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STATENS HISTORISKA MUSEUM OCH 
K. MYNTKABINETTET. 

Tillväxten under år 1918. 

Mynt, 5, och medaljer, 30, nypräglade år 1917 å Kungl. Myntet. 
Leverans från Kungl. Mynt- och Justeringsverket. 16035. 

Minnesplakett i brons för Svenska Idrottsförbundet. Gåva av 
herr Isaac Westergren. 16036. 

Bronskedja, fragmentarisk, av i varandra häktade ringar av brons
tråd. Asplund, Rimbo sn, Sjuhundra hd. 16037. Up 

Bly pol ett. Älvsjö, Brännkyrka sn, Svartlösa hd. 16038. Sö 
Fynd trän 1917 års grävningar av numera doc. Bengt Thorde

man vid Alsnöhus, Adelsö sn, Färentuna hd. 16039. Up 
Skafthålsyxa av sten, svagt böjd, ryggad, lik Mn 389. Norrby, 

Skuttunge sn, Bälinge hd. Up 
Stenyxa med subrektangulärt snitt och hålegg; eggdel av skaft

hålsyxa av sten med avrundade brottytor. Kdlsta, Torstuna sn 
och hd. Up 

Flintdolk med tvåsidigt skaft, lik Mn 818. Ånhammar, Gryts sn, 
Daga hd. Sö 

Trindyxor, 2; stenyxa med oregelbundet rektangulärt snitt och 
tväregg, grova slagmärken. Ensta, Över-Järna sn, Öknebo hd. Sö 

Flintyxa, tunnackig, eggdel med svag tväregg. Åle, Vårdinge sn, 
Öknebo hd. Sö 

Stenyxa med otydligt subrektangulärt snitt. Långbro, Vårdinge 
sn, Öknebo hd. 16040. SÖ 

öve rs t ycke t : I mi t ten glaserat kakel f rån Helgeandsholmsfyndet ; v id s idorna detal jer f rån et t gu ld 

armband, som t i l lhör t Johan den III:s dotter Anna. 

Fornvännen 1919. 



Sm 

SÖ 

2 Statens Historiska Museum och K- Myntkabinettet. 

Mynt, 13 moderna, amerikanska. Gåva av herr Richard Hogner. 
16041. 

Flintdolk med tvåsidigt, utsvängt skaft, lik Mn 417; 2 flintspån ; 
fragment av bronsplncett, lik Mn 979. F. i en hällkista. "Svane-
bro", Örs sn, Allbo hd. 16042. 

Gravfynd från undersökning av 4 smärre, jordblandade rosen 
inom gravfält vid Ö. Ärnäs, Kårnbo sn, Selebo hd: 

Nr 2. Lerkärl av grovt, gråaktigt gods, brända ben och 
liten järnvikt (vik.-t.). 

Undersökningen utförd år 1917 av antikvarien T. J. Arne. 
16043. 

Skafthålsyxa av sten, troligen omslipad. Släbobygget, Hörfe sn, 
V. Göinge hd. 16044. Sk 

Skafthålsyxa av sten med svagt ryggad framsida, lik Mn 387 och 
379. Gåva av fru Clara Wåhlin. "Nässkogen", Grödtnge sn, Svart
lösa hd. 16045. Sö 

Skifferyxa med oregelbundet subrektangulärt snitt, eggad i ömse 
ändar; stenyxa med subrektangulärt snitt; rovaniemihacka med 
smal tväregg, jfr Mn 185. Gåvor av landsfiskal Magnus Ström. 
Svanstein, Övertorneå sn. 16046. Vb 

Skattfynd, bestående av 194,5 g. silver: 114 tyska, 42 anglo
saxiska, 6 danska och 1 böhmiskt mynt; fingerring av trind, 
mot ändarna utspetsande ten; pärla av glasfluss. Jämte dessa 
föremål upptogs enl. uppgift ett med fint vitt tyg fodrat nä
verstycke, som emellertid snart sönderföll. Frösslunda, Sten
åsa sn. 16047. Öl 

Skattfynd: 145 plåtmynt av koppar, präglade åren 1710—53, ly
dande å tillsammans 289 daler s. m., vägande 215 kg. och 
funna i en förmultnad ekkista. Toveryd, Jerstorps sn, Tveta hd. Sm 

