12.905. Stockholm. Skärfva af ett stenkrus med män
niskoansikte, f. vid grundgräfning i hörnet af Klara östra 
Kyrkogata och Brunkebergsgatan. 

12.906. Västergötland, Vartofta hd, Slöta sn, Synnerål 
Lockgården. Medeltida bronsgryta med tre ben, f. i en trädgård. 

12.907. Dalsland, Sundals hd, Ryrs sn, Bön. Fyrsidig, 
tunnackad flintyxa, starkt uppslipad; spjutspets af flinta, snar
lik Sv. F. 47. Heljebyn. Tunn, väl slipad flintmejsel, möj
ligen gjord af en spjutspets, f. i torfmosse. 

Bohuslän, Lane hd, Ryrs sn, Ekeskär. Stor skaft
hålsyxa. Kasebuane. Flintskära (?) lik Muller, Ordning, fig. 
40, men mycket bredare, med svagt konkav egg; pilspets som 
Sv. F. 65; tjocknackad mindre flintyxa, bladet af en flintdolk, 
skafthålsyxa med hålet endast obetydligt påbörjadt. Torp. 
Flintsåg med rak egg, bred; flintmejsel gjord af en spjutspets, 
slipad blott vid själfva eggen. 

12.908. Småland, Östra hd, Skirö sn, torpet Salje under 
Tolja Frälsegård. Stor tunnackad flintyxa, f. omkr. 1893 i ett 
"nyhack" (nyodling). Skirö prästgård. Bronstutulus lik Sv. 
F. 112, men mindre, f. 1903 i en nyharfvad åker, i hvilken 
finnas två raserade hällkistor. 

12.909. Västmanland, Fellingsbro hd och sn, Österham
mar. Större bred grönstensyxa med nästan spetsoval genom
skärning (dock antydan till en smalsida), fyrsidig yxa af diorit-
porfyr, uppslipad; f. tillsammans för 3 till 4 år sedan jämte en 
tredje dylik (inv. 12,947) i grusbacken ofvan skolhuset vid 
gräfning af en graf för ett i mjältbrand aflidet kreatur; de lågo 
ungefär på spaddjup. 

12.910. Gotland, Nordända kyrka. Orgel af trä från 
medeltiden med bevarad mekanism, piporna dock borta. 

12.911. Gotland (utan fynduppgift). Liten hvil flintdolk 
med fyrsidigt skaft, afslagen i båda ändar. — Endre sn, Endre-
gårda. Försmält stor mosaikpärla med ornament indeladt i 
rutor, i rödt, hvitt, blått och gult. — Visby landsförsamling. 
Gråbo. (S. om staden). Liten spjutspets af järn med kort, 
bredt blad, mycket förrostad. 
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12.912. Halland, Halmstadstrakten. Medeltida guld-
fingerring med reliefframställning af Kristus på korset jämte 
Maria och Johannes. 

12.913. Halland, Fautås hd, Ljungby sn, Hellerup. Dolk 
eller spjutspets af flinta med kort, tvåsidigt skaft och tämligen 
bredt blad. — Morups sn. Fyrsidig flintyxa med af slagen 
egg, f. vid upprensning af Ramsjökanalen. — Årstads hd, Ves-
sige sn. Grönstensyxa med antydda smalsidor, eggen skadad, 
f. vid dikning. — Himle hd, Tvååkers sn. Grönstensyxa med 
oval genomskärning och platt baneända. 

12.914. Västmanland, Fellingsbro hd och sn, Nederby. 
Skafthålsyxa af sten med något skadad egg, f. i åker å mo-
sandshöjd. 

12.915. Södermanland, Åkers hd och sn, Riby. Delar af 
minst 5 lerkärl (troligen ä. jå.) jämte brända ben, f. med några 
andra dylika vid grustäkt, okt. 1906, i en moränkulle, omkr. 50 
m. V. om ett stort ladugårdskomplex och omkr. 200 m. NNO. 
om Riby gård. 7-8 krukor hade stått i rad frän V.-Ö. på ett 
par meters afstånd från hvarandra och på omkr. 1 m:s djup, 
i de flesta fall under ett par stenar, men troligen alla under 
flat mark. I N. och nära dem hade stått en enstaka kruka 
på 1 fots djup under ett rundt stenröse af ett par m:s diam. 
Ett af de inlämnade lerkärlen hade hittats i juni omkr. 30 m. 
NO. från de andra. Redan 1900 hade krukor hittats, dels en 
nära den sistnämnda, dels omkr. 7 st. vid anläggningen af 
nämnda ladugårdsbyggnad, också de i en rad från V.-Ö. (Upp
gifterna inhämtade på platsen af e. o. aman. O. Frödin). 

12.916. 107 medaljer, minnespenningar och märken af 
olika metaller, mest från nyaste tid, de flesta svenska, men 
några norska och en fransk, dessutom en engelsk sixpence af 
år 1569. 

12.917. En Gustaf II Adolfs Salvator-riksdaler med årta
let M D C X X X I I I (möjligen beroende på dubbelprägling af 
ettorna). 

12.918. Östergötland, Lysings hd. Trehörna kyrka. Kruci-
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fix af trä jämte två till samma grupp hörande bilder af Maria 
och Johannes, sengotiskt arbete; den ursprungliga förgyllnin
gen senare öfvermålad med röd färg; jfr. O. Janse, Medeltids
minnen från Östergötland, fig. 23; en liten biskopsbild, knä-
böjande, med en sköld, hvari ses tre fåglar, har möjligen hört 
till samma grupp som de föregående. Deposition af Trehörna 
församling. 

12,919. Östergötland, Lösings hd, Furingstads kyrka. 
Ett siradt takstolspar, som ursprungligen utgjort en yttre, orne-
rad skoning å kyrkans nu förlängda kor; två virkesbitar. 
Gåfva af Furingstads församling. 

12,920. Uppland, Färentuna hd, Adelsö sn. 
Björkö. Spelbricka af hästtand (fig. 61), orne-
rad lerkärlsbit af hårdbrändt gods; f. i Svarta 
jorden. Gåfva af skolläraren A. Hallström. 

Fig. 61. 2/3. 12,921. Skåne. Ett Magnus Erikssons mynt 
(Hildebrand 619). Gåfva af grefve C. D. 

Reventlow. 
12.922. Silfvermedalj, gifven af Brandförsäkringsaktiebo

laget Fenix åt Viktor Rubenson "för värdefullt samarbete". 
Gåfva af V. Rubensons sterbhus. 

12.923. Uppland, Alunda sn, Myslinge. Tvä flata sländ-
trissor af täljsten med svagt hvälfd öfversida, något ornerade, 
den ena skadad; f. under grundgräfning å en gårdstomt. Gåfva 
af komminister C. Silwer. 

12.924. Gotland, Västkinde sn, Vies. Nästan klotformigt 
bronsålderslerkärl med lerskål som lock (fig. 62), innehållande 
brända ben, f. vid grustäkt, stående i en grop af 30 cm:s djup, 
omsatt af små kalkstenar och täckt af ett lager små gråstenar. 

12.925. Västergötland, Väne hd, Vassända-Naglums sn, 
Kåsera under Öxnered. Något flintaffall från en stenålders
boplats och kol från en eldstad å densamma. Den är belägen 
i vinkeln mellan de bäckar, som utgöra aflopp för Botered-
och Öxneredsjöarna. 

12.926. Skåne, Vemmenhögs hd, Skurups sn, Hylteberga 
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nr 17. Några brända benbitar samt en liten mynningsbit af 
ett lerkärl (ä. jå?), f. vid undersökning invid en grustäkt, där 
ett kärl med brända ben och fornsaker från yngre bronsåldern, 
som inkommit till Lunds Universitets Historiska Museum, hit
tats; en liten starkt urgröpt slipsten (?), f. i åker sammastädes. 
Undersökningen utförd af fil. kand. B. Sehnittger. 

12.927. Dalsland, Sundals hd. Brålanda sn. Syltebacka. 
Skafthålsyxa. — Frändefors sn, V. Bodane. Bredt flintspån 
med skorprest. Bränne
berg. Liten skafthåls
yxa, illa gjord. Högen. 
Mycket vittrad skafthåls
yxa, udd af en bred 
flintdolk. Skog. Liten 
skafthålsyxa, f. i en myr. 
V. Stenshult. Eggdel af 
liten skafthålsyxa. Ö. 
Stenshult. Ämne till 
skafthålsyxa. —Ryrssn, 
Berg. Skafthålsyxa, illa 
formad. Blekan. Skaft
hålsyxa, hålet ej påbör
jad!. Bollungen. Snedt 
afslagen skafthålsyxa. 
Heljebyn. Liten skaft
hålsyxa. Lersäter. Liten 
dylik. Sallebyn. Tvä 

flintyxor med något utsvängd egg, slipade blott på bredsidorna. 
— Valbo hd, Färgelanda sn, Stigen. Liten oslipad, fyrsidig 
flintyxa. — Ödeborgs sn, Kasslerådane. Snedt afslagen skaft
hålsyxa. Rådanefors. Skafthålsyxa. 

12.928. Två moderna grekiska mynt: 10 lepta 1894 och 
5 lepta 1895. Gåfva af onämnd. 

12.929. Rikt ornerad järnkista med konstläs och årtalet 
1729, från gamla Riksbankshuset. Deposition af Riksbanken. 

Fig, 62. 
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12.930. Västergötland, Skara. Formtegel, f. vid grund
gräfning för tandläkaren Westermarks hus. 

12.931. Östergötland, Östkinds hd, Kvarsebo sn, Säter. 
I). Från samma stenäldersboplats som inv. 12,664, belägen 
25 m. ö. h.: en starkt vittrad trindyxa (fig. 63-73: b), två 
smärre fyrsidiga, fint slipade grönstensyxor (a, c), två eggde
lar (d. g) och ett midtstycke (f) af dylika, två små stenmejslar 
af trapezoidisk genomskärning (i, k) och en eggdel af liten 

Fig. 63-73. Vi-

smalmejsel (e), två små grönstensskärfvor med slipspår (möj
ligen af stenyxor), pilspets, gjord af flintspån, med ett hak 
troligen för skattningen (h), tre små flintspån (j), 7 andra 
flintbitar, däraf två af Kristianstadsflinta, fyra små slipstenar 
af sandsten och fem bitar af dylika, två brynen, en mängd 
stenaffall af olika stenarter (särskildt af kvarts, en bit af dio-
ritporfyr); en stor mängd lerkärlsskärfvor, hvaribland synner
ligen många ornerade med sicksackmönster, kors, korta paral
lella streck, punkter och gropar m. m. (fig. 74-78), däribland 
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har kunnat hopsättas ett större sidostycke (fig. 79) samt en 
bottendel (fig. 80), äfven finnes en helt liten kopp af lera; 
brända benbitar, särskildt af själ (hufvudsakligen af vikaresjäl, 
åtm. ett ben af gråsjäl), ett par af svin (äfven ett obrändt tå-
ben af svin hör till stenålderslagret) och några af fisk (ett af 

76. 

Fig. 74-78. 

gädda); slutligen kolbitar; allt f. vid undersökning af 72 kv. 
m.; i de öfre lagren hittades en del nyare saker: fällknif, half 
sax, krok, sex spikar och några andra föremål af järn, två 
metallknappar, glaserade lerkärlsbitar, tegelbitar och murbruks
stycken samt obrända benbitar af svin, får och häst. 
II). Från en annan boplats, nära 100 m. V. om föregående 
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(omkr. 2 m. högre). En mängd lerkärlsbitar af mörkare och 
gröfre gods än de från I) och med annan ornamentik af grofva 
vertikala streck, punkter m. m. (fig. 81-85); bit af en fyrsidig 
slipad flintyxa, två andra slipade flintskärfvor, 40 oslipade flint-

y-..- '^. 

mmim 

K - • ' . ' # - • 

Fig. 79. 

Fig. 80 

skärfvor (däribland några af Kristianstadsflinta); platt, tunt 
bryne, en del stenaffall; brända benbitar af själ, samt en af krickand 
(Anas crecca), kolbitar; f. vid undersökning af 16 kv. m. Un
dersökningarna utförda sommaren 1906 af dr O. Almgren och 
fil. stud. T. Nerman. Jfr. Fornvännen 1906, sid. 118, samt 
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utförligare i Meddelanden från Östergötlands Fornminnes
förening 1906, sid. 23 ff. 

12,932. Kalmar län, Tunaläns hd, Misterhults sn, Fårbo. 
Spjutspets af skiffer (fig. 86) med tånge men utan hullingar, 
udden afbruten, f. i åker omkr. 500 m. SV. om gården, på sanden 
under myllan. Gåfva af godsägaren H. Nordenskjöld. 

Fig. 81-85. ' .. 

12.933. Öland, Stenåsa sn, Fröslunda nr 4. Tre guld-
solidi (Arcadius, Valcntinianus III, Libius Severus), en skadad 
spjutspets af järn, som haft hullingar; f. på samma ställe i åker. 

12.934. Medelpad, Timrå sn, Skottgård. Guldsolidus, 
präglad för Zeno, försedd med ögla och med ornerad rand, f. 
för omkr. 25 är sedan i samma åker och på ungefär samma 
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ställe, där den i Ant. Tidskr. II, s. 243, omtalade guldsolidus 
med liknande ögla (inv. 3562) hittades år 1866. På samma 

ställe har under senare åren hittats dels ben och 
kol, dels en guldring af vigselringstyp. 

12.935. Gotland (utan närmare fynduppgift). 
Skadad, rund spännbuckla af ovanligare typ, med 
genombrutna ornament, ' ._, arabiskt mynt, 19 halfva 
och åtskilliga smärre bitar af tyska mynt, l/a danskt 
mynt, allt enl. uppg. f. "på samma ställe". 

12.936. Gotland, Hälla sn, Broa (Högbro). 
Af brons: en remsölja med triangulärt framstycke, 
orneradt med små trepunkterade trianglar och för
sedd med skadadt rembeslag; en större torn till 

Fig. 86. >/v ringsölja, del af ramen till en ringsölja, nål till 
spännbuckla, liten hängprydnad (jfr. M. Bl. 1893, 

fig. 3), fyrkloigt ax till en nyckel, en liten ring, samt några 
småfragment; af järn: en hake lik den stora i depotfyndct 
frän Smiss i Eke sn; af glas: en guldfolierad och två blåa 
pärlor, den ena af de senare försmält. 

Fig. 87 

12,937. Skåne. Bjäre hd, Grefvie sn, Öllöf. Depotfynd 
från bronsålderns 5:e period, bestående af ett större hängkärl, 
mycket skadadt, med rester af en hartsklump, som tätat ett 
litet ursprungligt hål i dess öfre del, (prof på ornamenten i 
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fig. 87), kupa med ovanligt formad knopp (fig. 88), glasögon-
formigt spänne (fig. 89) med ornering snarlik Madsen, Bronce-
alderen, Suiter, pl. 30: 13, ryggad spiralarmring, något ska
dad; f. hösten 1904 vid plöjning i gammal åker omkr. l j% km. 
från stranden. Föremålen lågo omkr. I1 ._, fot djupt, inbäd-

Fig. 88 a. »/i 

dade i en lerklump, "å hvilken syntes märken efter fingrar", 
inga stenar omgåfvo fyndet. Föregående år hade vid plöj
ning ä samma ställe hittats en armring lik den ofvannämnda 
(möjl. andra delen af densamma) äfvensom "ett lock till häng-
kärlet"; dessa saker hade blifvit förstörda. 
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12,938. Gotland, Lokrume sn, Stora Hammars. 137 hela 
eller någorlunda hela samt 5 smärre fragment af pilspetsar af 
ben från romersk järnålder. De hela tillhöra följande olika 
former: 

I. Utan hullingar: 

A. Tresidiga: 

a) med hög midtrygg, spetsiga i båda ändar (fig. 90) 5 
b) dylika, men med särskild, platt tånge 6 
c) med hals mellan det tämligen breda bladet och 

tången: (fig. 91) samt en snarlik, men smalare 2 
d) med en ansvällning ofvan tången (fig. 92) . . . 1 
e) knifliknande, eneggade, ornerade med en fåra 

på hvar sida (stå nära till fig. 95) 2 

B. Fyrsidiga: 
a) midtryggen på ena sidan hög, på den andra 

låg (fig- 93) , 5 
b) midtryggen låg pä båda sidor 2 
c) midtryggen hög på båda sidor 6 
d) med bredare blad och särskild hals (snarlik fig. 91) 1 
e) smal, med nästan kvadratisk genomskärning 

(fig- 94) 1 

C. Med en sida djupt urgröpt ( = benets 
naturliga insida, jfr. fig. 96) 5 

II. Med en hulling: 
A. Med obetydlig hulling: 

a) tresidiga, smala, nästan liksidiga, vanligen orne
rade med en fåra på två el. tre sidor (fig. 95) 13 

b) dylik, men en sida urgröpt (fig. 96) 1 
c) tresidiga, men bredare, knifliknande (däraf en 

något urgröpt, fig. 97) 4 
d) dylika, men fyrsidiga 2 

Transport 56 
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90. 

92. I 
94. 

93. ' J 
4 V 
95. 96. 

99. 100. 

101. 102. 

97. 98. 

Fornvännen 1906. 
S k a l a : >/• 

19 
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Transport 56 

e) tveeggade, med hög midtrygg på ena sidan, låg 
på den andra (fig. 98) 2 

B. Med lång (eller åtm. starkt markerad) 
hulling: 

a) tresidiga, eneggade (fig. 99, en ornerad med 
cirkelgrupper, fig. 100) 3 

b) tresidig, tveeggad, ornerad med cirkelgrupper 
(lik fig. 101, men med plan undersida) . . . 1 

c) fyrsidiga (fig. 101. 102) 9 

III. Med två hullingar midt emot hvarandra: 

A. Med obetydliga hullingar: 
a) tresidiga (fig. 103) , 12 
b) fyrsidiga (snarlika fig. 104) 20 

B. Med fullt utbildade hullingar: 
a) tresidiga 2 
b) fyrsidiga (fig. 104) 11 

C. Med långa hullingar och vanligen med 
ornering: 

a) tresidiga (fig. 105: öfversida, fig. 106: under
sida af en annan) 5 

b) fyrsidiga (fig. 107) 8 
c) fyrsidig, med svängda eggar (fig. 108) 1 

IV. Med två hullingar snedt emot hvarandra: 

a) tresidiga (fig. 109) samt en med längre hullingar 
och cirkelornering 2 

b) fyrsidiga (fig. 110) samt två något afvikande . 3 

V. Med tre hullingar: 

tresidiga (fig. I l l ) 2 

Summa 137 

Funna i den s. k. Tontvidemyr på ungefär 8 tums djup, 
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mellan ett öfre myll- och ett undre torflager, inom ett mycket 
begränsadt område. De synas ha legat horisontalt, utom en 
som stod något snedt, tämligen djupt nedtryckt i torflagret. 
Inemot 30 af dem, mest bitar, hittades vid en af fil. lic. O. 
V. Wennersten verkställd efterundersökning. 

