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STATENS HISTORISKA MUSEUM OCH 
K. MYNTKABINETTET. 

Tillväxten under är 1917. 

Remdelare, rund, med tre öppningar, vari tre remfästen, allt av 
brons och ornerat med simpla djurhuvuden. Okänd fyndort 
inom Västergötland. 15811. Vg 

Skafthålsyxa av sten som Mn 385, ett parti av ena hålsidan av
slaget från eggen. Gåva av friherre Per Hierta. Åbo, Främme-
stads sn, Viste hd. 15812. Vg 

Ringklocka av malm, fig. 19. Kronan består av en kraftig ring, 
stöttad av fem, ursprungligen sex ovanligt klena sidobyglar. 
Höjd 80 cm., mynningsdiam. 62 cm. Kläpp och kläppfäste 
saknas. Funnen vid plöjning i dyjord vid norra ändan av Bro
sjön, Aspsund, Sbderbykarls sn, Lyhundra hd. 15813. Up 

Skifferyxa, fragment, f. vid landsvägsbygge. Kardis, Pajala sn. Vb 
15814. 

Hålkyxa av brons som Mn 1172, fragmentarisk, f. vid odling i 
lerjord för 30 år sedan. Busshemmet, Marbäcks sn. Norra Ved
bo hd. 15815. Sm 

Plakett av brons över rektor Ivar Insulander. Gåva av professor 
E. O. Arenander. 15816. 

Gravfynd från Verhne-Saltovo, distr. Wolcansk, guv. Charkov, 
Ryssland: 

överstycket: I mitten glaserat kakel från Helgeandsholmsfyndet; vid sidorna detaljer från ett guld
armband, som tillhört Johan den lll:s dotter Anna. 
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Av guld: 2 örhängen; av silver: 77 föremål (däribland ett 
10-tal mynt); av brons: 542 föremål (däri inräknade beslag 
och pärlor), speglar, toalettföremål av olika slag, smycken, 
bjällror; av järn: 44 föremål (knivar, yxor, små spadar, betsel 
m. m.); av lergods: c:a 25 kärl; av glas, bergkristall, karneol 
m. m.: 630 pärlor; av ben: 35 föremål. Vidare diverse läm
ningar av näver, läder, flinta samt ett 20-tal skelett. 

Föremålen härstamma från ett 20-tal katakombgravar, under
sökta åren 1909—12 av skolläraren Babenko och år 1912 av 
antikvarien Arne. Gåva av fabrikör A. Lindahl. 15817. 

Pilspets av kvartsit som Mn 464, f. vid landsvägsbygge 1,5 km. 
norr om Saittojärvi, Tärendö sn. 15818. Vb 

Skafthålsyxa av sten, eggdel. Skogstorp, Torshälla landsf., Väster-
rekarne hd. Sö 

Skafthålsyxa av sten, eggdel. Asplund, Råby sn, Våsterrekarne hd. Sö 
Skafthålsyxa av sten. Almby, Lista sn, Västerrekarne hd. Sö 
Stenyxa, tunnackig, med avslagen nacke och åt ena sidan starkt 

svängd egg. Duvtorp, Stenkvista sn, Österrekarne hd. Sö 
Stenyxa, tunnackig. Ringsta, Årila sn, Österrekarne hd. Sö 
Trindyxa med slagmärken, nackdelar av två stenyxor med ovalt 

el. långovalt snitt. Nordlången, Årila sn, Österrekarne hd. Sö 
Stenyxa, tjocknackig. Ångstorp, Flöda sn, Oppunda hd. Sö 
Skifferyxa med spetsovalt snitt, tväreggad. Vännevad, Ö. Ving

åkers sn, Oppunda hd. Sö 
Stenyxa med ovalt snitt, eggdel. Nälen, Bunkers sn, Vlllåttlnge hd. Sö 

15819. 
Plakett i brons över grosshandlaren Emil Hellström. Gåva av 

densamme. 15820. 
Mynt och medaljer, 7, resp. 33, präglade å Kungl. Myntet år 

1916. Leverans från Kungl. Mynt-och Justeringsverket. 15821. 
Spännbuckla, oval, dubbelskalig, som Mbl. 1873, s. 184, f. 58, 

söndrig; 4 pärlor av bergkristall, karneol m. m. Ölsta, Norrby 
sn, Simtuna hd. 15822. Up 

Fingerring av brons eller mässing. Tösse sn, Tössbo hd. 15823. Dd 
Husfynd från 1916 års undersökningar av ruinkullen efter Alsnö 
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hus (jfr Fv. 1917, s. 102, samt B. Thordeman, Alsnö hus, Sthlm 
1920). Hovgården, Adelsö sn, Färentuna hd. 15824 o. 15825. Up 

Blyertsteckning av L. W. Herrlin, föreställande Richard Dybeck. 
15826. 

Mynt, 2 av silver, 29 av brons, från Sverige (Karl Knutsson — 
Oskar I), Norge (1817—63), Danmark (1771—1860) och Neder
länderna (1822); myntplans av brons, fyrsidig, med otydliga 
präglar å ömse sidor. Gåva av chauffören E. M. Broberg. 
Vid restaurering f. under golvet i Irsta kyrka, Siende hd. 15827. Vsm 

Gravfynd från kalkstenshällkistor, anträffade i gammal åker — 
jfr inv.-nr 13914, 14160 o. 14528 — vid Värnhem (Södervärn, 
Södra Vi), Visby: Go 

Nr 1. Spjutspets och sköldbuckla med handtag som Sv. 
F. 272, 292, resp. 289. Skelettdelar av människa. 

Nr 2. Ett fåtal brända ben och kolstycken; sten, plattat 
sfärisk, diam. 24 cm. 

Nr 3. Fragment av 2 spjutspetsar, den ena trol. som Sv. 
F. 272; obrända ben av människa och djur. 

Nr 4. Lerkärlsbitar, spik och brända ben. 
Nr 5. Silverspänne med omlindad fot; 2 fingerringar av 

spirallagda silvertrådar; remsölja som SFT 5, s. 132, f. 9, 
remändbeslag, synål, skrinhandtag av bågböjd ten med märlor, 
av vilka den ena förlorats, allt av brons; tvåkloig järnnyckel; 
låsdelar av järn som ÄEG 267 o. 268; sländtrissa; fragment 
av sandstensbryne; trästycken med ärg; ben av människa; allt 
obränt. 

Nr 6. Spänne som ATS 9:6, f. 30, men utan dettas ut-
språng på bygelns översta del, av silver med av tvärstrierade 
trådar fasthållna guldbleck; bronsspänne med omlindad fot; 
fingerringar, 3 + 1 av silver, 1 av brons; bronsring, mindre; 
spirallagda silvertrådar som ATS 9:6, f. 19; bit av bronsnål; 
lerkärl som Sv. F. 391; ben av människa; allt obränt. 

Nr 7 (troligen sammanhörande med nr 6). Remsölja 
som SFT 5, s. 132, fig. 9; bygel som ATS 9:6, fig. 17; nyckel, 



Statens Historiska Museum och K. Myntkabinettet. 

låsdelar som ÄEG 266, 288 och fragment av nyckelskylt (?); 
allt av brons. Benkam som ATS 9:6, fig. 32. 

Nr 8. Två spännen, sinsemellan lika, som ATS 8:4, fig. 
3; fragment av annat spänne (?); remsölja; remändbeslag som 
ATS 15:3, fig. 18; små grova ringar till remtyg, i den ena 
remfäste av dubbelvikt, nitat bleck; löst dylikt remfäste; S-formig 
häkta av trind ten; nyckelfragment; låsbleck; synål och smärre 
fragment; allt av brons. Fingerringar, två av silver, en av 
brons; ett 10-tal pärlor av glas och bergkristall; kambitar av 
ben med bronsnit; lerkärlsbitar; kol; brända ben och ovalt 
klotformiga gråstenar. 

Nr 9. Fingerringar, en av silver, en av brons. Fragment 
av romerk skopa med sil; remsölja och bygel som i nr 7; lås
del som ÄEG 268; nyckel; bleck; 5 stift; 2 profilerade knoppar 
m. m.; allt av brons; 2 pärlor, den ena av glas; lerkärl som 
Sv. F. 391; kol; brända ben. 

Nr 10. Två bitar av eldskadad fingerring av guld med 
utplattade ändar. Över 25 små bitar pressat bronsbleck (jfr 
ÄEG 278) med fåglar och geometriska figurer i horisontella 
rader, 14 bitar ur kedja av korta, profilerade stänger, jämte 
föreg. trol. till dryckeshorn; huvudsakligen bitar av en ring 
och 2 spiraler, bildade av fina tenar; några bandformiga bleck; 
2 halvsfäriska nithuvuden m. m.; allt av brons. Glasbit; kol 
och brända ben, varibland 16 klor (av björn?). 

Nr 11. Fragment av hake (och hyska) av bleck m. m. 
av brons, av benkam (ä. j.-å.), och av lerkärl. Brända ben. 
— Till samma grav torde höra ett lerkärl med öra och en 
kambit, införda under inv.-nr 14528. 

Nr 12. Ett par små lerkärl; ben av människa och djur. 
Nr 13. Kamfragment av ben med järnnit; lerkärl, söndrigt; 

ben av 2 människor. 
Nr 14. Stycken av låsdel som ÄEG 268 och spänne, 

båda av brons, av nitad benkam och lerkärl som ATS 8:4, fig. 
13; flintbit; kol; brända o. obrända ben av människa och djur. 
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Nr 15. Bronssmula; bitar av nitad benkam; kol; brända 
ben; obrända ben av barn och djur. 

Nr 16. Guldten, hopböjd till ring, 2,5 cm. vid; bitar av 
bronsbleck och av lerkärl som ATS 9:6, fig. 22, men med öra; 
kol; brända ben. 

Nr 17. Nedre delen av ett bronsspänne med omlindad 
fot, eldskadad; 3 bronstenar, varav en med rester av spirallind-
ning, möjligen del av ett spänne, förbrända; några glaspärlor 
och lerkärlsbitar; kol och brända ben. 