16048. 
Överstycke av trä med Adolf Fredriks monogram från gamla kyr

kan i V. Torsås sn, Allbo hd. 16049. Sm 
Pilspets av järn, f. pä Marsfjället, Vilhelmina sn. 16050. La 
Stenyxa med subrektangulärt snitt och hålegg. Korgesta, Sevalla 

sn, Yttertjurbo hd. Vsm 



Tillväxten under dr 1918. 3 

Skafthålsyxa av sten. Blspebo, Sevalla sn, Yttertjarbo hd. Vsm 
Eldsten, spetsoval. Varmsätra, Norrby sn, Simtuna hd. Up 
Stenyxa, tjocknackig, med hålegg, svart stenart. Fastparbo, Tärna 

sn, Simtuna hd. Up 
Sländtrissa av täljsten. Vänga, Simtuna sn och hd. Up 
Stenklubba, lik Mn 251. Mällersta, Simtuna sn och hd. Up 

Stenyxa, tjocknackig, med hålegg, svartgrå; fragment av sländ
trissa av glimmerskiffer, prydd med dubbla koncentriska kretsar. 
Strömsnäs, Simtuna sn och hd. Up 

Skafthålsyxa av sten, eggdel, med ryggad framsida. Mdtteby, 

Frösthults sn, Simtuna hd. Up 
Trindyxa. Brunsåtra, Vittlnge sn, Torstuna hd. Up 
Stenyxa med långovalt snitt. Sallnge, Österunda sn, Torstuna hd. Up 
Stenyxa, tjocknackig med skev egg. Ål, Österunda sn, Torstuna hd. Up 
Stenyxa med långovalt snitt och hålegg, lik Mn 233; nackdel av 

skafthålsyxa av sten. Nydala, Torstuna sn och hd. Up 
Stenyxa med subrektangulärt snitt. Kålsta, Torstuna sn och hd. Up 
Flintsåg, lik Mn 579. Norrbo, Sparrsåtra sn, Åsunda hd. Up 
Stenyxa, tjocknackig. Vrå, Skogstlbble sn, Hagunda hd. 16051. Up 
Spegel och 2 spännen av brons, romerska; långt och smått j ä rn -

föremål; några järnfragment: blykula; 38 antika mynt. Anträf
fade vid inventering av ett magasin å Stockholms slott. 16052. 

Källfynd från offerkälla (jfr inv. 15958 o. 16093): 2 silvermynt 
(Karl XI, 1665 o. 1668); 2 kopparmynt (Kristina, 1640; Karl XI, 
1666). Barum, Kiaby sn, Villands hd. 16053. Sk 

Flintdolk med fyrsidigt ej utsvängt skaft, lik Mn 414. Skävshult, 
S. Vi sn. Sevede hd. 16054. Kl 

Skifferspets, fragment, troligen av samma typ som Mn 516. Pos-
Järn, Överkaltx sn. 16055. Vb 

Klubba av skiffrig stenart med skafthål, dubbeleggad, lik Aspelin, 
Antiquités du Nord Finno-Ougrien 80 (jfr Mn 397). Vad, Kumla 
sn, Övertjurbo hd. Vsm 

Skafthålsyxa av sten, fragment, lik Mn 384. Valla, Björksta sn, 
Yttertjarbo hd. Vsm 
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Skafthålsyxa av sten, eggfragment, lik Mn 384. Råby, Tortuna 
sn, Yttertjarbo hd. Vsm 

Skafthålsyxa av sten, eggdel, välvda sidor. Darsta, Kungsära sn, 
Siende hd. Vsm 

Sländtrissa av täljsten, plankonvex. Berga, Simtuna sn och hd. Up 
Stenyxa, tjocknackig med tväregg, liten; nackdel av mångkantig 

skafthålsyxa. Åndersta, Simtuna sn och hd. Up 
Pärlor, 2 av karneol, 1 av bergkristall och 5 av glasfluss; bot

tendel av mycket liten lerkruka av fint slammat och fast bränt 
gods; liten klotformig pärla av bly, beklädd med refflat brons-
bleck (vikt?). Strömsnäs, Simtuna sn och hd. Up 

Stenyxa, tjocknackig. Karlby, Simtuna sn och hd. Up 
Stenyxa, tjocknackig med tväregg. Rtbbtngebäck, Skogsttbble sn, 