12.939. Gotland, Lokrume sn, Stora Hammars. Half 
bronshalsring från äldsta järnåldern, af smal, trind ten med 
snedstreckning i vexlande riktningar, f. i ängen Tontvidar, be
lägen vid kanten af Tontvidemyr. 

12.940. Kalmar län, Aspelands hd, Järeda sn. Liten holk
yxa af brons, f. vid grustäkt vid Järedasjöns västra ända. 

12.941. Halland, Himle hd, Nösslinge sn. Fyrsidig hål
mejsel af flinta, eggen skadad. — Faurås hd, Köinge sn, Ax-
torna. Mångkantig slipsten af kvartsit som Sv. F. 5, men 
jämntjock, ena ändan afslagen vid hittandet, f. vid grustäkt. 
— Stafsinge sn. Eggdel af en större tväryxa af grönsten, väl 
slipad. — Arstads hd, Abilds sn, Hjuleberg. Slipsten af kvart
sit som Sv. F. 5, femkantig, ena ändan afslagen, f. i åker. — 
Halmstads hd, Getinge sn. Liten tjocknackad flintyxa, mycket 
skadad. 

12.942. Södermanland, Oppunda hd. Stora Malms sn, i 
närheten af kyrkan. Fyrsidig, tjocknackad grönstensyxa. Frä-
kenbacken. Liten bred hälmejsel af grönsten. Remröd. Ämne 
till skafthålsyxa, hålet ej påbörjadt. 

12.943. Gestrikland, Valbo sn, Järfsta. Stor spjutspets 
af järn, bredt blad med skarp midtrygg. 

12.944. Västergötland, Barne hd, Ryda sn, Åshult. Liten 
skafthålsyxa. — Vätle hd, Lerums sn, Almenkärr. Fem flint
skärfvor, hvaraf två brända, en annan stenskärfva, en bränd 
lerbit (möjl. klining?); f. ett stycke S. om gärden på en grus
backe utmed sjön Aspen. — Kullings hd, Alingsås landsför
samling, Nolhaga. Åtta flintbitar, delvis brända, f. i åker vid 
en skogsbacke S. om landsvägen, 50 m. V. om en bäck, som 
utfaller i Mjörn. 

Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Dissing-
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staka. Elfva flintbitar, f. på nordöstra sidan af en stor mosse. 
Gömman. Ämne till skafthålsyxa, hålet ej påbörjadt. Sivikan. 
Liten grönstensyxa med oval genomskärning. Rösshult. Liten 
trindyxa. 

Bohuslän, Lane hd. Skredsviks sn, Kallsås. Tolf 
flintbitar och en annan stenskärfva, f. vid landsvägen å en 
större höjd invid Kallsås mosse NV. om Hogstorps station; 
— fyra flintstycken och en stenskärfva, f. å samma höjd, omkr. 
100 m. NO. om föregående, Ö. om vägen. — Tunge hd. Svarte
borgs sn. Bärby. Hälften af en stenhacka som Montelius, 
Sveriges forntid, Stenåldern, fig. 57, afslagen i skafthålet och 
med påbörjadt nytt hål från båda sidor; 7 grönstensyxor af 
trind eller oval genomskärning, öfre delen af en trindyxa med 
två djupa gropar på sidorna vid baneändan; en liten sand
stensplatta, trol. bearbetad (slipad), har varit fyrsidig. — Stånge
näs hd, Bro sn, Färlef. Tillslaget flintstycke. "Grinkärr" 
(NV. om Skärstad). Tjugoen flintstycken. Skärstad. Ett 
större och 5 mindre flintstycken. Uteby. Knack- eller mal-
sten. — Sotenäs hd, Berfendals sn. Orreberg. Femton flint
stycken, f. i en backe kallad "Matkoven" 1 km. N. om Orre
bergs gästgifvaregård. 

12,945. Nerike, Örebro hd, Axbergs sn, Dyltatorp. Grön
stensyxa med antydning till smalsidor och med svagt hålig 
egg; flat sländtrissa af sten, ornerad med koncentriska linjer. 
Gottersäter. Tvä grönstensyxor, ojämt formade, något svängda 
(tväryxor?), en grönstensyxa med oval genomskärning, eggdel 
af en bred hålmejsel af grönsten. Seltorp. Grönstensyxa med 
antydning till smalsidor, delvis vittrad. Åby. Liten skafthåls
yxa af dioritporfyr med stor knopp på banen och med rund-
knackad eggända; liten fyrsidig, bred stenmejsel. — Hofsta 
sn, Kårsta. Liten fyrsidig flintyxa, snarast tunnackad, ofull
ständigt slipad, två fyrsidiga grönstensyxor, den ena ovanligt 
tunn och bred. — Kils sn, Dreberg. Smal, fyrsidig grönstens
yxa. Södra Billinge. En grönstensyxa med oval genomskär
ning, en tunn fyrsidig dylik, en större skafthålsyxa, afslagen 
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i hålet (banedelen felas); en långsträckt fyrsidig slipsten af sand
sten, använd på alla fyra sidorna, smalsidorna starkt urgröpta. 

Västmanland, Fellingsbro hd och sn, Spannarbo. 
Liten flintyxa med spetsoval genomskärning (fig. 112), tydli
gen tillkommen genom omhuggning af en skadad fyrsidig, 
slipad yxa. "Höbrunna" (?, jfr. Hökasta). Ämne till skaft
hålsyxa^). — Gamla Norbergs bergslag, Karbennings sn. Bro
arne. Två grönstensyxor med nästan spetsoval genomskär
ning, den ena ganska stor. — Öfvertjurbo hd, Möklinta sn, 
Hillersbo. Liten trindyxa, skafthålsyxa, flat sländtrissa af tälj-
sten. — Siende hd, Tillberga sn, Aberga. Hålmejsel af svart 

sten, eggen starkt urgröpt. 
12.946. Uppland, Simtuna 

hd, Västerlöfsta sn, Heby (enl. 
uppg.). Ovanligt stor, tjock
nackad flintyxa (23,8 cm. lång), 
väl slipad på alla sidor. 

12.947. Västmanland, Fel
lingsbro hd ochsn. Österhammar. 
Fyrsidig grönstensyxa, f. till
sammans med yxorna inv. 12,909. 

12.948. Dalsland, Sundals 
hd, Frändefors sn, Selringen. 
Yxa af Hästefjordstyp, två äm

nen till dylika, eggdel af trindyxa, en banedel och tre egg
delar af skafthålsyxor. Långebo. Skafthålsyxa med påbörjadt 
hål, mycket vittrad. — S. Sivikan. Fyra skrapor, tre bitar af 
slagna yxor(?), ett högt ryggadt föremål, åtskilliga spånor samt 
en mängd affallsbitar, allt af flinta; ett ämne till Hästefjords-
yxa(?); f. här och där i åkrar o. s. v. Svagerud. Liten skrapa 
samt en del affall af flinta, två små grofva lerkärlsbitar. Silf-
verskär i Hästefjorden. En större samling flintaffall (några 
bitar brända), f. å stranden, delvis ute i vattnet. Sandviken 
under Rotenäs. Flintaffall (delvis brändt); — flintaffall från 
följande 10 platser i eller omkring Hästefjorden: Korpön un-

Fig. 112. V 
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der Rotenäs, tvä andra platser vid Rotenäs, södra delen af 
Kalfön, N. Skär, S. Binas, N. Binas, Furholmen, två platser 
vid N. Sivikan (den ena mellan Lyckan och Björnviken, den 
andra vid Eketorpet). Näfverdraget. Stycke af slipad, fyrsi
dig flintyxa, flintaffall (större stycken). 

12.949. Östergötland, Ydre hd, Norra Vi sn. Grönstens
yxa af oval genomskärning; snedt afslagen eggdel af skaft
hålsyxa. — Svinhults sn. Eggdel af skafthålsyxa. 

12.950. Västergötland, Vadsbo hd. Bäcks sn. Stommen. 
Liten väl gjord trindyxa. 

Fig. 113 

12.951. Småland, Allbo hd, Hjortsberga sn, Hult. Stor 
halsring från bronsåldern (fig. 113), skifvorna utan spår af orne
ring. Ingen ärg; om detta är ursprungligt (mossfynd?) eller 
beror på putsning efter hittandet, är svårt att afgöra. Gåfva 
af regementsläkaren J. A. Z. Wittlock. 

12.952. Uppland. Frötuna skeppslag, Länna sn. Grofsta-
näs. Remsölja af brons (fig. 114) af ovanlig form (östlig typ, 
jfr. Aspelin 1013, 1164, 1427), tornen felas, har varit af järn; 
f. af gifvaren för några år sedan i ett af skattgräfvare upp-
rifvet, upptill jordfritt röse, som jämte 4-5 dylika ligger på det 
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s. k. "Näset" SO. om byn, å Södergårds ägor. Gåfva af skol
läraren A. Hallström. 

12.953. Småland, Västbo hd, Refteleds sn, Ölmestad. 
Större trindyxa, stor flat stentrissa utan hål med årtalet 1744, 
tillvaratagna för omkr. 20 år sedan vid rifning af en gammal 
stuga, där yxan låg på en bjälke öfver dörren inuti stugan 
och frissan i ett därför afpassadt hål i väggen. Nuvarande 
ägaren af gården, en 60-årig man, mindes, att hans morfar 
hållit dessa föremål i synnerlig hälgd. "Viggen" ansågs som 
det säkraste skydd mot trolldom och användes äfven som bote
medel mot sjukdomar, hvarvid några flisor afknackades och 

gnuggades till pulver, som den 
sjuka fick intaga i gröt. Sten-
trissan användes som boteme
del, när någon varit utsatt för 
trollskott, gastkramning o. d., 
den värmdes då öfver elden 
och lades på den sjukes nak
na kropp så het som han kunde 

F'g- 114. Vi- uthärda, pä det ställe där han 
kände smärta. Gåfva af kon

duktör F. 1. E. Eneström. 
12.954. Stockholm, Klara kyrkogård. Skulpterad sand

stensplatta i två delar med en blom- och fruktbärande ranka 
i hög relief (barock), f. vid schacktningsarbeten å kyrkogår
dens norra del, nära Klara Norra Kyrkogata (jfr. Svenska Dag
bladet för d. 1 dec. 1906, där den är afbildad). Deposition 
af Klara församling. 

12.955. Dalarne, Järna sn. Storbyn. Graffynd anträffade 
vid dikesgräfning i samband med byggandet af Vansbro-En-
gelsbergs järnväg samt vid undersökning verkställd af krono
länsman C. Ahlström. Graf 1. Skelettdelar af storväxt man, 
delar af en flätad läderrem (piska?); skelettet låg ung. i Ö.-V., 
med hufvudet i V., på omkr. en meters djup under en länge 
begagnad körväg, i mosand utan något stenskydd. — Graf 2. 
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Skelett af kvinna (skallen väl bevarad, med starkt nötta tän
der), 3 pärlor af bergkristall, 1 af ametist(?), 3 af guldfolieradt 
glas, 1 af grönt glas, refflad, 1 af röd glasfluss, 1 snedt ring
formig af svart sten(?) samt fragment af ett par glaspärlor; 
ett hopböjdt bronsbleck. Skelettet låg parallellt med det före
gående, på omkr. l/a m : s afstånd, med hufvudet åt samma 
väderstreck. — Omkr. 2 m. ifrån dessa grafvar hittades ett par 
stumpar af människoben. 

12.956. Gotland, Vamlingbo sn, Kvarna. Stort silfver-
fynd bestående af 262 + 343 arabiska, 364 + 5 tyska, 7 + 2 
angelsaksiska, 17 + 1 byzantinska mynt, 3 myntplantsar, 1 snodd 
halsring med utplattade ornerade ändar (påminnande om M. 
Bl. 1898-99, fig. 87), 3 bitar af snodda och 2 af flätade ringar, 
2 ändstycken af tunna armbyglar med stämpelornering, oval, 
tunn skifva med rik stämpelornering, itu, ena ändan slutande 
i en liten hake, den andra afbruten (örring?), 3 andra frag
ment med stämpelornering, 16 fragment af prydnader med fili-
gran-ornering (bl. a. af spännen som Sv. F. 582-83), 2 bitar 
af refflade trådar, 1 bit af liten fin snodd, en liten remsa med 
upphöjda linjer, 7 oornerade bleckbitar, ett stycke af en horn-
formigt böjd holk, 15 på olika sätt hopböjda, smala, fyrkantiga 
tenar somliga med ena eller båda ändarna S-formigt upprul
lade, en tjockare fyrkantig ten. Fyndets hela vikt 2772,37 gr., 
hvaraf mynten 1869,95 gr. Anträffades den 3 okt. under potatis
upptagning i åker, "liggande spaddjupt i jorden, uti en fiat
aktig skål, som vid beröring med spadbladet föll i stoft och 
små smulor, omöjligt att tillvarataga". 

12.957. Gotland, Ganthems sn, Rumla. Spjutspets af 
järn med bladet utspringande i två skarpa hörn (jfr. Sv. F. 
504, men holken mycket längre), f. i åker. 

12.958. Gotland, Sanda sn. Runne. Tvågrenig brons
nyckel till bultlås, f. vid plöjning. 

12.959. Gotland, Hogräns sn, Nystugu. Ringspänne af 
brons med facetterade knoppar, f. i åker. 

12.960. Gotland, Hellvi sn, Stora Ire. Rund järndosa, 
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innehållande delar af en våg af brons med rester af de snören, 
som fästat skålarne vid balansen, f. vid plöjning. 

12.961. Gotland, Burs sn, Hummelbos. Rund spännbuckla 
af ovanligare typ, ornerad dels med äldre djurornamenlik af sen 
stil III, dels med karolingisk djurornamenlik, förgylld och med 
någon silfverbeläggning, något skadad, bottnen felas, f. vid 
bethackning. 

12.962. Gotland, Sanda sn, Sandegårda. Trettiotvå tyska 
och ett angelsaksiskt (Knuts) silfvermynt, f. vid gräfning i s. k. 
Sandgårdsåkern. 

12.963. Gotland, Gerums sn, Bjärs. En rund och en 
djurhufvudformad spännbuckla, båda af mycket sena typer, 
med flätornament, f. i en åker. 

12.964. Gotland, Bals sn, Sudergårda. Trind, tämligen 
tjock guldten i l1/, hvarf, vikt 25 gr., halt 0,557, f. vid plöj
ning i "Storåkern". 

12.965. Gotland, Vallstena sn, Medebys. Tre stenyxor 
utan skafthål, en af dem med spetsoval genomskärning, de 
andra trinda (den ena af dessa med nästan hälig egg); f. vid 
plöjning. 

12.966. Gotland, Vallstena sn, Gudings. Järnyxa som 
Sv. F. 263, spjutspets af järn, starkt förrostad; f. i en "stenvast". 

12.967. Bohuslän, Lane hd, Bäfve sn, Björbäck. Bred 
mindre flintyxa med tunn bane.—Ryrs sn, Berg. Bladformig 
spjutspets af flinta. Hogane. Oval eldslagningssten. Köperöd. 
Medelstor skafthålsyxa. Kasebuane. Liten tjocknackad flint
yxa med något utsvängd egg, skadad smalmejsel af flinta, 
gjord af ett dolkskaft, större flintsåg med svagt konkav egg. 
Röd. Liten tjocknackad flintyxa med skadad egg, liten flint-
säg med rak egg. 

Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Binas. 
Mindre, tunnackad flintyxa med endast den ena smalsidan ut
bildad. Kopperöd. Krum flintsåg eller flintskära, tydligen upp
skärpt, något slipad. — Ryrs sn, Bön. Smalmejsel af flinta. 

12.968. Öland, Sandby sn, Åby nr 4. Liten stump af 
en guldten, f. vid rågskörd, vikt 2,7 gr., halt 0,737. 
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12.969. Bohuslän, Lane hd. Skredsviks sn, Berga. Flint
affall, f. i ett gärde S. om gården, strax N. om lägenheten Bi
stocken. Kallsås. En mängd flintaffall, däribland möjligen 
eggdel af en tillslagen yxa ("kärnyxa"), från boplatsen S. om 
skolhuset, hvarifrån flera fynd förut insändts. 

12.970. Bohuslän, Tanums hd. Lurs sn, Valle. Flintdolk 
med smalt, tvåsidigt skaft. Öfverby, gården Rispa. Flintsåg 
med rak egg. — Vette hd, Skee sn. Bäckemarken. Bred flint
såg med rak egg, midtstycke af en flintdolk med tvåsidigt 
skaft, eldsprängdt, 4 flintskärfvor, allt f. pä en boplats; en 
större pärla af rödgul glasfluss, en flat sländtrissa af täljsten. 
Elsängen. Flintspjutspets med tånge, gjord af udden af en 
dolk, eggända af en skafthålsyxa. 

12.971. Södermanland, Jönåkers hd. Kila sn, Gårdstens-
torp. Grönstensyxa utan skafthål, tunn. 

12.972. Dalsland, Vedbo hd, Gesäters sn. Djupedalen. 
Bladformig spjutspets af flinta. Ödegården. Skafthålsyxa. 
Delefors. Trindyxa. Gesäter. Eggdel af smal skafthålsyxa. 
Ö. Kålsäter. Stycke af en större flat slipsten af skiffrig sten-
art. — Rölanda sn, Tvålstad. Liten spånskrapa af flinta. — 
Håbols sn, Stommen. (Rossboden). Oval eldslagningssten. 
Äng. Banedel af skafthålsyxa, vittrad, f. i Svartån. — Eds sn. 
Knipan. Liten oval eldslagningssten, ena ändan afslagen. — 
Nössemarks sn, L. Sämb. Flintyxa med något utsvängd egg. 
St. Sämb. Eggdel af en stor och tjock skafthålsyxa, f. vid 
stranden af den lilla bäcken mellan Kvarnsjön och Göpetjärn. 
Nolby. Stor fyrsidig stenyxa, skafthålsyxa, mycket illa formad, 
med spår af påbörjadt skafthål bredvid det fullbordade; båda 
f. tillsammans i en myr V. om byn nära Nössesjön. 5. Rör
viken. Ämne till stor skafthålsyxa, hålet ej påbörjadt. Sund 
(trol.). Eggdel af båtformig stenyxa, stycke af flat slipsten af 
kvartsit, enl. uppg. f. tillsammans. Inom socknen utan när
mare fynduppgift. Liten fyrsidig, tjocknackad stenyxa med 
tväregg, tre skafthålsyxor, hvaraf en med skadad egg, två egg
delar af skafthålsyxor. — Torrskogs sn, Bråtenäs. Fyrsidig, 
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tjocknackad stenyxa med tväregg, eggen skadad. — Valbo hd. 
Högsäters sn, Höjden (Råsäter). Långsträckt, tjock slipsten 
af kvartsit med tre slipytor, f. vid en mosse strax NO. om byn, 
på samma ställe som stenklubban .inv. 12,268. 