Nr 18—23. Bronsring, 2,i cm. vid; lerkärl i huvudsak 
som Sv. F. 391; skärvor av tre andra lerkärl; brända ben; 
obrända ben av 5 människor. 

Fynden tillhöra ett obekant antal brand- och skelettgravar, 
vilkas innehåll delvis förblandats. De äro insamlade dels av 
jordägaren, dels av arkivdepåföreståndaren O. V. Wennersten. 

15828. 
Gravfynd ur grusgrop i skogshöjden Ludden vid torpet Skälet 

under Norrbo, V. Husby sn. Hammarkinds hd: Ög 
Benskiva, tunn, 3,9 cm. i diam., med hål i mitten, på ena 

sidan översållad med små cirklar kring mittpunkt, jfr ÄEG 
256; enkelt lerkärl och brända ben. 

Urnan, vari övriga fynd lågo, anträffades vid schaktning i 
grustag och tillvaratogs av herr Erik Flach. Ett andra lerkärl 
hade vid samma grustäkt iakttagits, men söndersmulats. 15829. 

Mynt, tre modärna från Amerikas Förenta stater. Gåva av mr 
Julius de Lagerberg. 15830. 

Skafthålsyxa av sten, sent båtformig, oborrad. Stenby, Torpa sn. 
Åkerbo hd. Sö 

Skafthålsyxa av sten, eggdel. Smedstorp, Lista sn, Västerrekarne hd. Sö 
Stenyxa med långovalt snitt, tväreggad; fragment av två dylika 

med subrektangulärt snitt. Haneberg, Näshulta sn, Öster
rekarne hd. Sö 

Stenyxa med långovalt snitt. Vad, Österåkers sn, Oppunda hd. Sö 
Skafthålsyxa av sten; delar av två stenyxor med subrektangulärt 

snitt. Berga, Österåkers sn, Oppunda hd. Sö 



6 Statens Historiska Museum och K- Myntkabinettet. 

Stenyxa med tunn nacke, håleggad. Dålbol, Julita sn, Oppunda hd. Sö 
Stenyxa med oregelbundet, fyrsidigt snitt. BJurstorp, Flöda sn, 

Oppunda hd. Sö 
Stenyxa med långovalt snitt. Laggarhult, Stora Malms sn, Opp

unda hd. Sö 
Stenyxa med längovalt snitt, tväreggad. Hedensö, Näshulta sn, 

Österrekarne hd. 15831. Sö 
Skafthålsyxa av sten. Väsby, Lista sn, Västerrekarne hd. Sö 
Skafthålsyxor av sten, 2 eggdelar. Spånga, Årila sn, Österrekarne hd. Sö 
Hålmejsel av svart sten, med tjock nacke. Näsby, Värdinge sn, 

Öknebo hd. 15832. Sö 
Hålkyxa av brons som Mn 1173, f. två spadtag djupt vid rödjning 

å stenig backe vid båtsmansbostället Oljeberget, Rocksta, Spånga 
sn, Sollentuna hd. 15833. Up 

Lerkärl av enkel form; 2 kamskållor (med järnnitar) och brända 
ben. Urnan anträffades, inneslutande benen, i kanten av en 
gammal grusgrop mellan Hergusserud och Smedseryd invid 
lägenheten Mossen, Ucklums sn, Inlands n. hd. Bo 

Fyndet inlämnat av professor E. O. Arenander. 15834. 
Brakteat, av guld, funnen vid plöjning "under en sten, som var så 

stor, att det behövdes två man för att avlägsna den", i ett mindre 
gärde. Avb. Rig 1919, s. 82, f. 10. Ström, Torps sn, Orusts ö. hd. Bo 

15835. 
Skafthålsyxa av sten, rombisk (jfr Mn 328). Domta, Österunda 

sn, Torstuna hd. 15836. Up 
Lerkärlsbitar (y. j.-å.), f. i grustag. Flosta, Altuna sn, Simtuna hd. Up 

15837. 
Armbygel av guld, bildad av en i huvudsak rund, men utåt 

ryggad och mot ändarna, som äro utbildade till särskilda 
knoppar, starkt avsmalnande ten (jfr Mbl. 1903—05, s. 97, fig. 
133), med två rader små instämplade cirklar följande mittryggen 
på ömse sidor. F. vid plöjning Vi km. Ö. om järnvägsstationen 
Stenstorp vid ån Pösan. Stenstorps sn, Gudhems hd. 15838. Vg 

Spännbucklor, ovala, ett par, lika Sv. F. 577. F. nära Hede
sunda ka. 15839. Ge 
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Skifferspets med långe, stor, lik Mn 516. Svansteln, Övertorneå sn. Vb 
15840. 

Ringspänne av brons med facetterade knoppar. Överburge, Fard
hems sn. 15841. Go 

Flintyxa, tjocknackig med tväregg. Brlstad, Norrsunda sn, Erling-
hundra hd. 15842. Up 

Eldsten, närmast lik Fv. 1917, s. 178, fig. 13. Ångsarve, Tierps 
sn. Örbyhus hd. 15843. Lp 

Stavkyrkoplankor, delvis målade, anträffade år 1916 vid repara
tion i Eke ka. 15844. Go 

Skafthålsyxa av sten, eggdel, närmast lik Mn 386. Gåva av 
pastor Yngve Jansson. Sudergårda, Bals sn. 15845. Go 

Spännbuckla. djurhuvudformig, med prickornering, jfr Sv. F. 
535. Gåva av professor E. O. Arenander. Gothems sn. 15846. Go 

Gravfynd trän undersökningar, utförda av doc. Sune Lindqvist 
1914 och 1916 av Ottarshögen (se Fv. 1917, s. 127 ff.), och 
några kringliggande gravhögar. Husby, Vendels sn. Örbyhus hd. Up 

15847 o. 15848. 

Knivskaft av messingsbleck, gåva av artisten F. Hoving; f. 
mellan Getryggen och Tväråklumpen. Åre sn. 15849. Jå 

Stenyxa med spetsovalt snitt, nackdel. KJesemölla, Ivetofta sn, 
Villands hd. Sk 

Flintstycken, 3, därav en kärna. Ivö näbb, Ivö sn, Villands hd. Sk 
Krukskärvor av fint slammat, grått eller grusblandat och svartrött, 

gråbrunt eller gråsvart gods. Järnsax med cirkelböjd fjäder
båge. Ivetofta n:r 12, Ivetofta sn, Villands hd. 15850. Sk 

Flintyxor, 2 eggdelar; stenyxa med rund genomskärning och 
skaftränna. Årup, Ivetofta sn, Villands hd. 15851. Sk 

Flintyxa, tunnackig, lik Mn 127. Högsta-Råsta, Karlskyrka sn. 
Åkerbo hd. Sö 

Skafthålsyxa, eggdel, lik Mn 386. Bärsta, Öja sn, Västerrekarne hd. Sö 

Stenyxa, tjocknackig med tväregg. Påseboda, Julita sn, Oppunda hd. SO 
Flintyxa, tunnackig; stenyxa, tjocknackig med skev egg. Väsby, 

Julita sn, Oppunda hd. Sö 
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Stenyxa med subrektangulärt snitt och tväregg. Gimmersta, Julita 
sn, Oppunda hd. Sö 

Skafthålsyxa av sten, eggdel, lik Mn 384. Stubbetorp, Bunkers 
sn, Vlllåttlnge hd. Sö 

Stenyxa med långovalt snitt. St. Skeppmora, Gåsinge sn, Daga hd. Sö 
Stenyxa med subrektangulärt snitt. Krämpan, Gåsinge sn, Daga hd. Sö 

Stenyxa med långovalt snitt och tväregg. Galltorp, Gåsinge sn, 
Daga hd. Sö 

Trindyxa med ovalt snitt, nackdel. Avla, Gåsinge sn, Daga hd. Sö 
15852. 

Flintdolk med utsvängt skaft, lik Mn 416. Altorp, Västermo sn, 
Västerrekarne hd. Sö 

Flintdolk, lancettformig, lik Mn 407. Skogstorp, Husby sn, Öster
rekarne hd. Sö 

Skafthålsyxa av sten med dubbelkoniskt hål. Helandsgård, Kärn-
bo sn, Selebo hd. SO 

Skafthålsyxa av sten, plankonvex. Stora Sundby, Kärnbo sn, 
Selebo hd. Sö 

Skafthålsyxa av sten, svagt böjd, plankonvex. Heby, Dtllnäs sn, 
Daga hd. 15853. Sö 

Blypolett, på ena sidan präglad med B och H samt två stjärnor. 
Gåva av fördelningsläkaren Axel Wahlstedt. Enl. uppgift f. 
inom Bohus' ruin. 15854. Bo 

Kopparmynt, 3 (Gustav II Adolf och Kristina). Gåva av lektor 
Z. Grundström. Stjärnöudd, Grundsunda sn. 15855. Ån 

Stenyxa, tjocknackig med hålegg; ofullbordad skafthålsyxa av 
sten; krumkniv av järn (jfr Mbl. 1900, s. 111, fig. 13—14); 
eldsten lik Fv. 1917, s. 177, fig. 10; dubbelskalig oval spänn
buckla lik ATS 2, s. 278, fig. 7. Ringstad, Ö. Eneby sn, Bråbo hd. Ög 

Eldsten av spetsoval form. Tråbrunna, Ö. Eneby sn, Bråbo hd. Ög 

Eldsten lik Fv. 1917, s. 177, fig. 11. Tingsbråten, Ö. Eneby sn, 
Bråbo hd. Ög 

Eldsten lik Fv. 1917, s. 178, fig. 13. Tråstenshult, Almundsryds 
sn, Klnnevalds hd. Sm 

Flintyxa, tjocknackig med hålegg, lik Mn 214; 8 spån, därav ett 
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med en spets och ett med ett tillhugget hak i ena kanten, 
två bollar, ett fragment av en kärna och 10 skärvor av flinta; 
trindyxa med spetsig nacke; nackdel av stenyxa med långovalt 
snitt. Ryd, Almundsryds sn, Klnnevalds hd. Sm 