Hagunda hd. Up 
Stenyxa, tunnackig. Ingla, Skogstlbble sn, Hagunda hd. Up 
Flintsåg, lik Mn 579. Valla, Vårfrukyrka sn, Åsunda hd. 16056. Up 
Fornsakssamling, huvudsakligen från Småland, inköpt från krono

länsman C. E. Hjertquist, Alvesta. 16057. Sm 
Gravfynd: brända ben och krukskärvor, från en av fil. dr Knut 

Kjellmark år 1918 utförd undersökning av ett av 5 oregel
bundna rosen vid Trästevik nära Färbo, Mtsterhults sn, Tuna-
läns hd. 16058. Kl 

Flintyxa, tjocknackig, utan fynduppgift. 
Gravfynd: 4 kambitar av ben; fragment av ett troligen för skatt

ning från ömse ändar uppborrat benstycke med lätt inristad 
del av runraden: + HT YTA; ten och nit av järn; krukskärvor 
av poröst, gråbrunt gods; brända ben och kol. Gåva av fru 
E. Boheman. Föremålen hava för länge sedan anträffats i en 
gravhög vid Länna, Huddinge sn, Svartlösa hd. 16059. SO 

Gravfynd från tvenne 3—4 m. vida högar med mittrösen inom 
gravfält vid Skäckltnge, Botkyrka sn, Svartlösa hd: Sö 

Nr 1. 2 remändbeslag som Vendel pl. XXXIX, fig. 1; rek
tangulärt bronsbeslag med urnupna hörn; eldstål (fig. 2); flint
bit; fragment av sandstensbryne; lerkärl av grovt gods; brända 
ben och kol. 
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Nr 2. Stenklot (29,5 cm. i diam.); 3Vs glaspärlor: kniv
fragment; lerkärl; brända ben. 

Nr 3. Krukskärvor och 2 ornerade bitar av benkam med 
bronsnitar; brända ben och £o/. 

Undersökningen utförd av konservator Erik Sörling. 16060. 
Stenyxa, tjocknackig med tväregg, av svartaktig stenart. Nortuna, 

Tortuna sn, Yttertjarbo hd. Vsm 
Skafthålsyxa av sten med omslipad egg. Ransta, Kumla sn, Över-

tjurbo hd. Vsm 
Stenyxa, tjocknackig. Sörbäck, Norrby sn, Simtuna hd. Up 
Flintdolk, lik Mn 486. Slggesta, Norrby sn, Simtuna hd. Up 
Flintyxa, tjocknackig med hålegg, lik Mn 214. "Kalby", Norrby 

sn, Simtuna hd. Up 
Stenyxa, tjocknackig med hålegg, av svartaktig stenart. Holmsta, 

Torstuna sn och hd. Up 
Stenyxa med trapezformig! snitt och tjock nacke, av svartaktig 

stenart. Vreta, Breds sn, Åsunda hd. 16061. Up 
Bronsmynt, 43 romerska från kejsartiden, mera sällsynta. Gåva 

av direktör G. E. Sylvén. 16062. 
Skifferyxa med eggar i ömse ändar, den ena hålslipad, den an

dra rät. Hlrvljärot, Övertorneå sn. 16063. Vb 
Minnessmycke, modernt, kopia av beslag på Birgittas relikskrin 

i Vadstena. 16064. 
Remsölja av brons (nyare tid). Rå, Vallstena sn. 16065. Go 
Spjutspets av järn, lik Sv. F. 272. Bryungs, Valls sn. 16066. Go 
Trindyxa; fragment av annan stenyxa; järnföremål av okänd an

vändning. Grinds, Vallstena sn. 16067. Go 
Fingerring av brons av hopböjt, svagt välvt band. Sandäskes, 

Sanda sn. 16068. Go 
Spännbuckla av brons, dosformig, med gropornering; bronsnål 

med kulformigt, korsrnärkt huvud. Slgrelfs, Vamlingbo sn. 16069. Go 
Ryggknappspänne som Salin, Thierornamentik, fig. 573; ett par 

dubbelskaliga och genombrutna ändskivor av brons till kedje
smycke (jfr Mbl. 1879, s. 57, fig. 28) med upplöst karolingisk 
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djurornamentik; rester av tillhörande bronskedjor. Långgutes, 
Mästerby sn. 16070. Go 

Stenyxor, mer eller mindre fragmentariska, 17 med längovalt snitt, 
1 liten tunn, ptatt;ämne till stenyxa. Sallmunds,Tofta sn. 16071. Go 

Tenar av brons, 2, f. vid bortforsling av ett stenröse vid Domer-
arve, Öja sn. 16072. Go 

Minnespenning i "krigsmetall" över generalkvartermästare Erich 
Ludendorff (1914). Gåva av prof. L. Fr. Läffler. 16073. 