12,973. Nerike, Glanshammars hd, sn och by. Väl sli
pad, smal och skarpt fyrsidig skafthålsyxa, f. "pä 6 fots djup 
vid Örnbrons omläggning, i lera med grus". Löre. Liten 
skafthålsyxa. Åfversta. Pilspets af järn med bredt triangulärt 
blad och smal tånge, f. vid ågräfning. — Örebro hd, Hofsta 
sn, Yxsta. Fyrsidig grönstensyxa, snarast tunnackad, f. i grus
ås. Fly under Yxsta. Större skafthålsyxa, banedel af dylik. 
— Sköllersta hd och sn, Vinala. Ämne till båtformig stenyxa, 
närmast som Sv. F. 97, hålet ej påbörjadt. — Askers hd, sn 
och by. Liten skafthålsyxa, mycket vittrad; fingerring af kop-

Fig. 115. »/v 

par med bomärke och ILS. Valsta. Ämne till stor skafthåls
yxa, hålet ej påbörjadt, f. i ett äkerröse; stor fyrsidig tjock
nackad stenyxa; liten skafthålsyxa. — Lännäs sn, Eketorp. 
Liten solvisare af metall med årtalet 1801. 

12.974. Västergötland, Gudhems hd, Friggeråkers sn. Tås
torp. Vacker bronsknif (fig. 115), f. midt pä ett gärde i van
lig matjord, omkr. 2 dm. djupt. 

12.975. Öland, Gärdslösa sn. 
A). Fynd från Skedemosse mosse, förvärfvadt 1903. Af 

brons: två breda remsöljor af hufvudformen Sv. F. 334, men 
utan rembeslag, båda med korsformig torn, som hos den ena 
är enkel, hos den andra dubbel, två bitar af dylika söljor, två 
remändbeslag som Sv. F. 303 samt ändstycke af ett dylikt, 
ett långsmalt beslag med vinkelböjda ändar, fem andra lång
smala beslag, 8 slutna ringar af olika storlekar med vidhän-
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gande märlor eller rembeslag eller rester af sädana, två rem
beslag till dylika ringar, en liten ring utan beslag, delar af 
betselkedja som Sv. F. 298-99, näml. en hel ring och två bi
tar af dylika, en hel och en skadad länk samt en hake med 
djurhufvudliknande afslutning, sex små fragment af andra före
mål; — två spikar af järn med stora hufvuden, den ena krökt; 
ena ryggskifvan till en nitad benkam, med fyrkantigt utsprång 
på midten, orneradt med sicksacklinjer; ett hornformigt petri-
fikat; en slipad skärfva af kvarts(it), trol. af en eldslagnings
sten, som dock varit fyrsidig; två tänder af häst och en af nöt
kreatur. 

B). Fynd frän Sörby mosse, förvärfvadt 11 sept. 1902. 
Ett bandformigt fragment af silfver; af brons: bitar af en rem
sölja (el. två?) som Sv. F. 334 med rembeslag, ett remändbe
slag som Sv. F. 303 samt ett midtstycke af ett dylikt, tre 
långsmala beslag, två små ringar, den ena med beslag, en 
länk, en ring och tre bitar af ringar till betselkedja som Sv. 
F. 298, ytterst förvittrade fragment af bredt ändbeslag till 
dylik kedja, likt Thorsbjerg Mosefund, pl. 14, fig. 15, 19, del
vis af järn, några andra bronsfragment, bl. a. en trind ten. 

C). Fynd från Sörby mosse, förvärfvadt d. 24 okt. 1904. 
Af brons: en mängd delar af betselkedjor som Sv. F. 298-99, 
nämligen 31 ._, par stora ringar med hakar som 299, en mängd 
kedjelänkar och -ringar till två af dessa betsel, men endast 
några få fragment af dylika till de andra två, två breda beslag 
som de nyssnämnda från Thorsbjerg, en liten ring med två 
rembeslag, tre mindre ringar med rester af beslag; delar af 
två sköldbucklor, samt några tunnare bronsbleckfragment, som 
möjligen hört till ett kärl; — af järn: delar af en sköldbuckla 
med hög spets, tillböjd; liten spjutspets med hullingar, holk 
till en större spjutspets, ett litet fragment. 

D). Fynd från endera af nämnda mossar, utan närmare 
uppgifter. Af brons: fyra bitar af breda remsöljor som de 
ofvannämnda, ett remändbeslag som Sv. F. 303, midtstycke af 
ett smalt remändbeslag(?) med ringformig utvidgning, ett lång
smalt beslag med vinkelböjda ändar, tre snarlika, skadade, ett 
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långsmalt beslag med klufna, utböjda ändar, itubrutet, ett 
svärdsslidebeslag med halfrund ändplatta, skadadt, sex smärre 
slutna ringar, hvaraf en med märla, en med rest af beslag, 
stycke af en stor betselring, nio fragment af troligen två bet-
selkedjor, ett fragment af ett beslag som de citerade från 
Thorsbjerg; — en liten järnring med vidhängande länk; en 
tand af häst, fem af nötkreatur, en af får. 

Jfr. inv. 11,698 och 12,325. 
12.976. Ångermanland, Nordingrå sn, Öfverveda. Af 

skiffer: två skadade krumknifvar, två skadade förarbeten till 
dylika, två skadade förarbeten till redskap som Sv. Fornmin-
nesfören. Tidskr. VIII, sid. 93, fig. 6, en liten tunn mejsel(?), 
ett stycke af en flat brynsten; af annan stenart: en fyrsidig 
brynsten; alla f. i s. k. Öfveränget, de flesta vid plöjning på 
6-9 tums djup, men brynstenarna vid dikning på 12-15 tums 
djup. Jfr. inv. 12,661, 12,680 och många tidigare fynd. 

12.977. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, V. Bodane. 
Flintsåg med konkav egg, ena ändan afslagen. Flicksäter. 
Fyrsidig flintyxa, mycket skadad genom eld. Långebo. Egg
del af medelstor skafthålsyxa. Rölanda. Banedel af skaft
hålsyxa. Rösebo. Midtstycke af skafthålsyxa, kubiskt tillfor-
madt. Ö. Stenshult. Liten tunn flintskärfva med bearbetade 
kanter (borr eller skrapa?). Öna. Flintsåg med konkav egg. 
— Gestads sn, Björnerud. Två skadade skafthålsyxor. — 
Brålanda sn. Grönehög. Skafthålsyxa med mycket tunn bane. 
Källeberg. Liten skafthålsyxa. Slobacka. Afslagen skafthåls
yxa med omgjordt hål. Solberg. Skafthålsyxa med tunn bane. 
Torp. Skafthålsyxa. Tån. Eggdel af skafthålsyxa med endast 
obetydligt spår af hålet. — Ryrs sn, Björserud. Eggdel af 
skafthålsyxa. Bön. Stenyxa utan skafthål, med oval genom
skärning. Granan. Eggdel af skafthålsyxa, f. vid grustäkt. 
Gunnesbyn. Liten tjocknackad flintyxa, skadad; flintdolk med 
tvåsidigt, något utsvängdt skaft, udden afslagen; liten skaft
hålsyxa. Hägnan. Skifferhänge som Sv. F. 4, men trindt, 
skadadt vid hålet, f. i mosse vid torfupptagning. Högen. Skaft
hålsyxa. Torgerderud. Eggdel af skafthålsyxa. 
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Bohuslän, Lane hd, Ryrs sn, Kållebråten. Liten 
tjocknackad flintyxa. 

Nordamerika, staten Montana. Pilspets af flinta 
med kort tånge. 

12.978. Bohuslän, Lane hd, Ryrs sn. Torp. Två mandel-
formiga flintföremål, skaftdelen af en stor tunn spjutspets eller 
dolk af flinta, trol. som Muller, Ordning, fig. 161; f. i åker. 

Dalstand, Sundals hd, Frändefors sn, Selringen. 
Vittrad skafthålsyxa. 

12.979. Gotland, Vallstena kyrka. Bänk, armstol och läs-
pulpet af trä från den äldre medeltiden. 

12.980. Gotland, Vamblingbo sn, Kvarna. Snodd silfver-
armring, hvars ena ända afslutas med en facetterad knopp och 
en ornerad skifva, alldeles som på ringen M. Bl. 1898-99, fig. 
87, andra ändan stympad, f. ofvanpå marken (trol. uppdragen 
vid plöjning med spetsplog) i en liten nyodling i Hemängen, 
i en stenrand (således på annan plats än det stora fyndet inv. 
12,956). 

12.981. Gotland, Vall sn, Hardings. Mycket söndrig, 
rund spännbuckla med högt uppskjutande sidostolpar, f. i 
åker nära gården. 

12.982. Gotland, Gammelgarns sn, Rommunds. Smal, 
starkt ryggad spjutspets samt knif af järn; f. i Bodåker nära 
gården. 

12.983. Uppland, Torstuna hd och sn. Siesta. En mängd 
starkt förrostade delar af järnföremål från vik. tid, nämligen: 
troligen 3 tveeggade svärd, 2 yxor, troligen 7 spjutspetsar, 3 
eller 4 sköldbucklor, 1 eller 2 betsel, en knif, en stor nitnagel 
samt några obestämbara föremål, delar af 3 lerkärl, ett litet 
skifferbryne med hål vid ändan, några brända och obrända 
benbitar; allt f. vid dikesgräfning och upp-plöjning i en täm
ligen lågländt äng nära bäcken SO. om byn, i åtminstone 4 
små låga högar (jfr. Geologiska kartan); andra högar inne-
höllo blott krukskärfvor; — en klotrund, ornerad sländtrissa 
af sten, en liten blåaktig glaspärla; f. i åker. 
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12.984. Gotland, A/fva sn, Binge. Romersk bronsskopa 
(fig. 116), skaftet afbrutet och felas, bottnen vackert svarfvad, 
spår af förtenning inuti, f. vid plöjning i åkern Paukriser (som 
förut hört till Gudings); åtskilliga graffynd äro anträffade vid 
odlingsarbeten i närheten. 

12.985. Dalsland, Sundals hd, Frändefors sn, Trombäljen. 
Ämne till skafthålsyxa, hålet ej påbörjadt; eggdel af skafthåls
yxa; fyrsidigt skaft till flintdolk. — Ryrs sn, Blekan. Fyrsidig, 
bred stenmejsel; ämne till skafthålsyxa, groft tillformadt, med 
påbörjadt lingformigt hål. Arbol. Två skafthålsyxor, en egg
del och en banedel af dylika. 

Bohuslän, Lane hd, Ryrs sn, Ekeskär. Liten 
bladformig spjutspets af flinta. 
Hogane. Liten skafthålsyxa. 
Holmen. Liten flintmejsel 
med utsvängd egg. Laneröd. 
Bred flintsåg. Röd. Eggdel 
af större skafthålsyxa. Utan 
fynduppgift. Eggdel af skaft
hålsyxa. 

12,986. Uppland. Lång
hundra hd, Össebygarns sn, 

Toftesta. Stort bultlås af järn. 
12.987. Västmanland, Siende hd, Kungsåra kyrka. Bänk 

af trä med synnerligen rik djurornamenlik i runstensstil (se 
särskild uppsats i Fornvännen 1907), tre bildgrupper från ett 
altarskåp (Kristi lidande), väl snidade, men skadade; en Maria
bild, skadad; bild af Lukas-oxen från ett triumfbägskors; 4 
liststycken från ett altarskåp; stor rund messingslykta för fyra 
ljus (1600-talet). 

12.988. Nerike, Glanshammars hd, Götlunda sn, Frötuna. 
Pilspets af skiffer (fig. 117) och udden af en dylik; f. vid 
Körartorpet, V. om än, vid det nedlagda järnbruket (på Väst
manlandssidan?), där liknande föremål förut anträffats. Sjömo. 
En trindyxa, en fyrsidig stenyxa med hålegg. Torp. Liten 

Fig. 116. « 
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skafthålsyxa. — Örebro hd, Axbergs sn, Dylta bruks mark. 
Liten vacker spjutspets eller miniatyrdolk af flinta (fig. 118). 
Gottersäter. Liten smalmejsel af flinta. Rörbraket. 
Fyrsidig stenyxa med hålegg, väl slipad. — Ekers sn 
och by. Stor skafthålsyxa, f. ä sandmo V. om åsen. 
Katrineborg i Ekers by. Medelstor skafthålsyxa med 
hålet tätt vid banen. Hjulberga. Eggdel af fyrsidig 
stenyxa. Runnaby. Stenyxa med oval genomskär
ning. — Kils sn, Billinge. Banedel af fyrsidig, tjock
nackad flintyxa, liten fyrsidig stenyxa med afslagen 
egg, ämne till skafthålsyxa, hålet ej påbörjadt. 

Västmanland, Åkerbo hd, Medåkcrs sn i 
Röfors. Fyrsidig yxa af skiffer, f. i skogsmarken S. 
om Arbogaån. — Fellingsbro hd. Näsby sn, skogstorpet Berg 
pä Hinsebergs ägor. Skafthålsyxa, "f. 3 fot djupt i stenig 
lerjord." — Lindes bergslag, Linde sn. "Rummän-
gen". Liten båtformig stenyxa, f. å en kulle omgifven \ 
af dyäng. 

12.989. Gotland, Hafdhems kyrkogård. Tre 
djurhufvudformade spännbucklor, ett litet ring
spänne, en hängprydnad som Sv. F. 612, en snodd 
armring, allt af brons, f. vid gräfningar å kyrkogården. 

12.990. Östergötland, Skärkinds hd och sn. 
Skörtinge. Trindyxa med tväregg, f. vid Brådtoms 
sluss, på norra sidan om kanalen, hvarest talrika 
stenredskap förut hittats. Ä r 

12.991. Skåne. Ö. Göinge hd, Emitslöfs sn, 
Västraby. Tvä stycken Karl XI:s 2-mark, 1670 
och 1692, utvalda ur ett fynd af 381 silfvermynt 
(1 Kristina, 274 Karl XI, 100 Karl XII, det yngsta 
af 1710, samt 5 danska och 1 norskt); f. vid upp- Fig. i is. 
tagning af jord för att hölja en stock betor; myn- * 
ten hade legat i en förmultnad låda af ek. 

12.992. Asien, Bagdadtrakten. Bronsyxa med skaftholk 
och tväregg (fig. 119). - - Brussatrakten. Bronsfibula (fig. 

Fornvännen 1906. 20 
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120), bronsring med egendomligt lås (fig. 121). — Angora-
trakten. Två bronsfibulor, nästan lika. 

12.993. Lappland, Arvidsjaurs sn, Tallnäs. Ringformig 
sten med dubbelkoniskt häl, f. under en grästorfva. 

12.994. Gotland, Gärda sn. Bota. Djurhufvudformad 
spännbuckla med prickornering, bottnen felas, f. under bet-

hackning i Hemåker. 
12.995. Småland, Tveta hd. 

Öggestorps kyrka. Simpel kop
parask med lock, som lär ha an-
vändts som oblatask i nämnda 
kyrka. 

12.996. Gotland, Silte sn. 
Ovanligt lång (56 cm.), bredbladig 

Fig. 119. Vt-

Fig. 120. «/v Fig. 121. V» 

spjutspets af järn med helt kort holk (fig. 122) samt en 
liten spjutspets; f. tillsammans. — Utan närmare fynduppgift. 
Spjutspets af järn med utspräng på holken (jfr. Rygh 518). 
— Södra Gotland (trol. Grötlingbo sn). Tredelad bronsring 
med två vidhängande ornerade bronsbeslag (vik. tid.). 

12,997. Gotland, Ekeby sn. Röstade. Ett långt eneggadt 
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Fig. 123. 

järnsvärd med tämligen smal tånge utan nitar, sköldbuckla 
med utdragen spets, spjutspets med smalt ryggadt blad, knif; 
f. tillsammans i en åker strax vid gärden, vid 
sänkning af ett par större gråstenar. Grafrösen 
finnas i närheten. 

12,998. Gotland, Roma sn, Högbrotorp. Dj ur-
hufvudformad spänn
buckla, rikt ornerad, 
ringspänne med facette
rade ändknoppar, något 
förböjdt; f. vid potatis-
upptagning. 

12,999. Öland, Mör
by långa sn, Bårby. Lång
sträckt, båtformig sten
yxa med skaftholk, men utan ändknopp, tämligen 
vittrad, f. i Bårby grustag våren 1906. 

13,000. Gotland, utan närmare fynduppgift. 
Eggdel af båtformig stenyxa utan holk. — Guld-
rupe sn. Stor 
skafthålsyxa med 
påbörjadt, ring-
formigt hål, båg-
fibula af brons af 
hufvudtypen Sv. 
F. 314. — Hejde 
sn. Tunn flint
dolk, något sli
pad, spetsen af
slagen. — Närs 
sn. Rundt brons
spänne som Sv. 
F- 437, väl bibe-

Fig. 122. V4-

hållet, fyrdubbel brons(arm?)ring af ovanlig form (fig. 123). 
~~ Viklau sn. Liten flintdolk med fyrsidigt skaft, starkt upp-
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nött; hög ringsölja med kedjefäste (fig. 124), ornerad brons
armring {fig. 125). 

^ttm&m^&m 
Fig. 125. ' ;1. 

13.001. Västergöt/and, Ås hd, Rångedala kyrka. Gips-
afgjutning af en runinskrift på en huggen sten, som hittades 
våren 1905 vid rifning af stolparna till södra kyrkogårdsporten, 
och som jämte ett par andra, samtidigt funna, huggna stenar 
(till portal?) förvaras i Borås museum. Gåfva af tandläkaren 
G. Blomgren. 

13.002. Skåne, Rönnebergs hd, Tofta sn, Heljarp. Gal-
vanoplastisk kopia af öfversidan af ett treflikigt, förgylldt silfver-
beslag med rik ornering i växtmönster, tillhörande ett till Lunds 

Historiska Museum inkommet 
silfverfynd från nämnda ort 
med bl. a. 18 Ludvig den 
frommes mynt; se Fornvän
nen 1906, s. 186 ff., ifråga
varande beslag afbildadt i 
fig. 2 därstädes. 

Gotland, Hejde 
sn. Galvanoplastisk kopia i 
två stycken (hvar sida för sig) 
af ett keltiskt potinmynt, till
hörande bataljonsveterinären 
E. E. Arenander och f. i 

nämnda socken; se Fornvännen 1906, s. 49. 
13.003. Gotland. Visby. Hälften af en medeltida uttöm

ningssten af kalksten i form af ett kapital med rika bladorna
ment (fig. 126), f. vid gräfning i en gata. 