Stenyxa med subrektangulärt snitt. Hölkemåla, Almundsryds sn, 
Klnnevalds hd. Sm 

Sten, fyrsidig med avrundade hörn, på ena bredsidan en inknackad 
grop och mitt emot en påbörjad sådan, möjligen knacksten. 
"Fridafors", Almundsryds sn, Klnnevalds hd. Sm 

Flintyxa, tjocknackig, oslipad, lik Mn 156. Högadal, Asarums sn, 
Bräkne hd. Bl 

Stenyxa av tunnackig form. Prinsgatan, Karlshamn. Bl 
Flintspån, fragment; eggdel av och hel stenyxa av Limhamnstyp; 

eggdel av stenyxa med spetsovalt snitt; nackdel av stenyxa 
med otydligt subrektangulärt snitt; eggdel av stenyxa med 
oregelbundet snitt och tväregg; nackdel av stenyxa med ovalt 
snitt; eggdel av stenyxa med rektangulärt snitt och hälegg; 
grovt tillslagen flintyxa med rektangulärt snitt; nackdel av grovt 
slaget ämne till stenyxa. Gåva av med. dr Ingolf Lönnberg. 
Lazarettsområdet i Karlshamn. 15856. Bl 

Kopparmynt, fem svenska (1768, 1812, 1863, 1864, 1872), ett 
finskt (1866), 2 ryska (1853, 1864), ett nickelmynt från Nicaragua 
(1899). Gåva av antikvarien Bror Sehnittger. 15857. 

Spiralring av guld. Vikt 50,8 g. Boo, Bredsätra sn, Runstens hd. Öl 
15858 

Pappersnödmynt på 50 pfennig för staden Stettin 1917. Gåva 
av sjökapten C. E. Carlsson. 15859. 

Krigsmynt från Belgien och Frankrike. Gåva av bankdirektör 
Knut Wallenberg. 15860. 

Guldklocka med nyckel, som tillhört prins Karl August. Gåva 
enligt testamente av överstinnan Charlotte Stierngranat, f. 
Drufwa. 15861. 

Stenyxa med långovalt snitt. Ås, Julita sn, Oppunda hd. Sö 
Skafthålsyxa av sten, eggdel, lik Mn 386. Holkedalen, Julita sn, 

Oppunda hd. Sö 
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Stenyxa med långovalt snitt och tväregg; stenyxa med ovalt snitt. 
Ble, Flöda sn, Oppunda hd. Sö 

Stenyxa, tjocknackig med hälegg. Strömkärr, Flöda sn, Oppunda hd. Sö 
Stenyxa med längovalt snitt; trindyxa med slagmärken. Fråken-

torp, L. Malma sn, Vlllåttlnge hd. Sö 
Trindyxa med tväregg. Smedstorp, L. Malma sn, Vlllåttlnge hd. Sö 

15862. 
Ringspänne av brons med facetterade knoppar, ornerad med in

stämplade punkter och små romber; silvermynt (1692). Högbro, 
Roma sn. 15863. Go 

Stenyxor, mer eller mindre fragmentariska, delvis tväreggade: 
18 med spetsovalt — ovalt snitt, samt fem ämnen till dylika. 
Salmunds, Tofta sn. 15864. Go 

Spännbuckla, dosformig, med djurornament i stil III och rika 
bandornament. Kroks, Tofta sn. 15865. Go 

Stenyxor, 6 med långovalt — ovalt snitt, delvis i fragment., en 
med subrektangulärt snitt och spetsig nacke. Krokstäde, Tofta sn. Go 

15866. 
Bronskniv, fragment (jfr Mn. 1110) o. krukskärvor; t. i grustag. 

Ansarve, Tofta sn. 15867. Go 
Stenyxor, mer 1. mindre skadade, 11 med ovalt — spetsovalt snitt, 

tre med subrektangulärt snitt, och fyra ämnen. Ragnvalds, 
Tofta sn. 15868. Go 

Silvermynt, 1 + 1 kufiska, ett romerskt (Antoninus Pius); fyra 
fragment av bronstenar, hörande till sådana ringar som Mbl. 
1890, s. 128, fig. 47—48; del av remsölja av brons; fragment 
av bronsspänne med omlindad fot; liten rund bronsknapp med 
ögla på ena sidan och konisk upphöjning på den andra; 
fem fragment av bronsbeslag. Tuna, Väte sn. 15869. Go 

Rembeslag av brons med graverade ornament, delvis förgyllda, 
medeltida. Karls, Mästerby sn. 15870. Go 

Bronsnålar, 5, och 6 delar av sådana; en djurhuvudformig spänn
buckla utan botten; 5 delar till beslag av brons; 10 små
delar av järn, därav två knivblad; ett korsformigt föremål av 
bly; två pärlor av bränt glas; fem brynstenar och åtskilliga 
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skärvor av sönderslagna lerkärl, t. jämte förkolnade bränder. 
Kodings, Hemse sn. 15871 a. Go 

Stenyxa med subrektangulärt snitt och tväregg; bygel till ring
spänne av brons med facetterade knoppar och instämplade 
ornament; två ringar och två remsöljorav brons; fingerring av 
koppar, ornerad med en rad små romber i relief mellan två 
pärlstavar; tre pär lor av bärnsten, glas eller bergkristall; en 
liten vit genomborrad stenplatta; genomborrad svarvad benbit; 
plat ta av hårdbränd lera med kvinnofigur i låg relief; fragment 
av bronskärl med bomärke; refflat fragment av bronsbeslag; 
ett Coloniamynt av silver och en genomborrad plans av vit 
metall. Kodings, Hemse sn. 15871 b. Go 

Kopparten med spadlikt utplattad, genomborrad ända. Hallvards, 
Våsterhejde sn. 15872. Go 

Stenyxor, mer eller mindre fragmentariska: 12 med spetsovalt — 
ovalt snitt, en med subrektangulärt snitt, en liten av tillfällig 
form, två ämnen. Kroks, Tofta sn. 15873. Go 

Ringspännebygel av brons, oornerad, med facetterade knappar. 
Viby, Gothems sn. 15874. Go 

Lihultyxa av sten. "Fensbo", Ryrs sn, Lane hd. Bo 
Trindyxa med tväregg och spetsig nacke; skaftfragment med 

rombiskt snitt av flintdolk. Norrmanneröd, Ryrs sn, Lane hd. Bo 

Kärnyxa av flinta lik Mn 34; tunnackig stenyxa med tväregg; 
skafthålsyxa av sten lik Mn 385, nacken avslagen. Kållebrålen, 
Ryrs sn, Lane hd. Bo 

Flintskrapa med två eggar. Trombäljen, Frändefors sn, Sundals hd. Dd 
Spånskrapa av flinta med två eggar; eggdel av skafthålsyxa av 

sten lik Mn 379. Dernäs, Frändefors sn. Sundals hd. Dd 

Skafthålsyxor av sten, två eggdelar med rektangulärt snitt. Rot-
nås, Frändefors sn, Sundals hd. 15875. Dd 

Bronstrissa. Korslöt, Köpings sn, Åkerbo hd. 15876. Vsm 

Hålkyxa av brons, jfr Mn 863, med två nithål i hålken, som är 
försedd med imiterad omlindning. St. Basthult, Mtsterhults sn, 
Junaläns hd. 15877. Kl 

Bronsprydnad, välvd, genombruten, till ryggknappen å ett stort 
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bågspänne likt Sv. F. 531, och tillhörande samma fynd som 
inv. 5767 A. Fingerring av förgyllt silver lik Sv. M. I, fig. 
309, men med rosenkransen fattad av två män och inom kransen 
S. Lukas' oxe med språkband (jfr Sv. M. Il, fig. 374 o. 375. 
Kasta, Bro sn och sg. 15878 o. 15879. Up 

Stenyxa med långovalt snitt; stenyxa med ovalt snitt och tväregg; 
liten tjocknackig stenyxa med tväregg. Säter, Kvarsebo sn, 
Östkinds hd. Ög 

Stenyxa, liten tjocknackig. Östergötland. 15880. Ög 
Kniv, lik Vendel pl. XVIII, fig. 11; 3 pilspetsar som Mbl. 1894, 

s. 81, fig 33; 3 pilspetsar med lancettformig! blad och med 
en mindre rombisk, i ett mot bladet vinkelrätt plan ställd platta på 
skaftet; tväreggad pilspets, lik Mbl. 1903—05, s. 207, fig. 280; 
betsel likt Mbl. 1898—99, s. 206, fig. 155; ring med samman
snodda ändar med rester av tre remändebeslag; krämpa och 
fyra andra järnfragment. Allt f. vid grustäkt under flat mark 
på minst två ställen och inlämnat av docenten Axel Boéthius 
och konstnären Gustav Ankarcrona. Andra delar av samma 
fynd förvaras i Leksands Hembygdsmuseum. Tunsta, Åls sn. Dr 

15881. 
Stenyxa, tjocknackig med hålegg. F. på samma plats som skiffer

spetsen inv. 15640. Nynäshamn, Ösmo sn. Sotholms hd. 15882. Sö 
Guldten, spirallagd, vikt 15,22 g. Norrby, Lägga sn, Långhundra hd. Up 

15883. 
Boplatsfynd från undersökningar utförda 1916 av antikvarien 

Otto Frödin i pälbyggnaden vid Alvastra. Broby, V. Tollstads 
sn, Lysings hd. 15884. Ög 

Boplatsfynd trän undersökningar utförda 1916 av doc. Sune 
Lindqvist på stenåldersboplatserna vid Norrskog under Åloppe, 
Nysätra sn. Laganda hd, och i Mjölkbo hästhage, Österunda sn, 
Torstuna hd. 15885. Up 

Boplatsfynd från undersökning i 31 m. lång kämpagrav mellan 
Nors och Tengelgårda l Lärbro sn: 

Malsten; tillspetsad bit av horn (?); fragment av flat ler-
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skiva; sandstensbryne; krukskärvor; kolat trä; brända och 
obrända ben. 