Stenyxa med ovalt snitt och smal tväregg, jfr Mn 116. Bie, Flöda 
sn, Oppunda hd. 16074. Sö 

Krucifixuppsats av trä från 1781. Gåva av Kvickjocks försam
ling. Kvlckjocks ka. 16075. La 

Skafthålsyxa av sten, f. vid järnvägsbygge vid stranden av Kat
tum älv. Gelllvare sn. 16076. La 

Skattfynd, bestående av 398,67 g. silver: 2 byzantinska, 6 tyska, 
4 + 2 anglosaxiska och 49 + 4 kufiska mynt; ringspänne som 
Sv. F. 588; del av rund plåt med bandmönster, framställt ge
nom graverade sicksacklinjer; bit av ten som Sv. F. 641. F. i 
åker vid Slgsarve, Hejde sn. 16077. Go 

Armring av guld ung. som Sv. F. 610, men med dess knut er
satt av en enkelt ornerad, rombisk skiva (jfr Sv. F. 608). Hässle-
berga, Lyngby sn. Bara hd. 16078. Sk 

Gravfynd trän gravfält om minst 16 jordblandade rosen av 3— 
10 m:s vidd med brandlager. Stora Nybble, Kvllltnge sn, Brå
bo hd: Ög 

Nr 1. 4 järnspikar; 30 pärlor av glas och glasfluss; smält
klumpar av glas; krukskärvor, oornerade av grovt och illa bränt 
gods; brända ben och kol. 

Nr 2. Facetterad blå pärla och smältklump av glas; kruk
skärvor; 2 förkolnade brödfragment; brända ben och kol. 

Nr 3. Hängprydnad av brons, fragmentarisk, hjälmlik-
nande som Fv. 1915, Tillv., fig. 10 a; 3 ringar och annat brons
fragment; 32 spikar och nitar av järn; 10 pärlor av glas och 
glasfluss; fragment av benpärla; lerkärl; brödfragment; brända 
och obrända ben; kol. 
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Nr 4. 80 spikar och nitar, brodd och A fragment av järn; 
28 pärlor av glas och glasfluss; krukskärvor; förkolnat bröd i 
form av 2 mindre på varandra lagda runda kakor; brända ben 
och kol. 

Nr 6. Järnspik; 2 + 3 pärlor och 1 smältklump av glas; 
krukskärvor; brända ben och något ÄO/. 

Nr 7. 16 nitar och 4 fragment av järn; brända ben och 
något Åo/. 

Nr 16. 2 något försmälta glaspärlor; krukskärvor; brända 
ben och spår av kol. 

6 högar innehöllo endast krukskärvor, brända ben och 
kol, 3 intet fynd. 

Undersökningen utförd år 1918 av fil. lic. Olov Janse. 16079. 
Silvermynt, 9, f. på ön Masatierra och härrörande från tiden 

för den gamla spanska kolonien därstädes. Gåva av prof. Carl 
Skottsberg. Juan-Fernandezöarna, Syd-Amerika. 16080. 

Stenyxa med långovalt snitt. Hagaberg vid Linköping. 16081. ög 
Boplatsfynd från stenåldersboplats, undersökt av doc. Gunnar 

Ekholm 1918 (jfr Upl:s fornm.-för:s tidskr., bd 8, s. 1 ff.). Tibble, 
Björkltnge sn, Norunda hd. 16082. Up 

Gravfynd från år 1917 vid av fil. lic. Arvid Enqvist utförd under
sökning ä järnåldersgravfältet Smörkullen, Alvastra, V. Tollstads 
sn, Lysings hd. 16083. Ög 

Skifferyxa med rektangulärt snitt. Lomträsk, Överkallx sn. 16084. Vb 
Denarer, 5 (Vespasianus, Hadrianus, Antoninus Pius, M. Aurelius, 

Faustina d. y.), f. tillsammans vid jordschaktning å Varvshol
men vid Kalmar. 16085. Kl 