Fig. 120. V»-
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13.004. Gotland, F/ertnge sn, Han. Stort groft lerkärl 
(fig. 127), som hittats af en skattgräfvare i ett röse, kärlet 
innehöll brända ben och en rakknif af brons (fig. 128): — 
tunn bronsskål något påminnande om romerska arbeten, men 
troligen senare (möjl. i stället fot till något föremål), f. af samme 
man, enl. uppg. i en annan graf i närheten. 

13.005. Uppland, Åsunda hd. Breds sn, Boda. En stor 
mängd brända lerkliningsstycken efter en hydda, en del smärre 
bitar af bronsålderslerkärl, bitar af två nötkreaturständer, kol-
prof; f. 1906 på fyndplatsen 
för bronsspännet inv. 12,337. 
Fynden komma att närmare be-
skrifvas framdeles. 

13.006. Uppland. Olands 
hd, Alunda sn, Happsta. Fynd 
från ett graffält på en skogbe-
växt gruskulle Ö. om byn. Graf 
1 (hög af 5,5—6 m:s diam. 
täckande ett brandlager af 1,25 

Fig. 128. % 
Fig. 127. Vs-

—1,40 m:s vidd, hvari): brända ben, kol och ett litet sönder
fallet lerkärl af groft gods. Graf 2 (skeppssättning, 10 m. 
lång): inga fynd. Graf 3 (trekantig stensättning med 5,15— 
5,75 m:s sidor): inga fynd. Graf 4 (dylik trekant, 6,30—6,90 
m:s sidor, däri ett brandlager af ll/s—l8/* m:s vidd och un
der detta en brandgrop af l/i m : s diam.): brända ben från 
brandgropen, bitar af ett groft lerkärl af gulaktigt gods samt 
kolbitar från brandlagret. Graf 5 (trekant med 5 m.s si
dor, hvari en brandgrop af 40 cm:s vidd, innehållande): 
brända ben, som lågo inom en hartstätning till träask af 25 
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cm:s diam. Graf 6 (trekant, 5x5x4,20 m.; däri ett rundt, 
stenkransadt eldstadslager af 1 m:s diam., hvari): bitar af ett 
större lerkärl af gulaktigt gods, kolbitar samt brända benbitar 
af späd individ (de sistnämnda samlade på en liten fläck vid 
kanten af lagret). Graf 7 (bautasten l,io m. hög, 25 cm. un
der stenens rot fanns ett kollager, hvari): brända ben och 
några grofva lerkärlssmulor. Graf 8 (bautasten, 1,60 m. hög, 
invid dess SSV. sida fanns): en tät samling brända ben af stor
växt man och däribland en dubbelknapp af ben (fig. 129) och 
en helt liten lerkärlssmula. Graf 9 (bautasten, 1,25 m. hög, vid 
dess V. sida fanns ett lager svart jord, hvari): brända benbitar, 
ej mycket. Graf 10 (bautasten, kullfallen, nära dess rotända 
fanns ett kollager af omkr. 1 m:s vidd, hvari): en del små 
brända benbitar och ett par större kolbitar. Undersökningen 

utförd i okt. 1906 af dr O. Almgren och kand. 
O. Lundberg med biträde af intresserade soc
kenbor. 

13,007. Västmanland, Fellingsbro hd och 
sn, Hälla. A.) Frän ett graffält på en hög 
gruskulle omedelbart S. om byn. Graf 1 (ska

dad hög af 6 m:s diam.): brända ben, däribland en björnklo, 
hästbrodd, krämpa och spik af järn, två lerkärlssmulor. Graf 
2 (hög af 10 m:s diam. och 1 m:s höjd): brända ben af män
niska, häst, hund och fågel(?), kolbitar, flera bitar af tunna 
bronsbeslag, stycke af ett rännformigt bronsbeslag, omfattad! 
af en bandformig hylsa, 3 nitnaglar af järn samt 11 fragment 
af nitar och spikar, 7 skadade spelbrickor af ben, bitar af 
en nitad benkam, lerkärl. Graf 3 (urnegraf under flat mark): 
större lerkärl, innehållande brända ben af späd individ, en 
bronsnål med skadadt hufvud samt en snidad benkam af ett 
stycke (fig. 130); dessutom bitar af en hartstätning, som låg 
utanför urnan. — Tidigare fynd vid grustäkt: större lerkärl 
samt bit af ett mindre dylikt med skarp bukkant (ä. jä), min
dre lerkärl från y. jå. med brända ben och två nitnaglar at 
järn. — B.) Från ett förstörd! graffält strax N. om byn. 

Fig. 129. Vi-
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Graf 1: brända ben, äfven af hund, lerkärlsbotten, bitar af 
nitad, oornerad benkam, två små järnkrampor och en järn
blecksbit, ett par porösbrända glasklumpar. Graf 2: några 
brända ben- och kolbitar, lerkärlsbotten, försmält större mosaik
pärla, litet slutet ringspänne af järn (fig. 131). Undersök
ningarna utförda i okt. 1906 af dr O. Almgren. 

13,008. Nerike, Glanshammars hd, Götlunda sn, Urvalla. 
En bronsskena, en del större, starkt brända lerkliningsstycken 
och ett stycke järnslagg; f. i ett grustag å "Kolneholme", där 
vallar finnas efter "Kolnehus". 

Fig. 130. % 
Fig. 131. Vt-

13.009. Uppland, Värmdö skeppslag ock sn. Norrnäs. 
Några små brända lerkliningsbitar, f. i ett kollager i "Stor
gärdet" 1903 eller 1904 af fil. kand. A. Blanck. 

13.010. Västergötland, Skånings hd, Saleby sn, Saleby 
Rasagården. Af järn (fig. 132-140): en stor skära (a, hopböjd 
och itubruten, men afbildad i uträtadt skick), stycke af en annan 
skära (b), fem krumknifvar af olika former (c-g), en järndubb med 
skrufformig reffling (h), en längre jämten (/), fyrsidig i ena ändan, 
trind föröfrigt, bitar af minst fyra lerkärl samt en del brända ben
bitar, allt från ett vidsträckt graffält i odlad grusmark, där fynd 
länge gjorts vid grustäkt. Friggeråker. Liten flintdolk med knöligt 
skaft, stycke af en flintspjutspets, liten bred, fyrsidig stenmej-
sel, fem sländtrissor af sten. — Tråvads sn. Kartegården. 
Större fyrsidig grönstensyxa. 
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13,011. Västergötland, Skånings hd, Fyrunga sn och by. 
Fynd från ett graffält knappt 500 m. S. om kyrkan. Graf I-IV: 
rosen af 4-6 m:s diam., helt låga öfver jordytan, men rätt 
djupa; åtminstone tre utan spår af ben, alltså ha de säkerligen 
innehållit obrända lik. Graf I hade förut blifvit till stor del 
uppgräfd, hvarvid något N. orn midten, på en meters djup 
hittades, liggande på en större sten, 2 hårdbrända lerkärl med 
mörkglänsande yta, ornerade med breda fåror, det ena med 

Fig. 132-140. 

öra (jfr. F. Sv. 392), det andra mindre, med cylindrisk hals 
(fig. 141), 2 ofullständiga bronsfibulor, den ena "mit umge-
schlagenem Fuss", två bitar af en större bronsring med profi
lering, en slät fingerring af silfver (i flere bitar), 41 enkla bärn-
stenspärlor (hvaribland många mycket tunna, skifformiga) samt 
en guldfolierad glaspärla; vid efterundersökningen hittades en 
dylik tunn bärnstenspärla, en järnbit (kniftänge?), tvä små bi
tar af ett tredje lerkärl, en harts-(?)bit med träaftryck (dock ej 
af vanliga formen för asktätning) samt några kolbitar och två 
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Fig. 141 

brynstenar. Graf II: i midten tätt under torfven en mängd 
lerkärlsskärfvor af ganska tjockt gods; i västra kanten i rosets 
botten en mindre samling dylika (af annat kärl?). Graf III: 
midt i roset mellan några större stenar och täckt af en sten 
en samling lös, ljus mylla (askblandad?), 
innehållande bitar af ett lerkärl af ganska 
tjockt och groft, men härdbrändt gods 
samt en bronsfibula med hög nålhållare 
(fig. 142), dessutom ett par obetydliga 
kolsmulor. Graf IV: i midten under ro
set fanns en oval, af mörkare jord fylld 
grop af 2 m:s längd, med endast en
staka kolpartiklar; i norra ändan af gro
pen låg på sidan ett krossadt lerkärl af 
liknande gods som de sistnämnda och 
bland dess bitar en enda bränd benskärfva; i rosets östra del 
fanns en cirkelrund eldstadsgrop af 75 cm:s diam., som inne
höll talrika kolbitar samt ett par små lerkärlsbitar. — I norra 
kanten af en söder om dessa rosen befintlig grusgrop funnos 
fyra brandgrafvar och eldstadsplatser under flat mark (1 och 
2 förut tillvaratagna, 3 och 4 nu undersökta). 
Fynd I: ett större krossadt lerkärl af tjockt och 
hårdt, på utsidan mörkt gods, innehållande 
brända benbitar. Fynd 2: vackert streckorne-
radt lerkärl med spår af öra (typ Sv. F. 392); 
hade varit omgifvet af stenar. Fynd 3: cirkel
rund, flat brandgrop af 85 cm:s diam., inne
hållande svart mylla med smärre kolpartiklar, 
en enda liten bränd benskärfva samt ett par 
små krukbitar. Fynd 4: dylik brandgrop fylld 
med kolblandad jord och stenar; några kolbitar tillvaratogos. 
— Noleby. En del flintaffall, hvaribland tre mindre skärfvor 
med bearbetad (skrap-)kant samt en liten spån; några kvarts
bitar och 4 grofva lerkärlsbitar; f. vid skytteföreningens skott-
vall på en ljungbeväxt sand- och bergskulle. 

Fig. 142. Vi-
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— Jungs sn, St. Åsa. Kolbitar från en brandgrop i kanten af 
ett stort grustag invid gården. Undersökningar af fil. kand. 
G. Hallström i aug. 1906. 

13.012. Nerike, Edsbergs hd och sn, Frösvi. Fynd frän 
ett stort brandlager i västra kanten af den stora mossen Ö. 
om byn (lagret öfverväxt af mosstorf): liten likarmad bronsfi-
bula, närmast lik Antikv. Tidskr. 18: 1, fig. 83, ehuru mindre, 
en röd och en gul pärla af glasfluss, en fyrsidig jämten, ett 
litet fyrsidigt skifferbryne med ofullbordad! hål vid ändan, två 
flintbitar, brända benbitar af svin och får (hufvudsakligen af 
helt unga individer) bitar af 6-7 kindtänder af nötkreatur, kol
bitar, prof af en spång af klufna ekstammar, som från brand
lagret gick långt utåt mossen, åtskilliga prof af trävirke (spet
sade störar m. m.), som hittades kring brandlagret och vid 
spångens båda ändar. Undersökningen utförd sommaren 
1906 af amanuens S. v. Post och fil. stud. S. Lindqvist. 

13.013. Nerike, Edsbergs hd och sn, Frövi. Brända ben 
af människa, häst och hund, delar af ett groft lerkärl, tre be
slag, fem spikar och en liten nit af järn, bitar af en nitad och 
ornerad benkam; f. i en skadad graf i vinkeln mellan stora 
landsvägen söderut från Edsbergs kyrka och en liten biväg, 
strax S. om Frövi utfartsväg. 

13.014. Bohuslän, V. Hisings hd, Säfve sn, Skogome. 
Fynd från ett graffält af brandgrafvar under flat mark i grus
åsen N. om gården, vid grustäk! för bohuslänska längdbanan. 
Graf 1: brandlager 1*0,40 m., 20 cm. djupt, innehållande 
mycket brända ben, strödda bitar af et! grofl lerkärl sam! vid 
ena kanlen ett krossad! lerkärl af finare gods. Graf 2: under 
elt större rullstensblock af 1 m:s diam., nedsjunket 50 cm. i 
gruset, fanns ett stort krossadt lerkärl, innehållande hvita ben-
skärfvor. Graf 3 : brandgrop, 45 cm. vid, 18 cm. djup, hvari 
ett lerkärl och brända ben såväl i som utomkring detta. Graf 
4: midt ibland knytnäfstora rullstenar var nedsatt ett lerkärl, 
innehållande brända ben och bitar af en järnskära. Graf 5: 
liten brandgrop, 35 cm. vid, 15 cm. djup, i bottnen mellan 
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stenar brända ben och bitar af en hartstälning lill iräask. 
Graf 6: el! mindre lerkärl, slående 40 cm. djupt, med litet 
brända ben i bottnen. Graf 7: nnder en askfläck af 35 cm:s 
vidd och 5 cm:s tjocklek stod ett högt, sönderfallande, groft 
lerkärl, innehållande brända ben. Graf 8: under ett rullstens
block, 1x0,85 m., samt 60 cm. högt, fanns en af kullerstenar 
omgärdad grop, som utom aska innehöll rätt mycket brända 
ben, bitar af en hartstälning samt följande starkt förrostade 
järnföremål: två fibulor (på gränsen mellan sen la Téne- och 
tidig romersk typ), en skära, en pryl, en synål och en afbru
ten udd af pryl eller nål. Graf 9: under en liten flat sten 
låg en samling brända ben inom en 25 cm. vid hartsring, 
som låg på några små kullerstenar. Graf 10: under den 30 
cm. djupa myllan fanns en svart fläck, hvarunder stod ett litet, 
söndersprucket lerkärl med brända ben i och omkring. Fynd 11: 
ett par lerkärlsskärfvor, utan ben. Graf 12: under en askfläck, 
25 cm. vid, 15 cm. djup, stod ett lerkärl med några mycket 
små benskärfvor på bottnen. Graf 13: i en tunn askbädd, 
20 cm. vid, 5 cm. djup, fanns rikligt med brända ben samt 
en del små hartsbitar. Graf 14: under en 30 cm. vid fläck 
af brända ben och aska stod ett lerkärl, fylldt med mörk jord 
och ben. Graf 15: på en fläck af 30 cm:s vidd funnos brända 
ben och bitar af ett alldeles söndersmulad! lerkärl. Graf 16: 
sönderfallel lerkärl och brända ben. Graf 17: under en 30 
cm. vid fläck af mörk jord och brända ben s!od ett lerkärl 
med samma innehåll. Graf 18: mellan några kullerstenar och 
på en af dem fanns öfver ett område af 30x20 cm. delvis 
rätt stora brända benbitar samt 5 groft tillslagna flintskärfvor, 
de flesta brända. Graf 19: mellan !vä kullerstenar fanns ett 
15 cm. tjock! lager med brända ben öfver en yta af 1,20x0,60 
m., med mörk jord och äfven kolbitar i nordöstra delen. Graf 
20: brända ben och några lerkärlsbitar öfver en yta af 40 
cm:s vidd mellan tre kullerstenar. Graf 21: nedrasade styc
ken af ett tjockt och groft lerkärl. Graf 22: groft lerkärl med 
bensmulor. Graf 23: på en yta af 50 cm:s vidd rätt mycket 
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brända ben, aska samt en hartsbit. — Grafvarna lågo i all
mänhet öfverst i gruset, under myllan. 

Vid genomletning af den förut bortkörda matjorden hitta
des på 10 olika ställen grafrester. Fynd I: brända ben och 
lerkärlsbitar. Fynd II: brända ben och talrika bitar af ett ler
kärl. Fynd III: några fä benbitar, lerkärlsskärfvor och harts
bitar. Fynd IV: talrika bitar af ett lerkärl, två små järnfrag-
ment, en flintskärfva och benbitar. Fynd V: brända ben och 
en obetydlig lerkärlsbit. Fynd VI: några benskärfvor, en 
större kolbit. Fynd VII: några benbitar och ett par kolbitar. 
Fynd VIII: några ben- och kolbitar samt en flintskärfva. Fynd 
IX: stycke af en krumknif, en järnring med afbruten fortsätt
ning (möjl. handtag till knifven), en mängd bitar af en större 
hartstälning samt några få benskärfvor. Fynd X: några ben
bitar och lerkärlsskärfvor. Dessutom några lerkärlsbitar, f. 
vid en väg, samt några flintskärfvor, f. här och där på åsen. 

Undersökningen utförd i ang. 1906 af rektor F. Nordin. 
Jfr. hans uppsats med fotografier i Hvar 8 Dag, d. 26 aug. 
1906. 

Dessutom följande fynd insända af arbetsbefälet: ett väl-
brändt lerkärl med profilerad kant, innehållande brända ben, 
en järnskära med tvärplät mellan blad och tånge, funnen i en 
annan graf, några lerkärlsbitar och brända ben från en tredje 
graf samt en större samling hopblandade lerkärlsbitar och 
brända ben från flere grafvar. 

13,015. Västergötland, Ale hd, S:t Peters sn. Gamla 
Lödöse. Tegel från medeltidsbyggnader, nämligen 18 form
tegel af olika slag, däraf ett glaseradt, 2 vanliga murtegel, 
3 glaserade golfplattor och 1 rännformigt taktegel. 



UNDERSÖKNING OCH BESKRIFNING AF 

FÖRHISTORISKA FORNLÄMNINGAR I SVERIGE 

UNDER ÅR 190(5. 

ê uppgifter, som ställa sig för det vetenskapliga ut
forskandet af våra fornminnen, tillväxa år från år i 
talrikhet och betydenhet pä grund af de nya fynd 
och uppslag, som alltjämt göras. Då naturligtvis 

de arbetskrafter och penningmedel, som stå Akademien till 
buds, ha svårt att räcka till för alla dessa uppgifter, är det 
med glädje nian konstaterar och med tacksamhet man erkän
ner det kraftiga bistånd, som härvid lämnas den centrala stats
institutionen såväl af landets fornminnesföreningar som af en
skilda fornvänner. 

Här har åsyftats att gifva en någorlunda fullständig öfver-
blick öfver hvad som på detta sätt med förenade krafter ut
förts under det förflutna året. Där ej annat uttryckligen nam
nes, hafva arbetena skett på Akademiens föranstaltande och 
bekostnad. 

* * 

Skåne. Med anledning af statsgeologen dr. N. O. Holsts 
upptäckt af förhistoriska flintgrufvor och boplatser vid Kvarnby 
och Sallerup öster om Malmö (se hans uppsats i Ymer 1906) 
hafva omfattande undersökningar af dessa märkliga fyndplatser 
under en tid af nära tvä månader utförts af fil. kand. Bror 
Sehnittger dels med anslag af Akademien dels med frikos
tiga bidrag af en enskild person i Malmö genom Etnologiska 
föreningen i Lund och af Kritbruksbolaget i Malmö. Gräf-
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ningarna, som utförts enligt en af dr. Holst och dr. Almgren 
på platsen uppgjord plan, ha gifvit mycket intressanta resultat. 
Kand. Sehnittger har äfven gjort några smärre undersökningar 
på andra ställen inom landskapet med anledning af fynd, som 
ingått till Statens Historiska Museum eller till Lunds Museum. 