Undersökningen utförd av fil. kand. Harald Hansson. 
15886. 

Gravfynd från en 6,3 m. vid hög i ett gravfält vid Sundby på 
Tosterön, Strängnäs landsförs., Åkers hd: Sö 

Silverbleck, 7 fragment, delvis med instämplade ornament, 
vikta kring kanten av ett träkärl, varav rester bevarats; eldstål 
med utåt rullade ändar, brodd, 14 spikar, två små nitar och 
fyrkantig ten av järn; brända ben. 

Undersökningen utförd av konservator Erik Sörling år 
1917. 15887. 

Lerkruka från en tillfälligt anträffad bronsåldersgrav vid kalk
bruket vid Bdstad, BJäre hd. 15888. Sk 

Gavelstensfragment till ett gravmonument från senare hälvten av 
1000-talet. Avb. och beskr. i Meddel. fr. Österg:s fornm.- o. 
musieför. 1918, s. 10 ff. Anträffad inmurad i murverket i s. 
korväggen av domkyrkan i Linköping. Ög 

Deposition av domkyrkostyrelsen i Linköping. 15889. 
Skattfynd, bestående av sex spirallagda armringar, lika Mbl. 

1903—05, s. 97, fig. 132; fyra fragment av dylika; 19 arm
byglar med omväxlande ornering samt ett fragment av dylik, 
allt av silver. Vikt 1840,42 gr. F. vid plöjning på obetydligt 
djup i åker. Alvara, Boda sn. 15890. Öl 

Träskulptur, trol. från prediksstolen i Tanums ka, Tanums hd. Bo 
15891. 

Stenyxa med ovalt snitt; stenyxa med subrektangulärt snitt; 
borrtapp av sten från skafthålsyxa. Slogen, Karlskyrka sn. 
Åkerbo hd. Sö 

Skafthålsyxa av sten, eggdel, lik Mn 379. Herrdalen, Karls
kyrka sn. Åkerbo hd. Sö 

Pilspets av flinta lik Mn 452—453; stenyxa med oregelbundet 
ovalt snitt. Körartorpet, Götlunda sn, Glanshammars hd. Ne 

Stenyxa med subrektangulärt snitt. Åltorp, Västermo sn, Väster
rekarne hd. Sö 
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Eldsten, spetsoval. Värhulta, Västermo sn, Västerrekarne hd. SÖ 
Båtyxa av sten, eggdel med ryggad framsida. Västtorp, Öja sn, 

Västerrekarne hd. Sö 

Stenyxa med subrektangulärt snitt; stenyxa med spetsovalt snitt, 
svag tväregg. Klockartorp, Österåkers sn, Oppunda hd. 15892. Sö 

Tympanon av sandsten, romanskt, 198 cm. brett, med treklöver-
formig urtagning, varöver gruppen fig. 18; tre runstensfrag
ment. Gåva av Köpings församling. Köpings ka. 15893. Öl 

Gravfynd från undersökning av fem smärre högar och ett röse 
inom ett delvis förstört gravfält vid Gullbacka under Herrevad, 
Kolbäcks sn, Snevrlnge hd. Vsm 

Nr 1, 3, 4. Krukskärvor, en ornerad (vik.-tid). 
Nr 6 (plant stenröse i den jämna markytan, diam. 1,8 m). 

Krukskärvor, brända ben och kol. 
Undersökningen utförd år 1917 av arkitekten Sven Brandel. 

15894. 
Gravfynd från tvenne gravar (y. j.-å.), undersökta år 1916 av 

antikvarien T. J. Arne vid Eneby, Hälla sn, Jönåkers hd. 15895. Sö 
Järnslagg och bränd lera från en i en grop anlagd myrmalms

ugn av olika stora stenar, sammanmurade med lera och in
vändigt klädda med ett 5 cm. tjockt lerlager med slaggskorpa; 
åt en sida fanns en öppning, troligen för utslaget. Undersökt 
år 1917 av fil. lic. J. V. Eriksson vid Lövhyddan nr 2 under 
Västanbyn, Högbo sn. 15896. Qe 

Gravfynd från undersökning, utförd 1917 av doc. Sune Lindqvist, 
av nio gravhögar vid Hersby, Sollentuna sn och hd. 15897. Up 

Boplatsfynd, huvudsakligen från undersökning, utförd 1917 av 
densamme å stenåldersboplatsen vid Körartorpet, Götlunda sn. 
Glanshammars hd. 15898. Ne 

Boplats- och gravfynd trän husgrund och två gravar, undersökta 
år 1917 av densamme vid Noor, Knivsta sn. Erlinghundra hd. Up 

15899. 
Korkåpa av rött och vitt siden i granatäpplemönster med bro-

scheringar i guld och grönt silke; knäppeklaff, fragment. Altar-
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duk av fin, vit linnedamast med scener ur Pauli historia, 
kantad med knypplad spets. Österhaninge ka, Sotholms hd. Sö 

15900. 
Mässhake och Antependium med kappa, av guld- och silverduk; 

1600-talet. Antependium av svart sidenatias med snörmake-
rier i svart silke, applicerade bokstäver och punkter i sil-
verväv: E:M:S S:F.§. 1600-talet. Deposition från Österhaninge 
ka, Sotholms hd. 15901. SÖ 

Stenklubba lik Mn 251. Fors, Hamrånge sn. 15902. Ge 
Armring av silver, öppen, som Mbl. 1882, s. 107, fig. 46, med 

djurhuvuden i ändarna, mittre delen snodd som Sv. F. 616, 
men av två par grövre tenar jämte några finare snodder. Bry-
ungs, Vall sn. 15903. Go 

Prydnadsföremål av brons, f. på Allvaret, N. Möckleby sn. Öl 
Bronsnyckel (rom. j.-å.). Föra sn. Öl 
Bronsfragment, förgyllt, med karvsnittsornament, omgjort till 

spänne (?) (fig. 14). Gärdslösa sn. Öl 
Svärdskidebeslag av brons (fig. 13); betselprydnad av brons (fig. 15); 

pressat bronsbeslag med 4 hörnnitar; genombrutet hängsmycke 
av brons (fig. 16); hängbryne som Sv. F. 489 med nött runin
skrift, synbart: XlMtX*•MtxfKl t f x M'+. Öland. 15904. Öl 

Skafthålsyxa av sten. Kälbro, Stenkvista sn, Österrekarne hd. Sö 
Trindyxa, något böjd åt ena sidan, tillplattad egg. Skogshall, 

Årila sn, Österrekarne hd. Sö 
Stenyxa, tjocknackig. Länna sn. Åkers hd. Sö 
Stenyxa, tjocknackig med hålegg. Ulvatorp (?), Åkers sn och hd. Sö 
Stenyxa, tunnackig, lik Mn 113. Eskedalen, Åkers sn och hd. Sö 
Stenyxa, tunnackig lik Mn 113. "Lubbersberg", Julita sn, Op

punda hd. Sö 
Stenyxa, tunnackig, lik Mn 113. Bllsbro, V. Vingåkers sn, Op

punda hd. Sö 
Stenyxa, tunnackig, med hålegg, liten. Gummetorp, Flöda sn, Op

punda hd. Sö 
Stenyxor, 2, tjocknackiga, den ena med tväregg. Starrkärr, Flöda 

sn, Oppunda hd. 15905. Sö 
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Betselbeslag, kupformigt, fig. 4, av brons med skurna ornament 
och sparsam emaljinläggning. Förvärvat genom byte med 
Gotlands Fornsal. Tängllngs, Etelhems sn. 15906. Go 

Fingerring av förgyllt silver, lik Sv. M. II, fig. 374. Storvik, 
Ovansjö sn. 15907. Ge 

Armbygel av guld, avsmalnande mot ändarna, ornerad med in
stämplade trepunkterade trianglar i två rader med spetsarna 
mot varandra. Larsarve, Källunge sn. 15908. Go 

Stenyxa, tunnackig med svagt hålslipad tväregg, lik Mn 114. 
Herrdalen, Karlskyrka sn, Åkerbo hd. Sö 

Skafthålsyxa av sten med ofullbordat hål. Torpunga, Torpa sn, 
Åkerbo hd. Sö 

Stenyxa, tunnackig. Klövsten, Västermo sn, Västerrekarne hd. Sö 
Stenyxa, spetsnackig, stor, lik Mn 113. St. Sundby, Öja sn, Väster

rekarne hd. Sö 
Stenyxa, tjocknackig, liten, med hålegg. Granhed, Flöda sn, Op

punda hd. Sö 
Skafthålsyxa av sten, med plankonvex genomskärning, oborrad. 

"Årlunda", Årila sn, Österrekarne hd. 15909. Sö 
Järnföremål, diverse, från den medeltida borgen (se inv. 15659) 

vid Årnäs, Forshems sn, Klnne hd. 15910. Vg 
Flintstycke, bearbetat, f. vid en hällkista, "Kisas grav", omkr. 

250 m. S om den, varifrån fynden inv. 15660. Hellekis, Me
delplana sn, Klnne hd. 15911. Vg 

Brända ben av människor och kolsmulor, t. i ett jordblandat 
röse. Ö. Kål sta, Torstuna sn och hd. 15912. Up 

Spjutspets och kedja av järn från gravfält. Inlämnade av fil. 
kand. Sven Kjersén. Borrsta, Kumla sn, Övertjurbo hd. 15913. Vsm 

Pincett av brons lik Mn 1119, krukskärvor och brända ben, t. 
vid plöjning. Östad nr 1, Näsums sn, Villands hd. 15914. Sk 

Gravfynd ur ensamt liggande, skadad, 16 m. vid hög av grus 
med obetydligt kärnröse, belägen vid Tunnerstad Bengtsgärd, 
Visingsö sn, Vtsta hd: Sm 

Obrända ben, t. i kärnröset; krukskärvor, oornerade, ett 
hundratal, av grovt gods, bearbetad flintskärva och brända 
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ben. varibland delar av människotänder, f. i en grop i högens 
s. del och uppkastade däromkring; krukskärvor, två små, oor
nerade, av tämligen grovt gods, f. Ö om roset antagligen i 
senare omrörd jord. 