Stenyxa med långovalt snitt och tväregg. Rotfallet, Folkärna sn, 
Folkare hd. Dr 

Stenyxa med långovalt snitt, f. i skogsmark under Prästgården. 
Mökllnta sn, Övertjurbo hd. Vsm 

Stenyxa med ovalt snitt; båtformig stenyxa med hålk. Boda, Mö
kllnta sn, Övertjurbo hd. Vsm 

Trindyxa, konisk; stenyxa med oregelbundet långovalt snitt och 
slagmärken. Kolpelle, Möklinta sn, Övertjurbo hd. Vsm 
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Stenyxa, tjocknackig med hålegg, av gråsvart stenart. Hillersbo, 
Mökllnta sn, Övertjurbo hd. Vsm 

Stenyxa, tjocknackig med svag hålegg. Gullvalla, Kila sn, Över
tjurbo hd. Vsm 

Sländtrissa av vit kalksten. Brunby, Frösthults sn, Simtuna hd. 16086. Up 
Trindyxa, konisk, lik Mn 114; stenyxa med subtriangulärt snitt, 

tväregg och slagmärken. Mälby, Västerfernebo sn. Vagnsbro hd. Vsm 

Stenyxa med långovalt snitt, lik Mn 112. Hedbo, Västerfernebo 
sn. Vagnsbro hd. Vsm 

Stenyxa, tjocknackig; skafthålsyxa av sten, starkt söndervittrad. 
Södra Salbo, Västerfernebo sn. Vagnsbro hd. Vsm 

Stenyxor, 2, med subrektangulärt snitt; tjocknackig stenyxa med 
djup hålegg, av svartaktig stenart, lik Mn 218; nackdel av båt
formig stenyxa, lik Mn 305. Engarn, Kumla sn, Övertjurbo hd. Vsm 

Stenyxa med avrundat subrektangulärt snitt. Kumla, Norrby sn, 
Simtuna hd. 16087. Up 

Bronsyxa med avsats, lik Mn 859. Gunkestorp, Floby sn, Vilske hd. Vg 

16088. 
Stenyxor, 3, med ovalt-långovalt snitt; tjocknackig stenyxa med 

tväregg, lik Mn 142. Stutby, Sorunda sn, Sotholms hd. Sö 
Spjutspets av järn. Torp, Sorunda sn. Sotholms hd. 16089. Sö 

Hängsmycke (?) av mörkgrön stenart. Årsta, Runtuna sn, Rönö hd. Sö 

16090. 
Mässhake av karmosinröd, omönstrad sammet med i broderi ut

förda apostlafigurer och scener ur Marias historia. Deponerad 
från Boo ka, Värmdö sn. 16091. Up 

Stenhacka med subrektangulärt snitt och tjock nacke. Lomträsk, 
Överkaltx sn. 16092. Vb 

Källfynd trän samma offerkälla som inv. 15958 o. 16053: 3 sil
vermynt (Karl XI, 1668 och 1690) och 1 kopparmynt (Karl XII, 
1715). Barum, Kiaby sn, Villands hd. 16093. Sk 

Spännbuckla av brons, dosformig, enskalig, med gropornering. 
Stenstugu, Levlde sn. 16094. Go 

Sedelmynt, 2 finska på 1 mark, utgivna av upprorsledningen un
der inbördeskriget 1918. Gåva av löjtnant Birger Holmen 16095. 
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Skifferyxa med insänkt tväregg. Svartbäcken, Överluleå sn. 16096. Vb 
Bryne med trapezoidiskt snitt. Bodträsk, Nederkallx sn. 16097. Vb 
Gravfynd trän tvä skelettgravar vid Kopparsvik, Visby s. landsför

samling: Go 

Nr 1. 2 ringspännen med kubiska knoppar, resp. inrul
lade ändar å bygeln; remändbeslag och sölja av brons. 

Nr 2. Bronsspänne, fig. 3; järnkniv. 
Undersökningarna utförda år 1918 av fil. lic. O. V. Wen

nersten. 16098. 

Boplatsfynd trän härdplats vid järnvägsstationen Älvängen, Starr
kärrs sn, Ale hd: Vg 

Flintstycken, 4; litet fragment av slipad fl intyxa; 2 porösa 
lerklumpar; bryne av glimmerskiffer; kol och djurben. 

Undersökningen utförd av folkskollärare Johan Alin. 16099. 
Gravmonument av kristallinisk kalksten från 1100-talets mitt (fig. 9). 