Folkskoleinspektören, dr. Knut Kjellmark har med anslag 
af Akademien fortsatt sin år 1904 påbörjade undersökning af 
en af grefve C. Beck-Friis upptäckt, mycket intressant sten-
äldersboplats vid Börringesjön (Bastanäbbet), hvarest det undre 
fyndlagret (gyttja) endast innehåller fynd från den äldre sten
åldern, under det att det däröfver liggande sandlagret äfven 
innehåller föremål från yngre stenålder. I en närbelägen liten 
mosse gjordes under dr. Kjellmarks ledning af amanuensen 
vid Lunds Universitets Zoologiska Museum Nils Rosén, pä 
bekostnad af Etnologiska Föreningen i Lund, en preliminär, 
mycket lofvande undersökning af en boplats likaledes från 
äldre stenåldern, men med yngre typer i den öfversta delen 
af kulturlagret (jfr. Ymer 1906, sid. 430). Äfven från 5 andra 
boplatser vid Börringesjön insamlades fynd. 

Dr. Kjellmark har äfven gjort en undersökning i en mosse 
vid Hylteberga i Skurups sn med anledning af där gjorda 
fynd af benharpuner från tidig stenålder (se Ymer 1906, s. 429). 
Jämte amanuensen Arne har han besökt Simrishamn, där man 
vid utvidgningsarbeten i hamnen gjort fynd af ben och flintor. 
Lagringsförhållandena visade emellertid, att benfynden voro af 
ganska ungt datum, och att de tämligen sparsamt förekom
mande flintorna, som ej visade några karaktäristiska former, 
möjligen härrört från någon af vågsvallet förstörd boplats å 
den gamla Litorina-strandvallen. 

Amanuensen Arne har gjort gräfningar vid Kabbarp i Tot-
tarps sn pä fyndplatsen för det i M. Bl. 1901-02, fig. 29, af-
bildade präktiga bågspännet från omkr. 300 eft. Kr.; flere 
skelettgrafvar anträffades äfven nu, men inga fornsaker af be
tydenhet. 

Föreståndaren för Lunds Universitets Historiska Museum, 
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dr. Otto Rydbeek har för Akademiens räkning fortsatt under
sökningen af ett skelettgraffält från äldre järnåldern vid Hvel
linge, samt har med anledning af till Lunds Museum ingångna 
urnegraffynd från samma period gjort en undersökning vid 
Vinninge. 

De intresserade fornvännerna i Helsingborg, dr. C. Wib-
ling, fabrikör A. B. Palm och kontoristen C. Hj. Cederwall 
hafva, delvis pä egen bekostnad, gjort åtskilliga undersöknin
gar där i trakten, såsom af en bronsåldersgrafhög och sten
åldersboplatser vid Råå fiskeläge (i dessa undersökningar del
tog aman. Arne), af en grafhög från sten- och bronsålder vid 
Brohuset, Riseberga sn, samt af några öfverplöjda grafhögar 
vid Köpinge och Gantofta. 

I Östra Göinge ha tvenne intresserade personer, landt-
brukaren Pehr Johnsson i Emitslöf och herr P. Möller i Glim-
åkra frivilligt åtagit sig att öfva värd och tillsyn öfver häradets 
fornlämningar. Herr Johnsson har inlämnat beskrifning jämte 
fotografier öfver en hel del fornminnen inom häradet, särskildt 
i Emitslöfs och Gryts socknar, bl. a. har han vid Frennarp i 
Gryt upptäckt en liten vacker hällristning (vagnsbild), den 
första i denna del af Skåne. 

Små/and. Konduktör F. I. E. Eneström har pä egen be
kostnad undersökt några grafhögar frän yngre järnåldern vid 
Mossled i Vernamo sn, samt har i en grusgrop, kallad "Brödra-
halla", i Refteleds sn anställt gräfning efter tvenne runstenar, 
som enligt sägen blifvit där begrafna för ett 50-tal år sedan. 
Ett stycke af en runsten hittades ocksä verkligen och har 
sedermera granskats af professor O. von Friesen. 

Folkhögskoleföreståndaren i Gamleby, fil. kand. Hans 
Hansson, har på bekostnad af Kalmar läns Fornminnesförening 
utfört omfattande gräfningar på ett graffält vid Hammar nära 
Gamleby samt beskrifvit en del fornlämningar dels i denna 
trakt dels inom Misterhults och Fliseryds snr. 

Öland. Amanuensen Arne har fortsatt undersökningarna 
af ett märkligt äldre järnåldersgraffält med hallkistor under 
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flat mark vid Bengtstorp i Mörbylånga sn samt har gjort min
dre undersökningar vid L. Dalby i Kastlösa sn och i Gräs
gårds sn. 

Gotland. Fil. lic. O. V. Wennersten har undersökt hus-
tomtningar och grafvar frän romersk järnålder vid Ekes i Bro 
sn samt har gjort några smärre inspektionsresor, bl. a. med an
ledning af två märkliga mossfynd i Lokrume och Barlingbo snr. 

Fil. stud. N. Lithberg har undersökt ett antal grafvar från 
äldre järnåldern vid Tomsarfve i Hogrän samt fortsatt under
sökningen af en synnerligen märklig boplats frän vikingatiden 
vid Levide i Vall, hvilken han upptäckte och till en del ut-
gräfde 1905. 

Östergötland. Arnan. Arne undersökte på våren ytterli
gare några grafvar på det stora äldre järnäldersgraffältet vid 
Alvastra järnvägsstation. 

Kammarherre Sixten Flach å Svensksund på Vikbolandet 
hade inbjudit någon af Akademiens tjänstemän att på hans 
bekostnad undersöka fornlämningar där i trakten. Detta upp
drogs åt dr. Almgren, som dels utgräfde några grafvar frän 
yngre järnålderns början vid Svensksunds gård, dels gjorde en 
preliminär undersökning i de mäktiga kulturlager, som finnas 
på ett borgberg, kalladt Boberget, på gränsen mellan Konung-
sunds och Ö. Stenby snr, och hvilka befunnos härröra från 
just samma tidsskede. Kammarherre Flach har lofvat bekosta 
fortsatta undersökningar af denna viktiga fyndplats. 

För undersökningen af den märkliga stenåldersboplatsen 
vid Säter i Kvarsebo sn är preliminärt redogjordt i Fornvännen 
1906, s. 118. 

Västergötland. I Horns sn har amanuensen Arne under
sökt en hällkista frän stenåldern samt några andra grafvar. 
Han har vidare fortsatt undersökningen af graffältet i grusäsen 
vid Järnsyssla nära Skara (se Svenska Fornminnesföreningens 
Tidskrift XII, s. 233); denna gång hittades ej endast grafvar 
från la Téne-tid utan ock (under en hög) en intressant graf 
från romersk järnålder. 
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Andra graffält från äldre järnåldern hafva undersökts af 
rektor F. Nordin från Vänersborg vid Helliden nära Lunds
brunn och vid Badenetorp i Kvänums sn, samt af fil. kand. 
Gustaf Hallström i Fyrunga och Saleby snr. 

Den nitiske upptäckaren af stenåldersboplatser vid Väners
borg (1905), handelsresanden G. M. Blomqvist har gjort några 
ytterligare fynd af samma art samt inlämnat up'pgifter om en 
del andra forminnen, bl. a. hällristningar af skålformiga hålor 
i Särestads sn. 

Rektor Nordin har närmare undersökt ett par stenålders
boplatser vid Öxnered och vid Nol. 

På några smäholmar i sjön Fegen ha dylika förekomster 
upptäckts af fil. kand. Erik Moberg. 

Sekreteraren i "De sju häradernas kulturhistoriska förening", 
tandläkaren G. Blomgren har inlämnat utförliga beskrifningar 
och afbildningar af åtskilliga hällkistor och andra fornminnen 
från området. 

Fil. kand. J. Sandström har på uppdrag af Riksantikvarien 
företagit ett par besiktningsresor. 

Bohuslän. Den af Göteborgs och Bohusläns Fornminnes
förening sedan mänga år bekostade systematiska beskrifningen 
af landskapets förhistoriska fornminnen har under 1906 fort
satts inom det vidsträckta Vette härad af fil. kand. G. Hall
ström och amanuensen O. Frödin, hvilka därvid äfven full
följt undersökningen af den år 1905 upptäckta "kjökkenmöd-
dingen" vid Ånneröd. De ha dessutom för Akademiens räk
ning utfört några inspektioner i andra delar af landskapet, 
bl. a. har aman. Frödin afvägt några stenåldersboplatser inom 
Lane hd, och kand. Hallström granskat en liten vacker hall
ristning, som 1905 upptäckts af kammarskrifvaren vid K. Flot
tan C. Ekman i närheten af Hofås järnvägsstation vid Särö-
banan, och som är den första kända i denna del af landskapet. 

Detta sista gäller också om de af en mängd skålformiga 
hålor och ett par fotsulor bestående ristningar, som upptäckts 
på flere ställen i Hjertums sn af hr G. M. Blomqvist. 

Fornvännen 1906. ' 21 
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Frän en stor mängd "verkstadsplatser" på Orust, i In
land samt kring innersta ändarna af Färlefskilen och Åbyfjor-
den har hr Blomqvist insändt flintaffall o. dyl. Några af dessa 
platser i de sistnämnda trakterna hafva närmare granskats af 
rektor Nordin. 

Sistnämnde forskare har undersökt ett intressant graffält 
från förromersk järnålder, som anträffats vid Skogome i Säfve 
sn pä Hisingen under arbetena för Bohuslänsbanan, och hvarom 
vederbörlig anmälan skett. 

Dalsland. Äfven härifrän har hr Blomqvist insändt bo
platsfynd och andra meddelanden. 

Herr Thure Langer, hvilken inlagt stor förtjänst om det 
är 1906 försiggångna återupplifvandet af Dalslands Fornmin
nesförening och grundandet af ett Dalslands-museum vid Färge-
landa, och hvilken tidigare med anslag af Akademien upprättat 
utförliga beskrifningar öfver fornminnen i Valbo och Tössbo 
härader, har under 1906 i samband med en för Nordiska Mu
seets räkning företagen resa inom Vedbo hd äfven gjort åt
skilliga anteckningar om de förhistoriska fornminnena därstädes. 

Värmland. Aman. Arne har gjort undersökningar på ett 
graffält från förromersk järnålder i en grusås vid Grums sta
tion (samma graffält som beskrifvits af W. Berg i M. Bl. 1880, 
s. 71 ff.). 

Aman. Frödin har gjort en mindre undersökning i Värm
skogs sn. 

Missionspredikanten F. Carlsson har till Akademien in
lämnat en beskrifning öfver fornminnen inom Vase sn. 

Nerike. I den af professor J. G. Andersson 1906 igång
satta undersökningen af detta landskap i naturhistoriskt och 
bebyggelsehistoriskt afseende, hvartill årets landsting gifvit ett 
större anslag för flere år framåt, ingår äfven en revision af de 
äldre beskrifningarna öfver förhistoriska fornminnen, åtminstone 
i de viktigare delarna af landskapet, samt undersökningar af 
sådana. Under en stor del af sommaren har fil. stud. Sune 
Lindqvist, efter anvisningar af dr. Almgren, sälunda genomgått 
åtskilliga socknar i västra delen af landskapet. 
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Vid fil. kand. L. von Posts undersökning af en mosse 
vid Frösvi i Edsbergs sn anträffades ett större brandlager med 
fynd från yngre järnålderns tidigare del samt en från detta 
ställe utåt mossen gående, lång spång af ekplankor. Fynd
platsen blef noggrant genomgräfd af honom, Lindqvist och 
Almgren. 

Västmanland. Dr. Almgren har inspekterat en del forn
minnen i sydöstra delen af landskapet samt har vid Gryt-
hyttehed besiktigat en förmodad hällkista, som emellertid be
fanns vara en modernare anläggning. 

På grund af en anmälan, att forngrafvar blifvit skadade 
genom grustäkt vid Hälla i Fellingsbro sn, gjorde han i okto
ber ett par dagars undersökningar därstädes, hvarvid fynd från 
både romersk och yngre järnålder anträffades. 

Södermanland. Vid den bekanta Sigurdsristningen på 
Rämsundsberget i Jäders sn har Akademien låtit uppsätta en 
anslagstafla med beskrifning på ristningen. I samband härmed 
ha Almgren och Lindqvist utfört kartläggning och afvägning 
af de rester, som ännu synas efter den i runinskriften omta
lade bron, och som gifva värdefulla antydningar om landets 
höjning här sedan 1000-talet (3 till 4 meter). 

Några smärre besiktningsresor ha utförts af amanuenserna 
Arne och Frödin. 

Uppland. Vid Boda i Breds sn nära Sagan har dr. Alm
gren undersökt resterna af en bronsåldersstuga, den första som 
påträffats i Norden. 

Vid Valsbrunna i Torstuna sn hittades på senhösten en 
brandgraf från äldre järnåldern i ett grustag. Godsägaren A. 
Östermark på Mjölkebo fick af Riksantikvarien i uppdrag att 
undersöka det område, som ytterligare behöfdes för grustäkten, 
hvarvid ännu ett par grafvar af samma art anträffades. 

De arkeologiska exkursioner, som i samband med under
visningen i fornkunskap vid Uppsala Universitet årligen bruka 
anordnas i maj och september månader, hafva 1906 hufvud-
sakligcn ägnats åt en systematisk beskrifning af Funbo s:ns 
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fornlämningar. Gräfningar hafva anställts å graffält vid Kviss-
linge och Marielund, hvarvid arbetshjälp kostnadsfritt tillhanda
hållits af jordägarne, herr A. Danielsson och kapten F. Ridder-
bjelke. I samband härmed har professor O. von Friesen granskat 
och afbildat en del af socknens runstenar. — Densamme har 
äfven annorstädes inom Uppland för egen del bedrifvit run
stensundersökningar. 

I Alunda sn har en beskrifning af de talrika förhistoriska 
fornminnena påbörjats af komminister Carl Silwer med biträde 
af flere intresserade sockenbor. En del af dessa fornminnen 
hafva besiktigats af dr. Almgren och fil. stud. Oskar Lundberg, 
hvilka äfven anställt gräfningar på ett graffält vid Happsta; 
här visade sig, att de i denna del af Uppland förekommande 
graffälten af tre- och fyrkantiga stensättningar samt bautastenar 
tillhöra den äldre järnåldern. 

Aman. Arne har gjort några besiktningsresor i södra delen 
af landskapet. 

Ångermanland. Med anledning af en ingången uppgift, 
att man i Tåsjö sn i nordvästligaste Ångermanland skulle ha 
hittat skifferredskap i grafhögar å Långön i Hotingsån, ditreste 
aman. Arne och anställde gräfningar. Högarne befunnos inne
hålla, föröfrigt intressanta, skelettgrafvar från vikingatiden, och 
den anförda uppgiften hade berott på något misstag. 

O. A. 



FRÄN 

AKADEMIENS OCH FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS 

SAMMANTRÄDEN 1906. 

Akademiens sammanträde den 9 januari. 

Akademiska ärenden. Herr Wittlock hade som inträdesföre
drag till Akademien insändt en af honom författad afhandling: 
"Anteckningar om Franciscanerklostret i Wäxiö", hvilken af
handling af herr Montelius refererades. 

Anmälde sekreteraren, att från Akademiens stipendiat, 
doktor Knut Kjellmark inkommit berättelse om ett i Tvååkers 
sn i Halland gjordt kanotfynd, samt att berättelse rörande verk
samheten under år 1904 insändts från Kalmar läns Fornminnes
förenings styrelse. 

Akademiens publikationer. Beslöts att årgångarna 1903, 
1904 och 1905 af Månadsbladet skulle utkomma i ett häfte för 
att tillsammans med årgångarna 1900-1902 bilda ett band, 
nr 10, samt vidare att Månadsbladet från och med år 1906 
skulle utkomma med ett häfte, af ungefär tre ark, i kvartalet 
samt ett bihangshäfte, innehållande: ur Riksantikvariens årsbe
rättelse, redogörelse för samlingarnas tillväxt, från Akademiens 
sammanträden, m. m.1 

Rikets flagga. Med anledning af ett från K. Civildeparte
mentet inlämnad! utdrag af protokollet öfver civilärenden hållet 
inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 
8 december 1905, hvilket åtföljdes af två förslag till bestäm
mande af utseendet å Rikets flagga, det ena framställd! af 
Flottans stab, det andra af konsul O. Trapp, beslöt Akademien 
dels förorda antagandet af Flottans stabs förslag, därvid fram
hållande, att Akademien därmed ej velat uttala sig om de 

1 Se vidare Akad:s prot. den 6 mars. 
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benämningar pä flaggan, som staben förordat, dels att den 
3-tungade flaggan borde användas för alla officiella ändamål 
och att den för vissa ändamål påbjudna 2-tungade flaggan 
borde försvinna samt slutligen att, när bitecken behöfva an
bringas, de placeras i nedre, inre hörnet, utom för kungsflaggan. 

Kongress i Quebec. Herr statsrådet och chefen för K. Eckle
siastikdepartementet hade till Akademien öfverlämnat en skrif-
velse med inbjudan till Sverige att låta sig officiellt represen
teras vid den 15:de internationella amerikanistkongressen, hvil
ken är afsedd att hållas i Quebec från den 10 till den 15 
september 1906, samt anmodat Akademien att afgifva utlåtande 
i detta ärende. 

Med anledning häraf beslöt Akademien uttala sig för önsk
värdheten af, att Sverige blefve officiellt representerad! vid 
denna kongress. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades Kungl. Maj:ts 
beslut rörande restaureringsåtgärder i Julita kyrka i Strängnäs 
stift, Irsta kyrka i Västerås stift, Moheda kyrka i Växiö stift 
och Ekeby kyrka i Visby stift, i hvilka ärenden Akademien 
afgifvit infordrade utlåtanden: för Irsta den 8 augusti 1905, för 
de öfriga den 7 november 1905. Kungl. Maj:t hade funnit 
godt fatta beslut i öfverensstämmelse med Akademiens i ären
dena gjorda uttalanden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande ny orgel 
och förändring af orgelläktaren i Skurups kyrka i Lunds stift 
beslöt Akademien att instämma i K. Öiverintendentsämbetets i 
ärendet afgifna utlåtande.' 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Linde kyrka i Visby stift beslöt Akademien att, med 
instämmande i K. Öiverintendentsämbetets utlåtande i ärendet, 
hemställa om rätt för Akad. att öfvervaka arbetets gång, samt 
att de föreskrifter, som komma att lämnas rörande målningars 
och teckningars bevarande, äfven böra utsträckas till å mur-

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 februari. 
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ytan gjorda ristningar, hvarjämte det gamla öfver hufvud taget 
borde så mycket som möjligt bevaras. ' 

Medaljer. Följande medaljförslag godkändes: 
1. Ats. Uppsala läns vapen (utan krona) omgifvel af fvenne 

lagerkvislar. Omskrifl: Uppsala läns Skytteförbund 
Frans. Tvenne hopbundna ekkvistar, upptill plats för 

namn m. m. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 5 februari. 