Undersökningen utförd år 1917 av fil. kand. Olov Janse. 
15915. 

Bronsten (nyckelskaft?) och 2 järnfragment; 18 + 2 pärlor av glas 
och glasfluss; krukskärva, tunn, oornerad; allt f. i åker invid 
gravfält. Lersänken, 2, trissformiga. Tunnerstad Skattegärd, Vi
singsö sn, Vista hd. 15916. Sm 

Gravfynd trän 4 högar eller rosen inom ett vidsträckt gravfält. 
Kummelby, Tingstads sn, Lösings hd : 

Nr 1 — 3 (hög av omkr. 6 m:s diam., inneslutande tre sten
sättningar, av undersökarna uppfattade som skilda gravar; intet 
brandlager). 1. Brödfragment, förkolnade (korn eller vete); 
klumpar av lera (klening?); brända ben och kol. 2. Frag
ment av kärl och sil av lera; brända ben och kol. 3. Kruk
skärvor; brända ben och kol. 

Nr 4 (jordblandat röse, 3,5 m. vitt). Bronsten; nitar och 
spikar av järn; 2 glaspärlor; 6 fragment av benpärlor; 2 av 
rund benskiva, ornerad med koncentriska cirklar; kambitar; 
skifferbryne, fragment; obrända djurben; brända ben och kol. 

Nr 5 (som föreg.). Glaspärla, söndrig; kambitar av ben; 
3 krukskärvor; brända ben och kol. 

Nr 6 (som föreg., 4,5 m., med hög mittsten). Kruk
skärvor och klumpar av lera; obrända, strecktecknade tänder; 
brända ben och mycket kol. 

Undersökningen utförd år 1917 av fil. dr B. Nerman och 
fil. kand. Olov Janse. 15917. 

Rovaniemihacka, fragment (jfr Mn 185), Gåva av e. o. hovrätts
notarien Fabian Appelberg. Orasjårv, Överkallx sn. 15918. Vb 

Stenklubba, spetsig, med avlångt hål, sidoutsprång, jfr Mn 349. 
Adolfsström, Arjeplogs sn. 15919. La 

Skifferyxa med tjock nacke. Bodträsk, Nederkallx sn. 15920. Vb 
Flintspets, lancettformig, liten; stenyxa, spetsnackig; stenyxa med 

Fornvännen 1918. 2 
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subrektangulärt snitt; eldsten, oval, med grund ränna. "Gård
backe", Sorunda sn. Sotholms hd. 15921. Sö 

Armringar av guld, 2, av var sin vridna ten med ändarna lin
dade om varandra som på Sv. F. 601. Vikt 70,5 och 37,96 g. 
Koparve, Lau sn. 15922. Go 

Silvermynt, VM Thaler av 1596 från Schleswig-Holstein, f. på 
skolplanen i Åhus sn, Villands hd. 15923. Sk 

Gravfynd (fig. 1) från enmansgrav, tillfälligt anträffad i en sand
grop mitt för stugan Lövnäs i den stora Sundby-mon, Täby, 
Öja sn, Västerrekarne h d : Sö 

Båtformig stenyxa, den ej avbildade hålsidan oryggad, 
eljest som Mn 317; stenyxa, tjocknackig med hålegg; kruk
skärva med snoddstämpelornering; slipsten, fragment, jfr Mn 
158. 15924. 

Källfynd, anträffat vid upprensning av gammal känd offerkälla 
vid Hökaboda, Slätthögs sn, Allbo hd. Sm 

1 silvermynt (1592); 262 kopparmynt (Kristina — Oscar II, 
1888); 2 mässingsknappar; glasknapp; örhänge av tunn sil
vertråd. 15925. 

Gravfynd: Krukskärvor, talrika av grusblandat, svartgrått, på ytter
sidan rödaktigt och skrovligt gods; 7 krukskärvor av fint grus-
blandad, gråsvart gods; brända ben. Gåva av kapten C. H. 
Kretiger. Anträffat vid skyttegravsanläggning å Bonarps hed, 
Riseberga sn, N. Åsbo hd. 15926. Sk 

Fingerring av brons från medeltiden med majuskelinskriften 
"Maria" två gånger efter varandra på yttersidan. F. i koloni
trädgårdarna O om Visby. 15927. Go 

Spjutspets av järn med silverbelagd och ornerad hålk (fig. 17). 
Stor-Vede, Folllngbo sn. 15928. Go 

Bryne av skiffer, litet, med hål för upphängning. Gåva av D. 
Berg. Bergs s. fäbodar, Hamrånge sn. 15929. Ge 

Ringsölja av järn, avb. i Meddel. fr. Gestr:s fornm-för. 1916—17, 
s. 13, fig. 20. Gåva av fröken Irma Malmgren. Malma, Bergby, 
Hamrånge sn. 15930. Ge 

Betselbeslag av brons, korsformigt, likt det på samma plats an-
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träffade, fig. 111, s. 266, i Fv. 1911. Hagaberg, Lundby, Fors sn, 
Västerrekarne hd. 15931. Sö 

Skafthålsyxor av sten, 2 eggdelar. Bärsta, Öja sn, Västerrekarne hd. Sö 
Skafthålsyxa av sten, biplan, oborrad. Stora Lundby, Husby, 

sn, Österrekarne hd. SO 
Trindyxa och tjocknackig stenyxa, svagt tväreggade. Remna, Stora 

Malms sn, Oppunda hd. Sö 

Stenyxa, tjocknackig, med hålegg; liten tjocknackig stenyxa med 
skarp tväregg. "Strökärr", Stora Malms sn, Oppunda hd. Sö 

Stenyxa med långovalt snitt och spetsig, sned nacke; eggdel av 
stenyxa med subrektangulärt snitt. Knutsta, Lerbo sn, Oppunda hd. Sö 

Stenyxa, tunnackig. Högtorp, L. Mellösa sn, Vlllåttlnge hd. 15932. Sö 
Ringklocka, oornerad, till formen närmast Sv. M. III, f. 600. Vikt 

209 kg. Jäla ka. Vilske hd. 15933. Vg 

Guldten med tvärt avskurna ändar, hopböjd till en ring. Vikt 
36,8 g. Stenby, Adelsö sn, Färentuna hd. 15934. Up 

Stenyxa, tjocknackig med hålegg; eldsten, nästan rektangulär med 
ränna runtom. Högagärde, Urshults sn, Klnnevalds hd. Sm 

Flintspån. Grårör, Oljehalt sn, Bräkne hd. 15935. Bl 
Avgjutning av detalj från en år 1545 gjuten, 1917 nedsmält ring

klocka. Jäla ka, Vilske hd. 15936. Vg 
Spiralringar av guld, 2, vardera i omkr. 5 varv. F. med 4 års 

mellanrum å samma plats. Vikt 81,8 o. 67 g. Byn, Hede
sunda sn. 15937. Ge 

Stenyxa med långovalt snitt. S. Viltungla, Lännäs sn. Askers hd. Ne 
Stenyxa, tunnackig med tväregg; stenyxa med långovalt snitt och 

Starkt skev egg. "Närlunda", Västermo sn, Västerrekarne hd. Sö 

Skafthålsyxa av sten, rak, plankonvex. Vargarn, Lista sn, Väster
rekarne hd. Sö 

Stenyxa, tunnbladig, av svart stenart. Österby, Råby sn, Väster
rekarne hd. Sö 

Stenyxa, tunnackig. Hållsta, Husby sn, Österrekarne hd. Sö 
Stenyxa, tjocknackig; nackdel av båtformig stenyxa, lik Mn 311. 

Julita, Julita sn, Oppunda hd. Sö 
Stenyxa, tunnackig. Vlala, V. Vingåkers sn, Oppunda hd. SO 
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Gravfynd trän ett gravfält om 11 högar vid Borgs säteri. Borgs 
sn, Memmlngs hd: Ög 

Nr 1 (omkr. 7 m:s diam.). Grovt, cylindriskt lerkärl av vi
kingatidstyp; 1 järnspik; 2 järntenar; brända ben och kol. 

Nr 2 (4 m:s diam.). Ofullständigt lerkärl av grovt oor-
nerat gods; järnbrodd och brända ben. 

Nr 3 (5—6 m:s diam.). Fragment av malsten, t. i fyll
ningen; talrika små krukskärvor av oornerat, grovt gods; frag
ment av sländtrissa (?) av bränd lera; brända ben. 

Nr 4 (6—7 m:s diam.). Krukskärvor av två olika stora 
lerkrukor; bronsklump; spik; ten o. a. föremål av järn; 5 frag
ment av benkam; brända ben och kol. 

Undersökningen utförd år 1917 av antikvarien B. Sehnittger. 
Lerklening, talrika stycken, till större delen förslaggade. Fram

komna vid undersökning, utförd av B. Sehnittger, av husgrund 
invid Borgs säteri. Borgs sn, Memmings hd. 15939. Ög 

Lerklening, c:a 550 st.; 3 knivar; spjutspets; spik o. a. fragment 
av järn; hästtand; kreatursben och kolsmulor; t. vid av den
samme år 1917 utförd undersökning av husgrund vid Ring
stad, Ö. Eneby sn, Bråbo hd. 15940. Ög 

Stenkula av granit (1. gnejs), möjligen en s. k. malsten, f. vid 
undersökning, utförd år 1917 av densamme, i en tvivelaktig 
gravhög . Skälv, Borgs sn, Memmlngs hd. 15941. Ög 

Silvermyntbitar, 23 av arabiska, 24 av Etelreds, 22 av tyska mynt, 
2 av en s. k. Hedebybrakteat; 30 silverbitar, varav 7 ornerade; 
7 spjutspetsar av järn med hålk och ett fragment av en dylik; 
järnring med rest av krämpa. F. under längre tid i samma 
åker. BJerge, Vallstena sn. 15942. Go 

Pilspets av järn med hålk, f. å ö stranden av sjön Amungen i 
en rund stensättning. Insänd av herr O. Collin. Gettyggen, 
Rättviks sn. 15943. Dr 

Gravfynd från den i Vg:s Fornm.-för:s tidskr., III, 7—8, s. 81, 
nr 234 beskrivna hällkistan (jfr inv. 7881) vid Högebo, Öster
plana sn, Klnne hd: Vg 

Underkäk av människa, halv; 5 bennålar, därav en lik Mn 
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594, en trind med snedgående hål från tjockänden, en trind 
med hål strax under tjockänden, en med avsnörd ändknopp, 
en fragmentarisk; små benfragment; tunnbladig, tjocknackig 
flintyxa; 2 flintdolkar som Mn 420 och 482; tjocknackig sten
yxa med svag hålegg (på ena bredsidan med fyra lätt inristade 
runor: K-rbH); flintspån och flintstycke; allt enl. uppgift f. av 
dr C.Nyström i ovannämnda hällkista. Gåva av med. dr Gunnar 
Nyström. 15944. 