Gåva av Löderups församling. Se Utställn. av äldre kyrkl. konst 
i Uppsala 1918, Katalog, nr 1. Löderups ka, Ingelstads hd. 16100. Sk 

Stenyxor, 1 tunnackig, 1 tjocknackig med tväregg; skafthålsyxa 
av sten, omborrad. Trollsta, Sorunda sn, Sotholms hd. Sö 

Trindyxa; tjocknackig stenyxa. "Enbergaby", Sorunda sn, Sot
holms hd. Sö 

Trindyxor, 2, med spetsig nacke; stenyxa med långovalt snitt, 
spetsig nacke och tväregg. "Vllltorp", Sorunda sn, Sotholms hd. Sö 

Trindyxa. "Hammarby", Sorunda sn. Sotholms hd. 16101. SO 
Stenklot, ornerat (jfr Fv. 1916, Tillv. fig. 17). Gåva av herr Ludvig 

Jernberg, Lidehäll, Vallby sn, Trögds hd. Till nämnda gård, 
där det senast förvarats, lär det vara fört på 1880-talet av dit
flyttad person, trol. från Tillinge sn, Åsunda hd. 16102. Up 

Skifferhacka med fyrsidigt snitt och smal, rundad rätegg. Norra 
Landsjärv, Överkallx sn. 16103. Vb 

Brända ben, troligen från en förstörd grav vid Himmelsberga stor
gård, Torpa sn, Åkerbo hd. 16104. Sö 

Skifferyxa, tjocknackig. Okänd fyndort,troligen i Västerbotten. 16105. Vb 

Trindyxa med ovalt snitt och spetsig nacke. Bålsta, Harakers sn, 
Norrbo hd. Vsm 



10 Statens Historiska Museum och K. Myntkabinettet. 

Flintspån. Vagersta, Romfartuna sn, Norrbo hd. Vsm 
Skafthålsyxa av sten. Molnebo, Västerlövsta sn, Simtuna hd. Up 
Stenyxa med fyrsidigt snitt och tväregg; fyrkantig benplatta (tro

ligen betselprydnad från nyare tid). Röcklinge, Västerlövsta sn, 
Simtuna hd. Up 

Stenyxa med långovalt snitt och tväregg; tjocknackig stenyxa, 
svart, med tväregg; eggdel av skafthålsyxa av sten med välvd 
framsida. "Bröstorp", Västerlövsta sn, Simtuna hd. 16106. Up 

Kopparmynt, 200, av vilka 175 1 öres k. m. för Ulrika Eleonora 
och Fredrik 1 (1719—1750), de övriga från Johan III (1591)— 
Gustav IV Adolf, 2 för Kristian IV. F. vid upptagning av en 
stubbe. Kvissberg, Vlnnerstads sn, Aska hd. 16107. Ög 

Fingerring av guld, treryggad (jfr SFT 9, s. 261, fig. 107/8), vikt 
14,3 g. Henriksdal, Barlingbo sn. 16108. Go 

Medalj i silver, präglad med anledning av kungamötet i Kristi
ania 28—30 nov. 1917. 16109. 

Sten med människoansikte (jfr inv. 12187). Gåva genom inten
denten frih. Erland Nordenskiöld. Korpedalen, Tisselskogs sn. 
Vedbo hd. 16110. Dd 

Gravfynd från undersökningar år 1918 inom gravfältet (jfr 15479, 
15769 o. 15957) vid Sjögestad, Sjögestads sn, Valkebo hd: Ög 

Brända ben ur var av 9 brandgropar; lerkärl från 7 av 
dessa och hartstätningsbitar trän en av de återstående. 

Undersökningen utförd av konservator Erik Sörling. 16111. 
Pilspets och sänke av ben. Dep. av Norrbottens museiför. F. 

i Katllsträsk, Nossjö sn. 16112. Vb 
Gravfynd från hällkista, innehållande skelett med romersk sil, 2 

ändbeslag till dryckeshorn och 2 spännen av brons; 2 arm
ringar och spänne med omlindad fot av silver; benkam; sländ
trissa av bärnsten; pärlor av guld, brons och glas; nyckel och 
läsdelar, kniv m. m. av järn samt björnklor (som anträffades 
i de fyra hörnen bakom huvudet och under fötterna). Vägg-
häll ur kistan, vara inristat skepp. Undersökningen utförd år 
1918 av docenten Sune Lindqvist. Smiss, Eke sn. 16113. Go 

Boplatsfynd från år 1918 av densamme utförda, fortsatta under-
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sökningar å stenåldersboplatserna vid Körartorpet, Götlunda sn. 