Fast fornlämning. Bifölls en af hemmansägaren J. Svensson 
i Gemla Norregärd, Öja s:n, Kronobergs län, inlämnad an
sökan om tillstånd att borttaga å hans ägor befintliga läm
ningar af en hällkista från stenåldern, hvilken undersökts af 
Akademiens stipendiat, doktor Knut Kjellmark. 

Akademiens sammanträde den 6 februari. 

Akademiska ärenden. Akademiens arbetande ledamöter, 
herrar Dahlgren och Warburg togo inlräde, den förre med upp
läsande af en afhandling: "Bidrag lill hislorien om införseln 
af ädla metaller från Nya Världen till Europa"; den senare 
med uppläsande af en afhandling om: "Nikodemus Tessin d. y:s 
arbeten för Danmark". 

Historiska Nämnden afgaf förslag till utgiftsstat för året, 
hvilket af Akademien godkändes sä lydande: 

A. Oxenstiernas skrifter, tryckningsbidrag kr. 2,600: — 
Redaktionsarvode „ 2,600: — 
Afskrifter , 500: — 
Amanuensen d:r T. Höjer som bidrag till hans 

afhandling: "Studier i Vadstena klosters och 
Birgittinordens historia intill midten af 1400-
talet" „ 500: — 

Historiska Föreningen extra understöd till utgif-
ning af Historisk Tidskrift „ 1,000: — 

Summa kr. 7,200: — 
1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 mars. 
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Med anledning af en från The American Philosophical 
Society i Philadelphia öfversänd inbjudan att sända en repre
sentant till firandet af Benjamin Franklins födelse år 1706, be
slöt Akademien afsända en hälsningsskrifvelse. 

Undersökningar. Anmäldes, att Akademiens stipendiat, filo
sofie kandidat O. B. Santesson inlämnat berättelse öfver en af 
honom undersökt stenåldersboplats i Ångermanland. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades Kungl. Maj:ts 
beslut angående restaureringsåtgärder i Östra Vemmerlöfs och 
Skurups kyrkor i Lunds stift, flyttning af Lysekils gamla kyrka 
i Göteborgs stift, restaurering af Indals kyrka i Hernösands 
stift och af Stånga kyrka i Visby stift, i hvilka ärenden 
Akademien afgifvit infordrade utlåtanden: angående Skurup den 
9 januari 1906, angående de öfriga den 5 december 1905. Kungl. 
Maj:t hade fattat beslut i öfverensstämmelse med Akademiens 
framställningar. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande förslag 
till förstärkning af värmeledningen i Uppsala domkyrka, i hvil
ket ärende bland andra K. Öfverintendentsämbetet afgifvit in
fordrad! ullålande, beslöt Akademien instämma i Ämbetets för
slag. 1 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande förslag 
till restaurering af Svarteborgs kyrka i Göteborgs stift, beslöt 
Akademien instämma' i K Öfverintendentsämbetets i ärendet 
afgifna utlåtande.J 

Medaljer. Akademien förklarade sig icke vilja lägga något 
hinder i vägen för präglande å K. Myntet af följande inläm
nade medaljförslag för Hudiksvalls Skyttegille: 

2. Åts. Hudiksvalls vapen omgifvet af lagerkvistar samt 
tvenne gevär, öfver vapnet en murkrona. Omskrift: Hudiksvalls 
Skyttegille Nedtill 1904 

Frans. Åt ena sidan en ekkvist. 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 3 april. 
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Förvaltningsutskottets sammanträde den 5 mars. 

Fast fornlämning. Bifölls en af hemmansägaren Anders 
Nilsson å n:r 24 Tuna på ön Hven gjord framställning om en 
ersättnig af 25 kronor för den skada å gröda, som vållats ho
nom vid uppsättande af stängslet kring Stjerneborg. 

Akademiens sammanträde den 6 mars. 

Akademiska ärenden. Meddelades, att Akademiens korres
ponderande ledamot, kapten Johan Hagdahl sedan senaste 
sammanträdet aflidit. 

Herr statsrådet och chefen för K. Ecklesiastikdepartemen
tet hade anmodat Akademien att inkomma med utlåtande rö
rande en till K. Utrikesdepartementet ställd skrifvelse från ge
neralguvernören i furstendömet Monaco med förfrågan, huru
vida svenska regeringen vore villig att låta sig representeras 
vid den 13:de internationella kongressen för antropologi och 
förhistorisk arkeologi, hvilken är afsedd att hållas i Monaco 
från och med den 16 till och med den 21 nästkommande april 
och beslöt Akademien tillstyrka, att Sverige blefve vid kon
gressen officiellt representerad! samt att till representant föreslå 
herr Montelius; hvarjämte herr M. utsågs till Akad:s representant. 

Akademiens publikationer. Akademien beslöt, att det något 
utvidgade och till kvartalstidskrift förändrade Akademiens Må
nadsblad skulle erhålla namnet: Fornvännen. meddelanden från 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 
Maj:t rörande restaureringsåtgärder i Linde kyrka i Visby stift 
fattat beslut i öfverensstämmelse med Akademiens den 9 
januari afgifna yttrande. 

Medaljer. Ett inlämnadt förslag till fyrsidig plakett för 
Samfundet för Nordiska Museets främjande godkändes under 
framhållande, att inskriften å runstenen borde närmare gran
skas, så lydande: 



304 Frän Akad.s och Förv.-utskottets sammanträden. 

3. I bakgrunden en runsten och nedre delen af en tall. 
Där framför Artur Hazelius' bröstbild på ett postament. Ne
danför bilden en sittande kvinna med utsträckt hand, som pe
kar ut öfver nejden. Framför henne stär en yngling i allmo
gedräkt med korsade armar och vänstra knäet stödt mot ett 
underlag. Nedtill fyrkantig tafla för inskrifl. Upptill i vänstra 
hörnet: Samfundet för nordiska museets främjande Nedtill 
till höger bytta, armborst och slända och därofvanför inskrif
ten: Känn dig själf 

Vidare godkändes följande medaljförslag: 
4. Åts. Kartusch omgifven af krans med rosor. I kar

tuschen Axel och Annie Burmans monogram. 
Frans. Bankir Burmans lustjakt. Underskrift: • Valkyrian • 

Därunder: 1897—1906 
5. Åts. H. M. Konungens bild. Omskrift ofvan bilden: 

* Oscar • Il • Sveriges • Götes • och • Vendes • konung * 
Under bilden: Sveriges • väl 

Fräns. I midten: en lager- och två ekkvistar samt tvärs-
öfver dem en platta med plats för inskrift. Omskrift: Konst-
och • industriutställningen • i • Norrköping • 1906 

6. Ats. Karlshamns stads vapensköld omgifven af krans 
och girlander. Omskrift: ; Karlshamns .-jägareförbund : 

Fräns. Tvenne hopbundna lagerkvistar, upptill plats för 
namn m. m. 

Sammanträde å Akademiens högtidsdag den 20 mars. 

Sekreteraren föredrog delar af sin årsberättelse och före
visade märkligare under året inkomna fynd och förvärf. 

Beskowska stipendiet för året tilldelades e. o. amanuensen 
T. J:son Arne. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 2 april. 

Fasta fornlämningar. Bifölls en af konsul O. Trapp gjord, 
vid Förvaltningsutskottets sammanträde den 1 december 1905 
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bordlagd framställning att få flytta en vid Ålabodarnes fiskläge 
i Glumslöfs sn, Skåne, befintlig gånggrift till platsen för 
Helsingborgs blifvande museum. Bifall till ansökan hade till
styrkts af herr Montelius, som besökt platsen och funnit graf
ven utsatt för åverkan. 

Med anledning af en från K. Domänstyrelsen gjord för
frågan, huruvida från Akademiens sida hinder mötte för upp
låtande till skolhustomt af ett under förra majorsbostället, 2 
mantal Forstena n:r 1 i V. Tunhems sn, Älfsborgs län, lydande 
område, och sedan upplyst blifvit, att tvenne å platsen befint
liga bautastenar och två ättehögar ej komme att rubbas, beslöt 
Utskottet meddela, att från Akademiens sida intet hinder mötte 
för ett dylikt upplåtande. Skulle emellertid rubbning af den 
mindre högen behöfva ifrågakomma, finge sådant ej ske, förrän 
Akademien erhållit tillfälle att låta undersöka densamma. 

Akademiens sammanträde den 3 april. 

Akademiska ärenden. Meddelades, att Akademiens arbetande 
ledamot, bibliotekarien Harald Wieselgren aflidit. 

Till korresponderande ledamot invaldes bibliotekarien, grefve 
Eugen Lewenhaupt och till utländsk korresponderande ledamot 
f. amerikanske ministern W. W. Thomas. 

Anmälde sekreteraren, att Kungl. Maj:t funnit godt upp
draga ät föreståndaren för den arkeologisk-etnografiska afdel-
ningen vid Carnegiemuseet i Pittsburg i Nordamerikas Förenta 
Stater C. V. Hartman att såsom Sveriges ombud deltaga i den 
15:de internationella amerikanistkongressen i Quebec. 

Till ordinarie ledamot af Förvaltningsutskottet efter Aka
demiens framlidne ledamot herr Wieselgren valdes herr Ekhoff. 

Fast fornlämning. Genom k. remiss hade öfverlämnats en 
skrifvelse frän K. Öfverintendentsämbetet med bifogad plan 
för användande af det utaf Riksdagen på extra stat anvisade 
anslaget för utförande af underhållsarbeten vid Borgholms 
slottsruin, och beslöt Akademien, som i skrifvelse den 1 no
vember 1904 i anslutning till K. Öfverintendentsämbetets ytt-
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rande den 27 september 1904 på anförda skäl tillstyrkt, att 
Borgholms slott, hvilket numera vore att anse som forn-
lämning, måtte ställas under Akademiens vård, meddela, det 
Akademien ej funnit anledning förekomma till erinran vid 
nämnda arbetsplan. ' 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af en 
från Drätselkammaren i Ystad till Akademien ställd skrifvelse rö
rande den tillämnade restaureringen af Gråbrödraklostret i Ystad 
beslöt Akademien att uppdraga åt Riksantikvarien att sätta sig 
i förbindelse med slottsarkitekten Agi Lindegren, åt hvilken af 
vederbörande i Ystad uppdrag lämnats att uppgöra restaure
ringsförslaget, för att, innan slutliga arbetsritningar uppgjordes, 
hänsyn måtte tagas till den af amanuensen Janse med anledning 
af undersökningar å platsen uppgjorda promemorian i ämnet. 

Meddelades, att Kungl. Maj:t rörande förslag till förstärkande 
af värmeledningen i Uppsala domkyrka och restaurering af 
Svarteborgs kyrka i Göteborgs stift fattat beslut i överens
stämmelse med Akademiens den 6 februari i ärendena gjorda 
uttalanden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande ritnings-
och kostnadsförslag till restaurering af Vallkärra kyrka i Lunds 
stift beslöt Akademien instämma i K. Öiverintendentsämbetets 
i ärendet gjorda förslag. "2 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande altar-
anordning i Vanstads kyrka i Lunds stift beslöt Akademien att 
instämma i K. Öfverintendentsämbetets utlåtande i ärendet med 
tillägg, att kompetensen hos den person, åt hvilken arbetets 
utförande uppdrages, bör vara af Akademien godkänd. • 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande ritning 
till nytt altare i Västra Skräflinge kyrka i Lunds stift beslöt 
Akademien uttala, det Akademien ej har något att erinra mot 
förslaget, men framhålla, att den gamla altaruppsatsen bör på 
lämpligt sätt förvaras. -

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 7 augusti. 
2 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 juni. 
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Medaljer. Följande förslag godkändes: 
7. Åts. I fältet en krönt glob med tre kronor. Omskrift: 

Kungl. Lifregementets dragoner 
Frans, blank. 
8. Ats. I fältet: fana, gevär och sköld med tre kronor, 

omgifven af lager. Omskrift upptill: Strömsholms • skytte
förening Därunder plats för namn m. m. Nedtill 1864 

Erans. På en kulle en runsten, där bakom en tallstam 
och framför en ekbuske. Till vänster en uppgående sol. 
Nederst: För • våra • faders land 

9. Åts. H. M. Konungens bild. Omskrift: Oscar II 
Sveriges Göt. o. Vend. konung 

Frans. I fältet krönt kartusch med tre kronor, omgifven 
af lager. Framför denna en sittande kvinna med en ekkrans i 
hvardera handen, omgifven af sädeskärfvar, spade, lie och korg 
fylld med frukter. Nedtill till höger: Norrköping 1906 Om
skrift: 20:de allmänna svenska landtbruksmötet Nederst plats 
för namn. 

Akademiens sammanträde den 8 maj. 

Akademiska ärenden. Akademiens arbetande ledamot, herr 
Westrin tog inträde med uppläsande af en afhandling: "Bidrag 
till historien om striden om svenska riksvapnet tre kronor". 

Med anledning af en skrifvelse från herr statsrådet och 
chefen för K. Ecklesiastikdepartementet angående den af Natio-
nalmusei Nämnd gjorda framställningen om behof af ökadt 
utrymme för Nationalmusei Konstafdelning beslöt Akademien 
dels redogöra för hvad, som hittills blifvit åtgjordt i denna sak, 
dels till Kungl. Maj:t ingå med en hemställan, att Kungl. 
Maj:t ville uppdraga åt K. Öfverintendentsämbetet att afgifva 
förslag på lämplig, Staten tillhörig tomt för uppförande af en 
särskild byggnad för Statens Historiska Museum. 

Till suppleant i Förvaltningsutskottet valdes herr Salin. 
Statssamlingarna. Anmäldes, att en förfrågan ingått från 

den kinesiska ambassaden, som nyligen besökt Stockholm, 
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huruvida några prof pä fornsaker från Sveriges stenålder kunde 
öfversändas till Kina, och beslöt Akademien, efter tillstyrkan 
af Riksantikvarien, att ingå till Kungl. Maj:t med anhållan, 
att Riksantikvarien mätte fä i uppdrag att för ändamålet ut
välja ett 10-tal föremål.1 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Anmäldes till protokollet, 
att sedan senaste sammanträdet ett genom k. remiss till Aka
demien öfverlämnadt ärende angående vissa restaureringsåtgär
der i Lästringe kyrka i Strängnäs stift blifvit genom cirkula
tion bland Akademiens ledamöter afgjordt och hade därvid 
tillstyrkts godkännande af de inlämnade förslagsritningarna. '1 

Anmäldes, att Kungl. Maj:t till Justitiekanslersämbetet öfver-
lämnat handlingar rörande restaurering af Skifvarps kyrka i 
Lunds stift, enär därvid åsidosättande af gällande författningar 
angående kyrkors restaurering ägt rum, samt att Justitiekans
lersämbetet, enligt hvad Riksantikvarien förnummit, efter tagen 
kännedom om handlingarna förordnat om väckande af åtal 
mot kyrkoherden C. G. V. Hallberg i Skifvarps församling.:! 

Med anledning af k. remisser af handlingar rörande åter-
uppförande af Ockelbo kyrka, ändringar i fastställda ritnin
gar till restaurering af Rådmansö kyrka, båda i Ärkestiftet, 
samt anbringande af en altartafla i Dala kyrka i Skara stift 
beslöt Akademien instämma i K. Öfverintcndentsämbetets i 
ärendena afgifna utlåtanden. ' 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau-
reringsätgärder i Björskogs kyrka i Västerås stift beslöt Aka
demien instämma i K. Öfverintendentsämbctets i ärendet af
gifna förslag samt därjämte hemställa om föreskrift för för
samlingen: 

1 Kungl. Maj;ts beslut se Akad:s prot. d. 6 november. 
2 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 juni. 
:t Genom utslag al Vemmcnliögs, Ljunits och Herrestads häradsrätt 

ådömdes kyrkoherden Hallberg 100 kronors böter. Se Akad:s prot. d. 4 
sept. 1906. 

4 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 november (Ockelbo) och d. 
4 september. 
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att under restaureringsarbetet kyrkans samtliga inventarier 
noga tillvaratagas och för framtiden bevaras, 

att med inskrift eller ornament försedda stenar, arkitekto
niska detaljer och fornlämningar af hvad slag de vara må, 
hvilka under arbetet möjligen anträffas, noga uppmärksammas 
och, innan åtgärder med dem vidtagas, för Akademien an
mälas, 

samt slutligen att, i händelse vid utförande af de föreslagna 
åtgärderna grafvar måste rubbas, sådant ej får ske, förrän tre 
månader förflutit, sedan genom kungörelse, som blifvit tre gånger 
i Post- och Inrikes-tidningar införd och från predikstolen i för
samlingens kyrka uppläst, vederbörande grafägare kallats att 
sin rätt bevaka. ' 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Tveta kyrka i Strängnäs stift beslöt Akademien att 
instämma i K. Öfverintendentsämbetets i ärendet afgifna för
slag samt att hos Kungl. Maj:t anhålla om uppdrag att träffa 
aftal angående bevarande af de i kyrkan befintliga lämnin
garna af målningar.' 

Med anledning af k. remisser af handlingar rörande restau
rering af Väckelsångs kyrka i Växiö stift, ritning till ny orgel-
fasad i Resele kyrka i Hernösands stift, tillbyggnad m. m. af 
Sollefteå kyrka i Hernösands stift samt tillstånd för Barlingbo 
församlig i Visby stift att å sin kyrkas skepp anbringa nytt 
tak af enkel brädbeklädnad, öfverdragen med tjärpapp, beslöt 
Akademien instämma i K. Öfverintendentsämbetets i ärendena 
afgifna förslag. -

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
10. Ats. Gustaf Vasas bild, där nedanför en sköld med 

Vasavapnet. Omskrift: Gustavas Vasa regni Svec. restitutor 
Frans. Gustaf-Vasa-kyrkan. Omskrift: Ecclesia Gustavo 

Vasa dedicata die X junii MCMVI 

1 Kungl. Maj;ts beslut se Akad:s prot d. 6 november. 
2 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 4 september, (Väckelsäng, 

Resele, Sollefteå.) 
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Akademiens sammanträde den 29 maj. 