Sölja och spänneram från nyare tid. Grinds, Vallstena sn. 15945. Go 
Ringspännebygel av brons med facetterade knoppar. Krokstäde, 

Tofta sn. 15946. Go 
Ringspännebygel av brons med upprullade ändar. Homa, Sten-

kumla sn. 15947. Go 
Armband av brons med hake och hål i ändarna. Kruse, Alva sn. Go 

15948. 
Yxa av järn, lik Vendel, pl. X, fig. 2. Norrgårda, Sanda sn. 15949. Go 
Trindyxor, 5; eggdel av stenyxa med ovalt snitt; liten tunnackig 

stenyxa. Grinds, Vallstena sn. 15950. Go 
Spännbuckla, djurhuvudformig, lik fig. 4, s. 9, Mbl. 1893; spjut

spets av brons, ornerad med streckade smala trekanter, linjer, 
halvkretsrad och punkter (jfr Mn 820—22). Kyrkljuves, Vänge sn. Go 

15951. 
Guldsolidus (Zeno) och silverdenar (Antoninus Pius). Norrkvle, 

Grötlingbo sn. 15952. Go 
Spännbuckla, dosformig, ornerad på översidan med fyra "karo

lingiska" djur i var sitt fält, på sidan med djurornament i stil 
III. Maldes, Stånga sn. 15953. Go 

Trindyxor, 2; andra stenyxor, 13 mer eller mindre fragmentariska, 
varav 2 tunnackiga, 10 med ovalt-spetsovalt snitt och 1 flat; 8 
ämnen till stenyxor. Smågårda, Tofta sn. 15954. Go 

Kopparmynt, ett öre (Kristina). Koparve, Alva sn. 15955. Go 
Spännbuckla, djurhuvudformig, lik ATS 15:3, s. 97, fig. 47. Eke-

bys, Ganthems sn. 15956. Go 
Gravfynd från år 1917 fortsatta undersökningar (jfr inv. 15479 

och 15769) vid SJögestad, Sjögestads sn, Valkebo hd.: Ög 
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Nr 1 (Brandgrop, inklädd med knytnävstora stenar, täckt 
med liten häll, varöver en 50 cm. vid, flat sten under jämn 
mark). Brända ben; hartstätning från 22—23 cm. vid träask; 
ring med remfäste (fig. 6) och annat rembeslag (fig. 5) av järn. 

Nr 2. Hartstätning och litet lerkärl av dåligt bränt gods. 
Nr 3. Hartstätning och ett fåtal brända ben. 
Nr 4 och 5. Brända ben. 
Nr 6. Krukskärvor av tämligen väl bränt gods; ett fåtal 

brända ben. Bitar av björnklo; 2 lika rembeslag av järn (fig. 
10); 3 rembeslag av brons (fig. 7, 9 och 11); ändknopp till 
halsring av brons (fig. 8); bronsspänne (fig. 12); trind bronsten. 

Nr 7. Lerkärl, (f. 25 cm. under grästorven). 
Undersökningen utförd av konservator Erik Sörling. 15957. 

Källfynd, anträffat vid rensning av offerkälla: Silvermynt. 8 (Karl 
XI, 1665—86); kopparmynt. 100 (Karl XI, 1666—86, Ulrika Ele
onora, 1719—20). Se inv. 15961, 16053 och 16093. Barum. 
Kiaby sn, Villands hd. . 15958. Sk 

Helgonattribut, skulpterat i trä: ett fiallikt torn, omfattat av en 
hand. Hittat under grunden till klockstapeln vid Husby ka. 
Långhundra hd. 15959. Up 

Altarskåp, fig. 20; se katalogen för Birgitta-utställningen (i Stock
holm) 1918, s. 45—47; målningarna å dörrarnas yttersidor av
bildade av A. Lindblom, Den hel. Birgitta (Sthm 1918), pl. 20 
—23. Deponerat från Appuna ka, Qöstrings hd. 15960. Ög-

Källfynd från samma källa som inv. 15958: silvermynt, 4 (Kri
stina, 2 Karl XI, Mecklenburg troligen 1547—1603), koppar
mynt, 11 (Kristina, Karl XI, Ulrika Eleonora). Gåva av folk
skollärare Edv. Steiner, Helsingborg. Barum, Kiaby sn, Vil
lands hd. 15961. Sk 

Gravfynd från två bronsåldershögar vid Svanebro, Örs Bergagård, 
Örs sn, Allbo h d : Sm 

Nr 1 (av större och mindre stenar med jordfyllning, 16,5— 
20 m. vid, 1 m. hög). Skärvor av ett stort lerkärl med ut
skott något under överkanten; dolkblad med kort trekantig 
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fästetunga och tre stora nitar (jfr Mn 825 och 901), rakkniv 
lik Mn 1013 och nål av brons med rund skiva lik Mn 1326; 
ett fragment av flintdolk, använt som eldsten; 2 flintstycken. 

Nr 2 (skadad, troligen 10 m. vid, med rester av en för
störd stenkista). Brända ben. 

Undersökningen utförd år 1917 av fil. dr Knut Kjellmark. 
15962. 

Grav- och boplatsfynd från Västraby, Emitslövs sn, Ö. Göinge hd: 
"Ljusakull" (en 23 m. vid jordhög med centralröse). Brons

tutulus, välvd; krukskärvor; malstenar; slipstenar (?); fllnt-
knuta; flintstycken; brända ben; förkolnade nötskal; kol. 

Kulturlager i kanten av ett sandtag vid "Ljusakull". Bitar 
av slipade flintyxor; bearbetade flintskärvor, delvis skörbrända; 
brända ben; krukskärvor och kol. 

Bautasten invid "Ljusakull". Vid stenens fot hittades på 
2 dm:s djup 2 spikar och ett stycke därifrån i en mindre kol-
och mullblandad fläck 2 små flintbitar och några små brändaben. 

Undersökningarna utförda av densamme. 15963. 
Boplatsfynd från Käringsjö mosse (jfr inv. 16196) vid Elvasjö, 

Övraby sn, Halmstads hd: Ha 
En stor mängd krukskärvor av tämligen fint, grått gods; 

kol i stor myckenhet och halvt förkolnade bränder; flintbit; 
fnösksvamp; horn av nötkreatur; rundad sten med stor skål
formig fördjupning (handkvarn?); fragment av grovt bastrep; 
flera bearbetade trästycken (spade?, 2 stakar av ek från palis-
sad?, huggspånor); f. på och omkring ett i kärret utlagt golv 
av stora långa stammar, täckt med grenar och ris, varpå hyd
dor med stenhärdar byggts. 

Undersökningen utförd av densamme. 15964. 
Skifferspets med tånge och hullingar, lik Mn 517. F. vid "Star-

träsket", 4 km N om Bodträsk, Nederkallx sn. 15965. Vb 
Skelett, t. 1916 vid gatuarbete i Västerås. 15966. Vsm 
Skattfynd, bestående av 150 silverthalrar: 4 svenska (Kristina 

1643 och 1645), 2 norska (Christian IV 1638 och 1639), 76 
nederländska (1584—1690), 32 tyska (1543—1649), 1 böhmisk 
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(trol. 1517—25), 32 österrikiska (1603—37), 1 från S:t Gallen 
(1621), 1 italiensk (1621), 1 polsk (1633). Perhindersgården i 
Spaksjön, Svartnäs kap., Svärdsjö sn. 15967. Dr 

Stenyxa med långovalt snitt. Köpings sn. 15968. Öl 
Skattfynd, anträffat i fyllningen under SÖ hörnet av koret till den 

forna kyrkan i Gestads sn. Sundals hd: Dd 
Silvermynt, 16, varav brakteater (trol. 2 Magnus Ladulås, 2 

Magnus Eriksson, 3 Mecklenburg, 1 Albrekt av Mecklenburg, 
1 östgötabrakteat), 3 obestämbara medeltidsmynt, 1 witten (pr. 
i Bergen för Haakon V Magnusson), 1 witten (Wismar 1555), 
1 skilling dansk (Fredrik II, 1563), 1 öre (Karl XI, 1668). 

En del av fyndet gåva av fil. kand. Sigfrid Gunnäs. 15969. 
Krukskärvor, 4 oornerade, av tämligen fint slammat, brungrått, 

mycket löst gods och tresidigt, kluvet jämföremål, t. i kanten 
av en gravhög vid "Anneberg", Hölö sn, Hölebo hd. 15970. Sö 

Fingerring av silver med infattad stor grön glasbit; halv pärla 
av grågrön glasfluss, f. i Mellangårdsbystan, Björkö, Adelsö sn, 
Färentuna hd. 15971. Up 

Gravfynd från undersökning av 8 i allm. skadade låga kullar 
(diam. intill 5 m.) inom gravfält på "Flisåkern", Hallbjers, 
Närs s n : Go 

Nr 2. Fragment av spjutspets och andra järnföremdl; 
brända ben. 