Glanshammars hd. 16114. Ne 

Skifferspets med svagt böjda sidor och grov tånge. Lllledet, Över-
kalix sn. 16115. V& 

Rovaniemihackor, 2, lika Mn 185. Lllledet, Överkallx sn. 16116. Vb 
Korkåpa av röd sammet med i Sverige utförda broderier från 

tiden omkr. 1500. Deposition från Vallentuna ka, Vallentuna hd. Up 
16117. 

Armbyglar. 5 (jfr Sv. F. 597), och 2 ringböjda tenar, allt av silver, 
vikt 444,07 g., f. vid plöjning i åker. "Granhagsmyr", Lärbro sn. Go 

16118. 
Skafthålsyxa av sten, plankonvex. Skålby, Skultuna sn, Norrbo hd. Vsm 
Skafthålsyxa av sten, planoplan, med påbörjat rörborrat skafthål. 

Gillberga, Skultuna sn, Norrbo hd. Vsm 
Selbågsbeslag av brons, likt Sv. F. 522, med kvarsittande ler-

kärna. Sösta, Romfartuna sn, Norrbo hd. Vsm 
Stenyxa, tjocknackig. Julpa, Romfartuna sn, Norrbo hd. Vsm 

Stenyxa, tunnackig; eggdel av skafthålsyxa av sten, plankonvex. 

Lista, Sankt Hinns sn, Norrbo hd. Vsm 
Skafthålsyxa av sten, eggdel, plankonvex. Vångsta, Dingtuna sn, 

Tuhundra hd. 16119. Vsm 

Stenyxa, tjocknackig. Sörby, Badelunda sn, Siende hd. Vsm 
Stenyxa med långovalt snitt. By, Västerlövsta sn, Simtuna hd. Up 
Skafthålsyxa av sten med svagt välvda sidor. Hjulmyra, Vittinge 

sn, Torstuna hd. Up 

Stenyxa med rektangulärt snitt och tväregg. Dalbo, Nysätra sn. 
Laganda hd. Up 

Stenyxa med långovalt snitt. Solandet, Bälinge sn och hd. Up 
Skafthålsyxa av sten, fragment med märke efter försöksborrning 

med rörborr. Altuna, Börje sn, Ulleråkers hd. Up 
Bronsnål med skivformigt huvud, lik Mbl. 1903—05, s. 28, fig. 31, 

ett lösbrutet segment av dess skiva förut insänt (inv. 11635); 
knapp, lik Mn 1376; armband, fragment, likt Mn 1285; liten ring. 

Allt av brons och f. samtidigt med de i Mbl. 1903—05, s. 27 ff. 
beskrivna föremålen. Prästgården, Härnevi sn, Torstuna hd. 16120. Up 
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Lerkärl av grovt, grusblandat gods (y. j.-å.). Frölunda, Sorunda 
sn. Sotholms hd. 16121. Sö 

Järnyxor, 3, med skafthålk och nedåtsvängd egg; stycken av för
kolnat t rä ; nötskal; j ä rns lagg (?); fragment av gul lerpärla; 
underkäk av ko och fragment av rörben. Allt f. vid muddring 
i Sagans strömfåra. Tårnaby, Tärna sn, Simtuna hd. 16122. Up 

Gravfynd ur stendösar från rom. j.-å. (Fv. 1919, s. 127 ff.), un
dersökta år 1918 av antikvarien T. J. Arne. Bölmlnge Backa-
gärd, Nöttja sn, Sunnerbo hd. 16123. Sm 

Bildsten; hängsmycke likt Sv. F. 612 och smalt rännformigt band 
av brons; 4 pärlor av glasfluss (2), gråvit stenart eller bärn
sten. Roes, Grötlingbo sn. Go 

Remsölja och 6 smala band av brons; bitar av sköldbuckla och 
kniv. 2 nitar och liten romboidisk/? /^ av järn, den sistnämnda 
med fastrostade trärester; brända ben, varibland en björn klo 
3 små träfragment. F. vid av rektor F. Nordin utförd under
sökning av en liten hällkista vid Havor, Hablingbo sn. 16124. Go 