Statssamlingarna. Med anledning af framställning från sty
relsen för den kulturhistoriska utställningen i Norrköping om 
lån af en del medeltidsföremål ur Statens Historiska Museum 
beslöt Akademien ingå till Kungl. Maj:t med anhållan att till 
utställningen få utlämna sex förtecknade föremål, under förut
sättning att alla kostnader för transport m. m. bestriddes af ut
ställningen, samt att föremålen brandförsäkrades och omedel
bart efter utställningens slut återställdes till museet.1 

Inskrifter. Godkändes en sä lydande inskrift på den nya 
Gustaf-Vasa-kyrkan i Stockholm: 

In gloriam omnipotentis Dei 
hoc templum nomine Gustavi Vasa appellatum 

regnante Annum XXXIV Oscare II inauguratum est 
A. D. MCMVI 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 5 juni. 

Statssamlingarna. Beslöts att i Viktoria-museet för egyp
tiska fornsaker i Uppsala deponera en del afklappningar af 
hieroglyfinskrifter samt ett grekiskt papyrusmanuskript, funnet 
i Egypten och skänkt till Akademien år 1832 af M. Anastasy. 

Akademiens sammanträde den 6 juni. 

Akademiska ärenden. Till Akademien hade öfverlämnats 
ett af intendenten för Kronans under K. Öfverintendentsämbe
tets inseende ställda hus i hufvudstaden H. T. Holmgren upp
gjord! förslag till säkerhetsåtgärder mot inbrott i National-
museibyggnaden, hvilket förslag af Ämbetet samt af intenden
ten för Nationalmusei konstafdelning godkänts. Akademien 
beslöt tillstyrka de föreslagna åtgärderna, men tillägga en hem
ställan, huruvida icke vaktarne till ökad trygghet under vakt-
göringen borde åtföljas af en hund. 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 juni. 
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Bifölls Antikvariska Nämndens hemställan, att 1500 kronor 
under innevarande år måtte anslås till arkeologiska undersök
ningar inom landet. 

Beslöt Akademien till hemmansägaren P. Edholm i Bjertrå, 
Ångermanland, öfverlämna ett exemplar i silfver af den anti
kvariska prismedaljen för att därmed betyga sin erkänsla för 
af honom visadt nit och intresse för fornlämningars anteck
nande och bevarande. 

Statssamlingarna, Meddelades, att Kungl. Maj:t lämnat bi
fall till Akademiens framställning af den 29 sistlidne maj an
gående utlåning till 1906 års industri- och konstutställning i 
Norrköping af sex föremål ur Statens Historiska Museum. 

Fast fornlämning. Anmäldes, att Kungl. Maj:t med anled
ning af framställning från Riksantikvarien i skrifvelse den 4 
maj uppdragit åt Akademien att å Statens vägnar omhänder
taga den å kyrkoherdeboställct i Åhus församling belägna, så 
kallade Kungsstugan samt under vissa uppgifna villkor god
känt K. Öfverintendentsämbetets kostnadsförslag till istånd-
sättande af byggnaden samt härtill anvisat ett belopp af 673 
kronor. Byggnaden skulle vidare för framtiden tillses och vår
das af Akademien och ägde denna för bestridande af kostna
derna härför upptaga en lämplig mindre afgift af besökande i 
Kungsstugan. I instrumentet öfver nästa å bostället inträffande 
laga syn eller ekonomiska besiktning skulle anteckning göras 
om Statens öfvertagande af ifrågavarande byggnad. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af k. re
miss af handlingar rörande Haga församlings i Ärkestiftet an
sökning att få utbyta spåntaket å församlingens kyrka mot 
sådant af svart plåt, beslöt Akademien instämma i K- Öfver
intendentsämbetets i ärendet afgifna utlåtande. ! 

Meddelades, att Kungl. Maj:t rörande restaurering af Läst-
ringe kyrka i Strängnäs stift, restaureringsåtgärder i Lunds 
domkyrka, Hofterups, Vanstads, Vallkärra och Västra Skräf-

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 4 september. 

Fornvännen 1906. 22 



312 Från Akad.s och Förv.-utskottets sammanträden. 

Unge kyrkor, samtliga fem i Lunds stift, fattat beslut i öfver-
ensstämmelse med Akademiens i ärendena afgifna utlåtanden. ' 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
11. Åts. Direktör Otto Samsons bröstbild med omskrift: 

Otto Samson 
Frans. Lagerkvist och därofvan inskriften: Lif försäkrings

bolaget Nordstjernans stiftare Dess ledare 1871—1906 
12. Ats. Krigare på en sockel, omgifven af fyra fanor. 

Omskrift: • Kungl. Norrlands • Dragonregemente • 
Frans. Till vänster nedtill: Liggande kvist af barrträd 

med kottar. Omskrift upptill: • Fädrens • bragder • vårt • 
föredöme • 

13. Åts. I fältet: Västerbottens länsvapen, nedtill till 
vänster en lagerkvist. Omskrift: • Kungl. Norrlands • Dra
gonregemente • 

Frans. Lik n:r 12. v 

Akademiens sammanträde den 7 augusti. 

Akademiska ärenden. Anmäldes, att sedan senaste samman
trädet aflidit Akademiens utländske ledamot, historikern Albert 
Sorel samt Akademiens utländske korrespondent, direktören 
vid Museum fur Völkerkunde i Berlin Albert Voss. 

Meddelades en skrifvelse frän K. Ecklesiastikdepartemen
tet med underrättelse: 

att Riksdagen beslutat, att de under Akademiens stat upp
förda anslagen till biblioteket och till samlingarnes ökande i 
Statens Historiska Museum och k. Myntkabinettet skola sam
manslås till ett anslag och, med anslagstitelns ändring till 
"Underhäll, vård och förökande af de under Akademiens inse
ende ställda statssamlingar" höjas frän dessa anslags nuva
rande belopp, tillhopa 7,500 kronor, till 10,500 eller med 3,000 
kronor; 

1 Se Akad:s prot. d. 8 maj 1906. d. 6 juni 1905 och d. 3 april 1906. 
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att Riksdagen till arvoden åt extra biträden och till aflö-
ning åt vaktbetjänte på extra stat för år 1907 uppfört ett an
slag af 4,000 kronor. 

Anslag. Anmäldes: 
att Riksdagen till Kulturhistoriska Museet i Lund på extra 

stat för år 1907 anvisat ett belopp af 5,000 kronor; 
att Riksdagen till understöd åt Samfundet för utgifvande 

af handskrifter rörande Skandinaviens historia på extra stat 
för år 1907 anvisat ett belopp af 1,000 kronor under vissa 
villkor; 

att Riksdagen för inlösande af ett jordområde om 63,000 
kvadratfot af Korsbetningen utanför Visby på extra stat för år 
1907 beviljat 5,100 kronor; 

Akademien hade afgifvit utlåtanden i dessa ärenden d. 7 
november 1905. 

Fast fornlämning. Anmäldes, att Kungl. Maj:t icke funnit 
skäl för närvarande föreligga att öfverflytta värden af Borg
holms slottsruin från K Öfverintendentsämbetet till Akademien, 
utan bemyndigat Ämbetet att i samråd med Akademien låta 
för därtill af Riksdagen anvisadt belopp verkställa de af Äm
betet för år 1906 föreslagna underhållsarbeten, om hvilka ar
betens utförande Ämbetet skulle äga träffa aftal under hand. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Med anledning af k. re
misser af handlingar rörande restaureringsåtgärder i Kaga kyrka 
i Linköpings stift, Almby kyrka i Strängnäs stift, Reslöfs kyrka 
i Lunds stift samt ritningar till inredningsföremål i Öckerö 
kyrka i Göteborgs stift beslöt Akademien instämma i K. 
Öfverintendentsämbetets i ärendena gjorda uttalanden, särskildt 
angående de nuvarande ljudgluggarnes i Reslöfs kyrka beva
rande. ' 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Godegårds kyrka i Linköpings stift beslöt Akademien 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 november och 9 oktober 
iReslöf). 
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instämma i K. Öfverintendentsämbetets i ärendet afgifna ut
låtande, men därjämte hemställa om föreskrift, att särskild 
uppmärksamhet fästes vid möjligen förekommande grafvar 
och gamla vägg- och hvalfmålningar i den äldre delen af 
kyrkan. : 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande repara
tionsarbeten i Stöta kyrka i Skara stift beslöt Akademien in
stämma i K. Öfverintendentsämbetets i ärendet afgifna utlåtande 
samt därjämte hemställa om föreskrift för församlingen, att, i 
den händelse grafvar måste rubbas, sådant ej får ske före verk
ställd grafransakan samt att, om de på sina ursprungliga plat
ser befintliga grafhällarne behöfva flyttas, åtgärder vidtagas 
för att för framtiden utmärka, hvilken eller hvilka grafvarna 
tillhöra. l 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Himmeta kyrka i Västerås stift beslöt Akademien 
instämma i K. Öfverintendentsämbetets i ärendet afgifna utlå
tande med tillägg, att, om vid arbetet äldre målningar å hvalf 
eller väggar anträffas, vederbörande måtte förständigas att 
härom omedelbart underrätta Akademien.-

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af Rydaholms kyrka i Växiö stift beslöt Akademien 
instämma i K. Öfverintendentsämbetets uttalande i ärendet 
samt därjämte anhålla om föreskrift för församlingen att, när 
den ifrågasatta omläggningen af golfvet skall ske, därom låta 
underrätta Akademien, för att därigenom sätta denna i tillfälle 
att undersöka, om ej grundmuren af den gamla kyrkan finnes 
kvar.a 

Med anledning af en från Veckholms församling i Ärke
stiftet till Kungl. Maj:t ställd ansökan att i och för anläggande 
af en värmekammare i kyrkans kor få djupare nedsänka några 
i en grafkammare under detsamma befintliga kistor med ske-

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 6 november. 
2 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 9 oktober. 
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lett, tillhörande den år 1772 aflidne kyrkoherden Johan Wiman 
och hans familj, äfvensom andra rester af begrafna, som under 
arbetets fortgång möjligen anträffas, beslöt Akademien, för 
hvilken det uppgifvits, att inga ättlingar af de begrafna nu
mera finnas i lifvet, tillstyrka bifall till den gjorda framställ
ningen under förutsättning, att det sänkta grafrummet genom 
ett hvalf eller på annat sätt fullständigt åtskiljes frän den ofvan-
för liggande värmekammaren l. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
14. Åts. Falu stads vapen under en murkrona. Om

skrift: Falu Skyttegille 
Frans. Tvenne hopbundna ekkvistar samt upptill tvenne 

korslagda gevär. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 3 september. 

Fasta fornlämningar. Beviljades en af herr Erik Bråte gjord 
anhållan om tillstånd att på anförda grunder få flytta en på 
Jogersta ägor i Tuna socken, Södermanland, befintlig runsten 
till en i närheten af dess nuvarande plats liggande bergbacke. 

Beviljades en af hemmansägaren Lars Johan Larsson i 
Lötåsen, Hardemo socken, Nerike, gjord anhållan att likaledes 
på anförda grunder få flytta en utanför en domarring på Bränd-
åsens mark liggande stor sten in i kretsen. 

Akademiens sammanträde den 4 september. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 
Maj:t i fråga om restaureringsåtgärder i Haga och Rådmansö 
kyrkor i Ärkestiftet, Dala kyrka i Skara stift, Tveta kyrka i 
Strängnäs stift, Väckelsångs kyrka i Växiö stift samt Resele 
och Sollefteå kyrkor i Hernösands stift fattat beslut i över
ensstämmelse med Akademiens den 8 maj och 6 juni (Haga) 
detta är afgifna yttranden i ärendena. 

1 Kungl. Majtts beslut se Akad:s prot. d, 12 mars 1907. 
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Meddelades Kungl. Maj:ts beslut med anledning af restau
rering af Skifvarps kyrka i Lunds stift. Sedan Kungl. Maj:t 
pä grund af de utan vederbörligt tillstånd företagna restaure
ringsåtgärderna öfverlämnat handlingarna i ärendet till Justitie-
kanslersämbetet och detta förordnat om åtal mot kyrkoherden 
i Skifvarps församling C. G. V. Hallberg, hade Hallberg vid 
vårtinget med Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härad, 
den 9 juli 1906, blifvit ådömd 100 kronors böter, öfver hvilket 
utslag besvär ej blifvit anförda.! 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande ansö
kan från Hofs församling i Skara stift om tillstånd att omtäcka 
taket ä den till församlingens kyrka hörande klockstapeln be
slöt Akademien uttala, det Akademien ej har något att i ären
det erinra. -

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
15. (Ensidig medalj.) I midten kronprinsens och kron

prinsessans bilder, högra sidan. Däröfver kronprinskrona. 
Däromkring en bladkrans med inströdda rosor och nedtill ett 
inflätad! band med inskriften: 1881 d. 20. september 1906 

16. Åts. Nedtill åt ena sidan en eklöfskvist med därpå 
hvilande gevär. Inskrift: Saltsjöbadens Skytteförening. 

Frans. Nedtill åt ena sidan en lagerkvist. Upptill: plats 
för namn m. m. 

Föredrag. Herr Montelius redogjorde för förhandlingarna 
vid kongresserna i Monaco och Vannes detta år, vid hvilka 
han representerat Sverige och Akademien. 

Akademiens sammanträde den 18 september. 

Akademiska ärenden. Akademien beslöt ingå till Kungl. 
Maj:t med hemställan om framställning till nästkommande års 
riksdag om: 

1 Se Akad:s prot. d. 8 maj. 
2 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 9 oktober. 



Från Akad.s och Förv.-utskottets sammanträden. 317 

dels uppförande på extra stat för år 1908 af 4,000 kronor 
till arfvoden åt extra biträden vid ordnandet och vården af de 
under Akademiens inseende ställda statssamlingarna, äfvensom 
till aflöning ät vaktbetjäning vid samlingarnas förevisande; 

dels uppförande å ordinarie stat af tre vaktmästarelöner 
å 900 kronor, med skälig fördelning mellan lön och tjänstgö
ringspenningar, samt med ett ålderstillägg för en gång af 100 
kronor efter fem års väl vitsordad tjänstgöring; 

dels ett anslag för en gång af 3,000 kronor till betäckande 
af ä Akademiens tryckningsanslag uppkommen brist; 

dels att de två anslag, som Akademien nu årligen uppbär, 
det ena å 3000 kr. för tryckningskostnader och det andra å 2,000 
kr. för utgifvande af planschverk, måtte förenas till ett samt 
höjas med 2,000 kronor och således utgå med sammanlagdt 
7,000 kronor. 

Fast fornlämning. Sedan Riksantikvarien meddelat, att en 
förening för Kronobergs slottsruins bevarande bildats, att på 
föreningens begäran herr Ekhoff upprättat ett kostnadsförslag 
för nödiga konserveringsåtgärder, slutande å 11,500 kronor, 
att föreningen för ändamålet insamlat medel, hvilka vid 1905 
års utgång uppgingo till ej mindre än kr. 5,492: 43, att ren
görings- och konserveringsarbetena i öfverensstämmelse med 
nämnda plan fortgått sedan år 1902, att föreningen, hvars till
gångar anses vara uttömda vid innevarande års slut, hemställt 
om ett anslag af statsmedel för konserveringsarbetets fullbor
dande af 5,750 kronor under förmälan, att, om detta anslag 
beviljades, föreningen ansåge sig kunna uppdrifva den privata 
insamlingen till samma belopp, hvadan således halfva kostna
den skulle bestridas af statsmedel, den andra hälften af en
skilda bidrag, beslöt Akademien hos Kungl. Maj:t hemställa 
om framställning till nästkommande års riksdag om beviljande 
af nämnda anslag af 5,750 kronor. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Akademien beslöt att för 
Kungl. Maj:ts framhålla Dädesjö ödekyrkas i Växiö stift stora 
intresse i konst- och kulturhistoriskt afseende samt på grund 



318 Från Akad:s och Förv.-utskottets sammanträden. 

däraf önskvärdheten af att den blefve för framtiden omsorgs
fullt bevarad genom att för Statens räkning inköpas, samt 
vidare att anhålla att framdeles få inkomma med uppgift om 
kostnaden härför under förhoppning att Kungl. Maj:t täcktes 
af nästkommande års riksdag äska det erforderliga beloppet. 

Akademien beslöt hemställa, det Kungl. Maj:t ville anvisa 
ett belopp af 310 kr. 50 öre, utgörande enligt uppgjord! för
slag kostnaden för anbringande af ny taktäckning å Drefs 
gamla, synnerligen märkliga ödekyrka i Växiö stift. 

Akademiens sammanträde den 9 oktober. 

Akademiska ärenden. Upplästes Kungl. Maj:ts beslut med 
afseende å besvär, som anförts af Akademiens Förvaltnings
utskott öfver K. Kammarrättens yrkande om återbetalning af en 
summa, som för inlösen af ett silfverfynd betalats utöfver silf-
vervärdet och en åttondel däröfver, och hade Kungl. Maj:t 
funnit godt ogilla den af K. Kammarrätten framställda anmärk
ningen. 

Akademien beslöt att af egna medel ersätta Riksantikva
rien för utgifter med anledning af tvenne anmärkningar från 
K. Kammarrätten, den ena rörande beräkning af frakt i Kalmar, 
den andra angående en järnvägsresa i Östergötland. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 
Maj:t rörande restaureringsåtgärder i Hofs kyrka i Skara stift, 
Rydaholms kyrka i Växiö stift, Reslöfs kyrka i Lunds stift och 
Himmeta kyrka -i Västerås stift fattat beslut i överensstäm
melse med Akademiens den 4 september (Hof) och 7 augusti 
innevarande år afgifna utlåtanden i ärendena. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande försälj
ning af 3 ljuskronor och 2 kandelabrar tillhörande Mörkö 
kyrka i Strängnäs stift beslöt Akademien tillstyrka bifall till 
försäljningen. 1 

Med anledning af k. remiss af handlingar angående upp-

1 Kungl. Maj;ts beslut se Akad:s prot. d. 4 december. 



Frän Akad.s och Förv.-utskottets sammanträden. 319 

rättande af förslag och beredande af statsmedel till restaurering 
af äldre målningar m. m. i Skifvarps församlings kyrka i Lunds 
stift beslöt Akademien förklara, det Akademien är villig att 
på begäran lämna råd och upplysningar rörande restaurering 
af i kyrkan förekommande äldre målningar. ' 

Med anledning af k. remisser af handlingar rörande rit
nings- och kostnadsförslag till tillbyggnad m. m. af Valleberga 
och Önnestads kyrkor i Lunds stift, ritningar till restaurering 
m. m. af det på 1860-talet uppförda tornet å Skallsjö kyrka i 
Göteborgs stift och ritning till orgelfasad i Västerhejde kyrka 
i Visby stift, beslöt Akademien uttala, det Akademien ej har 
något att erinra mot dessa förslag.' 