Nr 5. 4 järnfragment och brända ben. 
Nr 6 (med flata kalkhällar liggande över fynden på mark

ytan). Kedja och fragment av brakteat och andra ornerade 
föremål av brons; 3 järnfragment; 6 glasflusspärlor. 

Nr 7. Järnfragment, brända ben. 
Tre av övriga kullar innehöllo endast brända ben. 
Undersökningen utförd 1917 av numera fil. dr Hanna Rydh. 

15972. 
Kvartsit spetsar, 2 fragment, (jfr Mn 491); 9 avfallsstycken av 

kvartsit; en möjligen bearbetad klappersten; allt från boplats 
(jfr Riksantikvariens årsber. för 1917, s. V). Gåva av folkskol
läraren O. P. Pettersson. Umfors, Tärna sn. 15973. La 
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Stenyxa, tunn, oregelbunden, med slagmärken. Llllsundet, Över-

kallx sn. 15974. Vb 
Stenyxa, med rektangulärt snitt, fragment. Gellivara sn. 15975. La 
Fingerring av ett mot ändarna avsmalnande silverband (jfr Sv. F. 

619) med stämpelornament, enl. uppg. f. vid borttagandet av 
en obetydlig gravhög. Närshamn, Närs sn. Go 

Spjutspets med ornerad hålk, som Sv. F. 503, och svärd, tve
eggat, likt Mbl. 1894, s. 80, fig. 30, f. i skilda gravar i v delen 
av samma gravfält varifrån inv. 15972, vid Rikviderör, Närs sn. Go 

15976. 
Skafthålsyxa av sten, plankonvex. Bondäng, Barva sn, Öster

rekarne hd. Sö 
Stenyxa med långovalt snitt. Tummelsta, Årila sn, Österrekarne hd. Sö 
Skafthålsyxa, ofullbordad. "Lindesnäs", Årila sn, Österrekarne hd. Sö 
Stenyxa med subrektangulärt snitt och tväregg, eggdel. Flint

dolk, lik Mn 426—427, uppskärpt. Stora Lundby, Husby sn, 
Österrekarne hd. Sö 

Skafthålsyxa av sten, lik Mn 379. Nasund, Husby sn, Öster
rekarne hd. Sö 

Stenyxa med långovalt snitt. Duvtorp, Stenkvista sn, Österrekarne hd. Sö 
Skafthålsyxa av sten, lik Mn 387. Vallby, Västermo sn, Väster

rekarne hd. Sö 
Skafthålsyxa av sten, fragment. Stenyxa, tjocknackig med hål

egg. Tveta, Öja sn, Västerrekarne hd. Sö 
Flintyxa. tunnackig med skev egg. Frästa, Öja sn, Västerrekarne hd. Sö 
Stenyxor, 2, med subrektangulärt snitt. Vannala, Österåkers sn, 

Oppunda hd. 15977. Sö 
Gravfynd från 3 skelett- och 8 brandgravar inom ett gravfält vid 

Tunnerstad Skattegård, Visingsö sn, Vista hd: Sm 

Nr 1, 11 och 12 (högar, 6,5—8 m. vida, över i marken 
nedsänkta träkistor med längdriktning i NO (två) 1. NNO; kist-

groparna voro fyllda med hårt stampad lera, varöver i två fall 
låga kärnrösen). Trästycken (av kistorna); liten bronsring (nr 1). 

Brandgravarna (3—5 m. vida jordhögar, en med röse) in-
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nehöllo förutom brända ben och krukskärvor; smärre järn
föremål (i 3 gravar); glaspärlor (i 4) och en bronsfibula. 

Undersökningen utförd år 1917 av fil. kand. Arvid Enqvist. 
15978. 

Ryggknappsspännedel, foten och halva bågen, av förgylld brons, 
kantstolpar och bågens mittfält silverbelagda, jfr Salin, Tier-
ornamentik, fig. 619. Ungbåtels,' Stånga sn. 15979. Go 

Bronsnål som Sv. F. 545, ehuru med fyrsidigt huvud och liten 
bronsring i öglan, 2 pärlor av bärnsten och ljusblå glasfluss. 
Botvalds, Stånga sn. 15980. Go 

Ringspännebygel av brons med fyrsidiga knoppar. Likmunds, Ge-
rums sn. 15981. Go 

Skifferflisa, yxliknande, tunn, med trapezformigt snitt. Åminne, 
Överkallx sn. 15982. Vb 

Boplatsfynd från år 1917 av docenten Sune Lindqvist utförd un
dersökning å stenåldersboplatserna vid Körartorpet, Götlunda 
sn, Glanshammars hd. 15983. Ne 

Silverthaler för August av Sachsen, 1579, f. å Skogsinstitutets 
gamla tomt vid Strandvägen. 15984. St 

Eldstål likt Sv. F. 490. Skifferbryne. Gåvor av handlanden G. 
Lindström. Vellnge, Velinge sn, Vartofta hd. 15985. Vg 

Gipsornament med kvinnohuvud. Gåva av disponenten Alfred Lid
bäck. Uppgives f. vid en källa i DJebel-Aurés,Algeriet,Afrika. 15986. 

Dubbelknapp av brons lik Mn 1144—46; splittrat lerkärl och 
brända ben. Urnan, vari det övriga, fanns kringsatt med sten
flisor som sekundärgrav i en tillfälligt skadad hög vid "Kråke
gård", Särdal, Harplinge sn, Halmstads hd. Ha 

Undersökningen utförd år 1917 av amanuensen Olof Sundin. 
15987. 

Flintskrapor, 2; spån, 2, och eldskadad skärva av flinta. Trom-
bäljen, Frändefors sn, Sundals hd. Dd 

Flintyxa, tunnackig, och flintdolk med rombiskt skaft, båda frag
ment; 3 skrapor av flinta. Torsbo, Frändefors sn, Sundals hd. Dd 

Flintyxa, slipad, söndrig; flintkärna. Lanneröd, Ryrs sn, Lane hd. Bo 
15988. 
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Skifferyxa med långovalt snitt och tväregg, refflade bredsidor; 
hacka av skiffer med tväregg. Orasjärv, Överkallx sn. 15989. Vb 

Flintyxa, tjocknackig; uddfragment av flintdolk. Annestad, Fråm
mestads sn. Viste hd. 15990. Vg 

Spjutspets av brons, lik Mn 1085. Vissefjärda sn, S. Möre hd. Kl 

Järnnyckel för bultlås. Kastlösa sn. Öl 
Järnpilspets med tånge som Sv. F. 501, men med kortare, bre

dare, längs mitten fördjupat blad. Runstens sn. 15991. Öl 
Gravfynd trän grav under flat mark med spikad kista. Ekeby, 

Storvreta, Gamla Uppsala sn, Vaksala hd: Up 

2 små silverbleck och 5 glaspärlor, t. vid skelettets hals
kotor; 4 spikar. 

Undersökningen utförd år 1917 av amanuensen Arvid Julius. 
15992. 

Gravfynd: jä rnni t ; krukskärva och brända ben, t. i en delvis i 
ett grustag nedrasad, senare av konservator Erik Sörling år 
1917 undersökt gravhög vid Hera, Lindormsnäs, Lossa sn, Bro hd. 

15993. Up 

Fingerring av guld med pålödda bladornament och minuskel-
inskriften "help got" och mellan dessa ord ett monogram av 
"m" och "i" (Maria och Jesus). Tlsenhult, Skedevi sn, Finspånga
låns hd. 15994. Ög 

Krukskärvor av grovt, oornerat gods från y. j.-å. och malsten, t. 
vid av fil. kand. A. Norden år 1917 utförd undersökning av 
tvenne förut skadade gravhögar. Borgs säteri, Borgs sn, Mem
mlngs hd. 15995. Ög 

Flintyxor, 2, tjocknackiga, ofullständigt slipade. Barsebäcks sn, 
Harjagers hd. 15996. Sk 

Spännen, ett av silver, ett av brons, kraftigt profilerade med trum-
petliknande överstycken; päronlormig guldberlock. Jfr Mbl.1893, 
pl. 16, fig. 3 och 4. Västervånga Stubbagård, N. Vånga sn, Skå
nings hd. 15997. Vg 

Ringspännebygel av brons med facetterade knoppar, ornerad med 
instämplade trianglar, snedställda punktrader och små kretsar. 
Kllntebys, Klinte sn. 15998. Go 
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Stenyxor, 4 med ovalt-långovalt snitt. Grinds, Vallstena sn. 15999. Go 
Stenyxor, 12, varav en tunnackig, flertalet med långovalt snitt, 

mer eller mindre fragmentariska; 6 yxämnen, skadade; flint
spån; stenflisa med slipning'; svintand; runt spänne och ring
sölja med trekantigt utsprång, båda av brons, jfr ATS 22: 4, 
fig. 54 och 56, resp. 81 ff.; spetsig spjutdoppsko. hästskosöm och 
hänglås av järn; liten genomborrad vit sten; fem hela och en 
söndrig glaspärla; 15 små bitar av slagg eller glasfluss. Norr
bys, Halls sn. 16000. Go 

Benharpan, jfr Mn 530; tillspetsat benstycke; benpryl, som Mn 
600; 36 yxor eller yxdelar med ovalt-subrektangulärt snitt; 11 
ämnen till stenyxor. Norrbys, Halls sn. 16001. Go 

Bronsnål som Sv. F. 545, ehuru med fyrsidigt huvud. Sandäskes, 
Sanda sn. 16002. Go 

Stenyxor, 19, delvis söndriga med långovalt snitt; 4 ämnen till 
liknande yxor. Rangvalds, Tofta sn. 16003—04. Go 

Nyckel av järn med skaft av brons, lik Mbl. 1898—99, s. 76, 
fig. 34. Sigvards, Näs sn. 16005. Go 

Stenyxor, 11 mer eller mindre fragmentariska med långovalt snitt; 
eggdel av skafthålsyxa av sten. Smågårda, Kroks, Tofta sn. 16006. Go 

Ringspänne av brons likt Boh. Bidrag 1, s. 367, fig. 98; botten-
del av dosformig spännbuckla av brons; silvermynt. Krok-
städe, Tofta sn. 16007. Go 