Med anledning af ett frän ordföranden i Tveta kyrkrestau-
reringskommitté i Strängnäs stift C. O. Rydberg inkommet 
meddelande, att vid den pågående restaureringen af kyrkan 
spår af väggmålningar där blifvit påträffade, beslöt Akademien 
föreslå vissa anordningar i enlighet med ett af herr Ekhoff upp
gjord! förslag samt att detta beslut skulle meddelas församlingen. 

Med anledning af en från hufvudmannen för Wachenfeldtska 
ätten, C. J. F. von Wachenfeldt å Stora Apelnäs, gjord an
hållan att få restaurera och i Roasjö kyrka upphänga en i 
Sparreska grafkore! i Länghems kyrka i Västergölland förvarad 
vapensköld, uppsatt öfver öfverslelöjinanten J. F. von Wachcn-
feldt, hvilken ogift afled i Länghem år 1764, beslöt Akademien 
att under erinran öm föregående liknande fall ingå till Kungl. 
Maj:t med hemställan, att vapenskölden må fä förflyttas på 
sätt som ofvan framställts. -

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande en af 
kaptenen vid K. Västgöta regemente Wilhelm Planting-Gyllen-
båga gjord ansökan om att i närvaro'af ett ombud för Akade
mien få öppna de Plantingska grafvarna under altaret i Häggeby 
kyrka i Ärkestiftet beslöt Akademien under vissa villkor till
styrka denna ansökan. 

1 Kungl. Maj.ts beslut se Akad:s prot. d. 4 december. 
2 Se Akad:s prot. d. 6 november och 4 december. 
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Medaljer. Följande förslag godkändes: 
17. Åts. Carl von Linnés bröstbild i en medaljong, som 

nedtill och på sidorna omgifves af sinnebilder ur växt- och 
djurriket. 

Kring medaljongens kant: Carolus Linnceus N. MDCCV/1 
O. MDCCLXXVIII. 

Nedtill under medaljongen: Memoriam bis&cularem pie 
celebrans R. Acad. Seient. Suec. MCMVII 

Frans. Ett landskap: i fonden en sjö och ett berg, bakom 
hvilket solen går upp; i förgrunden en ung man sittande pä 
en sten och sysselsatt med att undersöka en blomma. 

Omskrift: E tenebris tantis tam clarum extollere lumen 
qui primus potuit 

Nedtill: ett mindre fält för ingravering af dens namn, som 
erhållit medaljen såsom belöning. 

18. Åts. Bankdirektör Vilhelm Ulanders bröstbild, vänstra 
sidan. Omskrift: Vilhelm Ulander. 

Frans. Vänster nedtill: två hopbundna eklöfskransar. Där-
ofvan, inskrift på 7 rader: Med • vördnad och tacksamhet 
för • fyratioårig insigtsfull • och kraftig • ledning • af Up-
lands • enskilda bank Öfverst en femuddig stjärna. 

19. Åts. H. M. Konungens bild, vänstra sidan. Om
skrift; Oscar • II • Sveriges • Göt • o • Vend • konung 

Frans. Till vänster: cklöfskvist; till höger om denna: plats 
för inskrift. Omskrift: a Svenska • Allmänna Djurskydds
föreningen 

20. Ats. Malmöhus läns vapen öfver två korslagda ge
vär samt en tregrenad lagerkvist. Omskrift: Billesholm— 
Bjufs • Skytteförening Underst rosett. 

Frans. Eklöfskrans; innanför denna: plats för namn m. m. 

21. Åts. Två korslagda gevär med en måltafla och där-
öfver Ångermanlands vapen. Omskrift: •:•. Bondsjö Skytte
förening -t! 

Frans. Eklöfskrans. Innanför: plats för namn m. m. 
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22. Åts. Eklöfskvist samt Fylgias märke: trekantig sköld 
med runan P. Omskrift: Försäkringsaktiebolaget I fältet öfver 
skölden: Fylgia Vid dess sidor: 1881 och 1906 

Frans. Till vänster: lagerkvist och i midten plats för namn 
samt därunder inskriften: • För • nitisk • verksamhet • i • 
Fylgias • tjänst • 

Godkändes ett ändringsförslag till medalj för Johannis-
logen Sankt Erik, förut genom cirkulation af Akademien god
känd den 21 juni detta år, enligt då inlämnad! förslag så ly
dande: 

23. Åts. 1 fältet öfverst: H. M:t Konungens bröstbild i 
ovalt fält. Omskrift: Oscar • Il • Sveriges • Konung • IX • 
frim • prov o. s. v. Därunder inskriften: 

Minne • af • S:t Johannis-
logen • Sanct • Eriks 

I50:åriga • verksamhet 
1756 1906 

Rundt kanten: en lagerkrans omvirad med band. Nederst 
där lagerkvistarna mötas: ordensemblem. 

Frans. I fältet en kvinnofigur, som med högra handen 
lyfter slöjan från ansiktet, ofvan pannan en flamma, bakom 
henne en stjärnbeströdd himmel och vid hennes fötter ett sfinx-
hufvud bland moln. 

Inskrift på fyra rader: Ur mörker mot ljuset 
Den godkända ändringen består i, att 
å åtsidan på banden i kransen sättas orden: Öfver dju

pen mot höjden 
och å frånsidan utgår inskriptionen "Ur mörker mot ljuset". 

Förvaltningsutskottets sammanträde den 5 november. 

Fast fornlämning. Afslogs en af hemmansägaren Hans 
Peter Andersson i Lejeby, Hallands län, gjord framställning att 
fä borttaga en å hans ägor befintlig grafhög, enär ej tillräck
liga skäl för fornlämningens borttagande hade förebragts. 
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Akademiens sammanträde den 6 november. 

Akademiska ärenden. Till arbefande ledamo! valdes f. d. 
professorn vid Göteborgs högskola Axel Koch. 

Till korrespondenter valdes folkskoleinspektören, doktor 
Knut Kjellmark i Alfvesta och föreståndaren för Malmö mu
seum Hans Emil Larsson. 

Till utländska korrespondenter valdes doktor Alfred Hack
man i Helsingfors och professor R. Beltz i Schwerin. 

Statssamlingarna. Meddelades, at! Kungl. Maj:! i överens
stämmelse med Akademiens hemställan den 8 sistlidne maj 
medgifvit öfverlämnande till Kina af ett antal stenredskap ur 
museets duplettförråd. 

Anslag. Med anledning af k. remiss af en ansökan från 
Kullurhistoriska Föreningen i Lund om ett anslag för år 1908 
af 5,000 kronor beslöt Akademien tillstyrka bifall till den
samma. 

Riksantikvarien anmälde mot beslutet afvikande mening. 
Med anledning af k. remisser beslöt Akademien tillstyrka 

bifall till en af Styrelsen för Svenska Historiska Föreningen 
gjord ansökan om ett anslag af 1,200 kronor som bidrag till 
betäckande af kostnaderna för utgifvande af arbetet "Svensk 
historisk bibliografi 1875—1900", samt till en af Samfundet 
för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia 
gjord hemställan om ett anslag på extra stat för 1908 af 1,000 
kronor. 

Med anledning af k. remiss beslöt Akademien på det lif-
ligaste tillstyrka bifall till en af professor O. Montelius gjord 
ansökan om ett anslag af 25,000 kronor för fortsättande af 
arbetet: "La civilisation primitive en Ualie". 

Med anledning af k. remisser beslöt Akademien tillstyrka 
bifall till ansökningar af e. o. amanuensen O. Janse om ett 
anslag af 500 kronor till utgifvande af ett arbete om "Medeltida 
Konstminnen", af e. o. amanuensen T. J. Arne om ett anslag 
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af 1,000 kronor som bidrag till kostnaderna för en arkeologisk-
etnografisk forskningsresa i Mindre Asien och af komminister 
E. Modin om ett understöd af 850 kronor för utgifvande af 
ett arbete om "Ytterhogdals pastorat". 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Meddelades, att Kungl. 
Maj:t rörande restaureringsåtgärder m. m. i Ockelbo kyrka i 
Ärkestiftet, Godegårds och Kaga kyrkor i Linköpings stift, 
Slöta kyrka i Skara stift, Almby kyrka i Strängnäs stift, Björ-
skogs och Bro kyrkor i Västerås stift och Öckerö kyrka i 
Göteborgs stift fattat beslut i öfverensstämrnelse med Akade
miens den 8 maj, 16 juni och 7 augusti afgifna utlåtanden. 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande restau
rering af V reta klosters kyrka i Linköpings stift beslöt Aka
demien tillstyrka K. Öfverintendentsämbetets hemställan af den 
25 sistlidne september, att ett anslag af högst 5,000 kronor 
måtte lämnas af tillgängliga medel för bekostande af de nog
granna arkeologiska och arkitektoniska undersökningar, som må 
befinnas nödvändiga i och för utarbetande af en fullt tillfreds
ställande plan för Vreta klosters kyrkas värdiga iståndsät-
tande.1 

Med anledning af k. remiss af handlingar rörande vissa 
restaureringsarbeten å Vallby kyrka i Strängnäs stift beslöt 
Akademien instämma i K. Öfverintendentsämbetets den 25 sist
lidne september afgifna förslag. 1 

Med anledning af k. remiss af handlingar och ritningar 
rörande vissa restaureringsätgärder i Ifvetofta kyrka i Lunds 
stift beslöt Akademien uttala, det Akademien ej har något att 
erinra mot förslaget, samt att på samma gång anhålla att få 
pröfva kompetensen hos den, som får i uppdrag att utföra re
staureringen. : 

Anmäldes, att skrifvelse afgått till Länghems församling för 
inhämtande af församlingens mening angående ifrågasatt öfver-
flyttande till Roasjö kyrka af den Wachenfeldtska vapenskölden.'-' 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 3 jan. 1907. 
2 Se Akad:s prot. d. 9 oktober. 
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Medaljer. Anmäldes, att genom cirkulation följande förslag 
till medalj blifvit godkändt: 

24. Åts. Omskrift: Vestra • Medelpads • Skyttekrets • 
Medelpads vapen, tecknadt i öfverensstämmelse med Kungl. 
jMaj:ts bref den 18 januari 1884 (och icke som å skissen), under 
hertiglig krona, med bakgrund af två flaggor. 

Frans. Öfverst: För • fosterlandet Nedtill två samman
bundna ekkvistar. 

Akademiens sammanträde den 21 november. 

Medaljer. Godkändes den förändringen i det vid Akade
miens sammanträde den 9 oktober godkända medaljförslaget 
för försäkringsaktiebolaget Fylgia (n:r 22), att öfverst å frän
sidan ordet Till insattes. 

Förvaltningsutskottets sammanträde den I december. 

Fast fornlämning. Kyrkorådet i Eskilstuna hade hemställt 
om tillstånd att fylla en vid slottsruinen upptagen grop, hvar-
efter platsen skulle inhägnas och därstädes uppsättas en minnes
sten. Förvaltningsutskottet lämnade härtill sitt bifall. 

Akademiens sammanträde den 4 december. 

Akademiska ärenden. Till utländsk arbetande ledamot in
valdes professor Eduard Meyer i Berlin. 

Följande val företogos: 
Till preses hr Afzelius; 

„ ledamöter i Förvaltningsutskottet hrr Wedberg och Ekhoff; 
„ suppleanter i Förvaltningsutskottet hrr Salin och Dahlgren, 

den senare efter lottning med herr Wirsén; 
„ ledamöter i Historiska Nämnden hrr Styffe, Annerstedt 

och E. Hildebrand; 
„ ledamöter i Antikvariska nämnden hrr H. Hildebrand, 

Retzius och Ekhoff; 
„ revisorer af Akademiens räkenskaper hrr Bråte och Dahlgren; 
„ revisorssuppleant hr Warburg. 
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Fasta fornlämningar. Med anledning af k. remiss angående 
en af Konungens Befallningshafvande i Gotlands län hos 
Kungl. Maj:t gjord hemställan, att den för Statens räkning in
lösta delen af Korsbetningen vid Visby måtte ställas under 
Akademiens vård, beslöt Akademien tillstyrka bifall därtill. 

Kyrkor och kyrkliga fornlämningar. Anmäldes, att Länghems 
församling meddelat, att från dess sida intet hinder möter för 
medgifvande af den af C. J. F. v. Wachenfeldt gjorda anhållan 
rörande det förut omnämnda epitafiet och beslöt Akademien 
att låta expediera sitt vid sammanträdet den 9 oktober fattade 
beslut i ärendet. 

Meddelades, att Kungl. Maj:t rörande graföppning i Häg-
geby kyrka, försäljning af en del inventarier i Mörkö kyrka, 
restaurering af Skifvarps och Önnestads kyrkor, begärdt till
stånd till rifning af Valleberga gamla kyrka, restaurering och 
delvis ombyggnad af tornet i Skallsjö kyrka samt rörande ny 
orgelfasad i Västerhejde kyrka fattat beslut i överensstäm
melse med Akademiens den 9 oktober afgifna utlåtanden. 

Med anledning af k. remiss af en från Rådmansö för
samling i Ärkestiftet gjord anhållan att få försälja tvenne glas
kronor och en mindre ringklocka beslöt Akademien, sedan 
genom Riksantikvariens försorg föremålen besiktigats, hemställa 
om bifall till församlingens begäran, samt anmäla, att under
handlingar blifvit inledda med församlingen om inköp för 
Statens Historiska Museum af den lilla med minuskelskrift 
försedda ringklockan. ' 

Med anledning af k. remiss af Östra Vingåkers församling 
i Strängnäs stift anhållan om tillstånd att försälja en i kyr
kan befintlig, enligt uppgift från det forna slottskapellet på 
Sjöholm ditflyttad oljefärgstafla, föreställande Ahasverus och 
Ester, beslöt Akademien att, då taflan ej kunde anses som ett 
alster af kyrklig konst, i överensstämmelse med Förvaltnings
utskottets förslag hemställa om bifall till församlingens an
hållan. " 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akadts prot. d. 5 febr. 1907. 
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Med anledning af kyrkorådets i Bunkeflo församling i Lunds 
stift till Akademien remitterade ansökan att fä efter behag för
fara med kyrkans gamla predikstol och återstoden af den gamla 
altarprydnaden, till hvilkas fortsatta bevarande utrymme sak
nades, beslöt Akademien, att, enär Riksantikvarien anmält, att 
dessa föremål saknade såväl konstvärde som antikvariskt in
tresse, hemställa om tillstånd för församlingen att förfoga öf
ver nämnda inventarier efter eget godtfinnande. ' 

Med anledning af till Akademien remitterade handlingar 
rörande olika förslag till utvidgande af Ullångers kyrka i Hernö
sands stift beslöt Akademien för Kungl. Maj:t anmäla, att det 
af församlingen godkända och till sist af K. Öfverintendents-
ämbetet till godkännande förordade förslaget visserligen full
komligt upphäfver kyrkans ursprungliga karaktär, men att, då 
kyrkan synes kräfva en betydande utvidgning, det svårligen 
torde kunna lyckas att lösa frågan på sådant sätt, att kyrkans 
ursprungliga karaktär blir bevarad. ' 

Frän K. Öfverintendentsämbetet hade öfverlämnats hand
lingar rörande förbättrad värmeledning i Kalmar slottskyrka 
och beslöt Akademien att meddela, att Akademien icke har 
något att erinra mot förslaget. 

Medaljer. Följande förslag godkändes: 
25. Åts. Konungens och drottningens bröstbilder, för

enade, hans i uniform, hennes med diadem och kring halsen 
ett pärlband. Omskrift: Konung • Oscar • II • drottning • 
Sofia 

Fräns. Krönt sköld med fullständigt riksvapen, hållen 
af två krönta lejon, stående på en bågig fotställning, nedom 
hvilken ses en del af serafimerkedjan — allt, med undantag 
af kedjan, som på 2- och 1-kronemynten från och med år 1876. 
Omskrift: 

Minne • af • guldbröllopet Nedanför bågen 
den • 6 • juni 
1 • 9 - 0 • 7 

1 Kungl. Maj:ts beslut se Akad:s prot. d. 5 febr. 1907. 
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Utefter nedre kanten: Svenska • numismatiska -föreningen 
Kring kanten på båda sidor: en pärlrand. 

26. Åts. Tvenne korslagda gevär på två nedtill samman
bundna lagerkvistar med tre kronor, af hvilka två äro påträdda 
och en ställd öfver lagerkvistarne vid dessas sammanbindning. 
Öfverst en kunglig krona. 

Frans. Inskrift på fyra rader: Vid prisskjutning med eld
handvapen Där ofvan omskriften: Svenska • Arméns • skytte
medalj 

27. Åts. I fältet: professor Blomstrands bröstbild. Om
skrift: Christ. Guil. Blomstrand Professor Chemice Lundensis 
Nederst: N. 1826 O. 1897 

Frans. I fältet: en lagerkrans. Omskrift: Doctrinam suce 
cetatis chemicam posteris tradidit 

I afskärningen: Socio Meritissimo Reg. Acad. Seient. Suec. 
MCMVII. 

28. Åts. I fältet: riksdagshuset, ofvanför hvilket om-
skriften: För • Sveriges • Riksdag • I afskärningen: Fullbor
dad! • under • Oscar • II.s • 32 • Reg • År • 1904 • 

Utmed kanten tvenne nedtill hopbundna, med band om
virade lagerkvistar. 

Frans. I fältet: riksbankshuset. I afskärningen: • 22 • 
oktober • 1906 • Kring kanten en nedtill hopbunden eklöfs
krans, å hvilken äro trädda tre kronor; upptill är å kransen 
lagd ett inskriptionsband med orden: Sveriges Riksbank 

29. Ats. 1 fältet: Kronprins Gustafs bröstbild. Omskrift: 
Gustaf • Sveriges kronprins 

Fräns. I fältet: ett likarmadt kors på en bladkrans, hvar-
under: Af frimurarebarnhus direktionens ledamöter 1907 

Omskrift: Minne • af • tjugofem • årigt • ordförande
skap • 

Föredrag. Herr Montelius redogjorde för de i senaste tid 
funna minnena från det äldsta Rom. 

Fornvännen 1906. 23 
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Akademiens sammanträde den 10 december. 

Anslag. Med anledning af k. remiss af handlingar rörande 
anslag till Ortnamnskommittén för undersökning af ortnamn i 
Örebro län — i hvilket ärende K. Kammarkollegium afgifvit 
utlåtande — beslöt Akademien, med instämmande i K. Kammar
kollegiets yttrande, kraftigt tillstyrka bifall till den af Ortnamns
kommittén gjorda framställningen. 