Hänglås av järn, klotformigt med stor bygel. Medebys, Vallstena 
sn. 16008. Go 

Skattfynd: 161 + 10 tyska, 94 + 11 anglosachsiska, 1 svenskt, 2 
danska och 5 + 7 kufiska mynt; 5 plantsar; 4 filigranornerade 
bitar av 2 runda och 1 pärlliknande hängsmycke och 1 runt 
spänne som Fv. 1917, tillv. fig. 3; 2 bleck och 3 tenar; allt av 
silver, tillsammans vägande 355 gr.; 4 krukskärvor. Allt f. vid 
dikesgrävning på samma ställe, krukskärvorna under en täm
ligen stor sten i jordytan. Fardume, Rute sn. 16009. Go 

Ryggknappspänne (med förlorad ryggknappj och ringsölja med 
utsprång som ATS 22 :4, fig. 28, resp. 87 och 90. Gällungs, 
Västkinde sn. 16010. Go 
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Dubbelkam av ben med olika tandning och refflade mittstycken; 
19 fragment av och ett fodral till dylika. Kodings, Hemse sn. Go 

16011. 
Gravfynd trän tre vid väganläggning skadade, obetydliga rosen 

inom lägenheten Solbacken vid Smedsbo, Harbo sn, Våla hd: Up 
Tveeggat svärd som Sv. F. 507, fragment av svärdsklinga 

och 2 raka knivar, brodd o. a. föremål av järn; krukskärvor 
av grovt, grusblandat gods och brända ben. Svärdet tillfälligt 
funnet, det övriga vid undersökning av aman. A. Julius. 16012. 

Skifferyxa med rektangulärt snitt och tväregg. "Mikkojärvt", Över-
kallx sn. 16013. Vb 

Benkam som Sv. F. 526, ofullständig. Blnge, Martebo sn. 16014. Go 
Ringspännebygel av brons med facetterade knoppar, ornerad 

med små trianglar; hängprydnad lik Sv. F. 612. Rosarve, 
Tingståde sn. 16015. Go 

Stenyxa med långovalt snitt, lik Mn 108. Vlltungla, Lånnäs sn, 
Askers hd. Ne 

Skafthålsyxa av sten, plankonvex, lik Mn 385—386. Lövåsen, 
Västermo sn, Västerrekarne hd. Sö 

Stenyxa, tjocknackig med tväregg, lik Mn 142. Öja prästgård, 
Öja sn, Västerrekarne hd. Sö 

Skafthålsyxa av sten, eggdel med nyborrat skafthål, lik Mn 385. 
Aspesta, Kjula sn, Österrekarne hd. Sö 

Stenyxa med oregelbundet långovalt snitt, stor; 2 fragment av 
en simpel skafthålsyxa av sten. "Nyäng", Forsby, Österåkers sn, 
Oppunda hd. Sö 

Stenyxa med plankonvex! snitt och tväregg. Torp, Österåkers sn, 
Oppunda hd. Sö 

Stenyxa med fyrsidigt snitt, eggfragment. Bromma, Flöda sn, Op
punda hd. Sö 

Stenyxa, tunn och böjd med en konkav bredsida, spetsig nacke. 
Flen, Flens sn, Vlllåttlnge hd. 16016. Sö 

Grytor av malm, 2, med söndriga hankar och skärdingar av järn; 
fragment av ljushållare, kniv o. a. järnföremål samt av skiffer
bryne. Grönhåll, Skogstorp, Adelsö sn, Färentuna hd. 16017. Up 
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Depåfynd: halsring, som Mn 1458, lagad genom gjutning kring 
brottstället, fig. 2; 2 armringar (Mn 1203); hålkyxa, (Mn 1189); 
en lång och ett par kortare (Mn 1333) nålar; allt av brons, 
avb. i Uppl. fornm.-för.:s tidskr., bd. 8, s. 200. F. ungefär 1 
fot under jordytan i mindre grusgrop 500 m. V om byn Altuna, 
Börje sn, Ulleråkers hd. 16018. Up 

Boplatsfynd från stenåldern, insamlade av fil. kand. E. af Eken
stam åren 1915—1917 vid Kesemölla, Ivetofta sn, Villands hd. Sk 

16019. 
Ringar, 4, varav en bär 3 mindre ringar, en 4 halvmänformiga 

bleck, en 3 långsträcktare föremål av samma huvudform (mi-
niatyrskäror); sölja och bleck; all! av järn, f. trol. i en brand-
grav invid Husby ka, Lyhundra hd. 16020. Up 

Skafthålsyxa av sten, lik Mn 386. Eriksberg (?), Salems sn, Svart
lösa hd. 16021. Sö 

Oval spännbuckla av brons, enskalig, lik Fv. 1907, s. 3. fig. 2; 
starkt eldskadat fragment av d:o. Husby, Vendels sn, Örbyhus hd. Up 

16022. 
Vindflöjel av förgylld brons, avbildad och beskriven i Fornvän

nen 1921. Söderala ka. 16023. Hs 
Ringspänne av brons med facetterade knoppar. Kyrkebys, HeJ-

nums sn. 16024. Go 
Fynd trän 1916 års grävningar av antikvarien Otto Frödin å galg-

backen och Sverkersgården (jfr Fv. 1918, s. 105 ff.) vid Alvastra, 
V. Tollstads sn, Lysings hd. 16025. Ög 

Boplatsfynd trän 1917 års av densamme utförda grävningar i päl
byggnaden vid Broby, V. Tollstads sn, Lysings hd. 16026. Ög 

Fynd trän 1917 års av densamme utförda grävningar å medel
tida fyndplatser (jfr Fv. 1918, s. 105 ff.) vid Alvastra, V. Toll
stads sn, Lysings hd. 16027. Ög 

Trindyxa; fyrsidigt skifferbryne. Bodträsk, Nederkallx sn. 16028. Vb 
Fingerring av guld, fig. 3, med infattad blågrå agat (?) med in

ristade bokstäver D C M. Östra Spångby, Alunda sn, Olands hd. Up 
16029. 
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Skafthålsyxa av sten, planoplan. Prästgården, Vretaklosters sn, 
Gullbergs hd. 16030 Ög 

Gravfynd från skeppsformig stensättning (26 m. lång, 7,7 m. bred) 
med ett jordtäckt stenröse av 3 m:s diam. i mitten, vari: frag
ment av likarmat bronsspänne (jfr Salin, Tierornamentik, fig. 181); 
sländtrissa; 3 pärlor; krukskärva; brända ben och kolstycken. 

Undersöknipgen, som även omfattade 3 bredvidliggande, 
fyndlösa rosen,utfördes av antikvarien T.J.Arne år 1917. 16031. 

Skifferskärvor, tunna, 5, 2 med slipade ytor. Staviksudden, Över-
kallx sn. 16032. Vb 

Krukskärvor, t. vid kämpagrav i Norrlanda sn. 16033. Go 
Gravfynd trän 2,8 m. lång, nord-sydlig hällkista i oansenlig jord

kulle vid Hasta, Österlövs sn, Villands hd: Sk 
Skelettdelar av minst 3—4 individer, varibland ett barn, 

flintdolk med tvåsidigt skaft, lik Mn 425 och skaft av en lik
nande flintdolk. 

Undersökningen utförd år 1917 av antikvarien T. J. Arne. 
16034. 

De i marginalen stående förkortningarna hava följande be
tydelse: 
Bl = Blekinge. J å = Jämtland. Sö = Södermanland. 
Bo = Bohuslän. Kl = Kalmar läns del Up = Uppland. 
Dd ~ Dalsland. av Småland. Vb = Västerbotten. 
Dr es Dalarne. La as Lappland. Vg — Västergötland. 
Ge = Gestrikland. Me ~ Medelpad. Vsm= Västmanland. 
Go — Gottland. Ne ~ Nerike. Vr = Värmland. 
Ha = Halland. Sk — Skåne. Ån — Ångermanland. 
Hs = Helsingland. Sm— Småland. Ög — Östergötland. 
Hr = Härjedalen. St as Stockholm. Öl = Öland. 

Vid litteraturhänvisningar ha följande förkortningar använts: 
ATS ss Antikvarisk Tidskrift för Sverige. 
Fv. = Fornvännen. 
Mbl. ss K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Månadsblad. 
Mn sa O. Montelius, Minnen från vår forntid (Sthlm 1917). 
SFT = Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift. 
Sv. F. sa O. Montelius, Svenska Fornsaker (Sthlm 1872—74). 
Sv. M. = H. Hildebrand, Sveriges Medeltid (Sthlm 1879—1903). 
Teckn. sa B. E. och H. Hildebrand, Teckningar ur Svenska Statens Historiska 

Museum (Sthlm 1873—83). 
Vendel = Hj. Stolpe och T. J. Arne, Graffältet vid Vendel (Sthlm 1912). 
ÄEG = 0 . Almgren, Die ältere Eisenzeit Gotlands (Sthlm 1914). 
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Fig. 1—4. 

Fig. 1. Va. Inv. 15924. Sö. 

/ / 

Fig. 2. Vi. Inv. 16018. Up. 

Fig. 3. Vi. 
Inv. 16029. Up. 

Fig. 4. Vi. Inv. 15906. Go. 



Fig. 5 -12 . 
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Fig. 11. Vi. Fig. 12. Vi. 
Fig. 7 -12 . Inv. 15957:6. Ög. 

Fornvännen 1918. 3 
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Fig. 13. Vi. Inv. 15904. Öl. 

Fig. 13-17. 

^CT? 
ax 

Fig. 14. Vi. Inv. 15904. Öl. 

Fig. 15. Vi. Inv. 15904. Öl. 

Fig. 16. Vi. Inv. 15904. öl. Fig. 17. -Va. Inv. 15928. Go. 
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Fig. 18. Omkr. Vs. Inv. 15893. Öl. 

Fig. 19. Höjd 80 cm. Inv. 15813. Up. 



36 Statens Historiska Museum och K- Myntkabinettet. 

Fig. 20. 
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