Skafthålsyxa av sten, svagt böjd, med halvfärdigt rörborrat skaft-
hål. Lilla Sätra, Svedvl sn, Snevrlnge hd. Vsm 

Bronsyxa, lik Mn 805. Lundby, Tllllnge sn, Åsunda hd. Up 
Dubbeleggad skafthålsyxa av grå porfyrisk stenart, lik Mn 265, 

oborrad. Närlunda, Västermo sn, Västerrekarne hd. Sö 

Slenyxa med subrektangulärt snitt. "Längkårr", Öja sn, Väster
rekarne hd. Sö 

Flintspets. Vällbäck, Öja sn, Västerrekarne hd. Sö 

Stenyxa med långovalt snilt. Ås, Julita sn, Oppunda hd. Sö 
Stenyxa, tjocknackig med hålegg. Vännevad, Östra Vingåkers sn, 

Oppunda hd. Sö 

Skafthålsyxa av sten, eggdel. Ble, Flöda sn, Oppunda hd. 16125. Sö 
Skifferyxa med fyrsidigt snitt och tväregg, fragment. Mickojårvi, 

Överkallx sn. 16126. Vb 

Bildsten från gravfältet vid Havor, Hablingbo sn. 16127. Go 
Guldbrakteat, avbildad i Rig 1919, s. 82, fig. 11. F. i mosse vid 

Berg, Ödeborgs sn. Valbo hd. 16128. Dd 
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Järnredskap, troligen brandhake, och fyrkantigt trästycke. F. i 
jorden vid Karlbergskanalen. 16129. St 

Skifferhackor, 2. Tväredet nr 1 B, Överkallx sn. 16130. Vb 
Monstrans av förgylld koppar från nyare tid. 16131. 
Stenyxa, tunnackig; simpel skafthålsyxa av sten, lik Mn 379. 

Norrby, Bergs sn, Snevrlnge hd. Vsm 
Flintdolk med fyrsidigt skaft, lik Mn 414. Förunda, Bergs sn, 

Snevrlnge hd. Vsm 

Skafthålsyxa av sten, tjock. Bärsta, Kolbäcks sn, Snevrlnge hd. Vsm 
Stenyxa, tjocknackig. Slagårda, Llllhärads sn, Tuhundra hd. Vsm 
Bronsgöt av oregelbunden form. Brånsta, Romfartuna sn, Norr

bo hd. Vsm 

Bronsnål, platt, troligen trädnål från nyare tid. Västerlövsta sn, 
Simtuna hd. Up 

Bennål, platt, troligen från nyare tid. Navsund, Husby sn, Öster
rekarne hd. Sö 

Stenyxa, tjocknackig med tväregg och stora slagmärken. "Ar
landa", Årila sn, Österrekarne hd. SO 

Stenyxa, tjocknackig, fragment. Kantorps gruvor, Sköldlnge sn, 
Oppunda hd. 16132. Sö 

Gravfynd från två skelettgravar (med huvudena i N), anträffade 
under flat mark i Kilåker, Suderbys, Västerhejde sn: Go 

Nr 2. 115 små bronsbucklor som ÄEG 146 (anträffade 
under och vid huvudet); pär la av bärnsten; 2 järnklumpar; 
skelettdelar av människa. 

Nr 3. Skelettdelar av människa. 
Undersökningen utförd av numera fil. dr Hanna Rydh. 16133. 

Ben, obrända, från skelettgrav, rubbad vid schaktning inom grav
fält från äldre järnåldern vid Norrgärda, Västkinde sn. 16134. Up 

Korkåpa av brun sidenbrokad med rankmönster i olika färger 
(1700-talet); bokdyna av brun sidenbrokad med mönster i olika 
färger; antependium av röd sidentaft med foder av blått lärft 
med tryckt mönster (s. k. Luccamönster); fodret har ursprungli
gen tillhört en korkåpa. Gåvor av Tegelsmora församling. Tegels
mora ka. 16135. Up 
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Skattfynd, bestående av 790 g. silver, nämligen skäl lik Mbl. 
1891, s. 143, fig. 27, med gravyrer å bottnens innersida (ett 
fyrfota djur och bokstäverna AOA, fig. 4) och utvändigt längs 
randen (grov akantusranka, snarlik den å nyss anf. fig., ran
kans konturer niellerade); krossad skål av samma slag, utan 
bottenornering, mynningsdekorationen avb. fig. 5; enkolplum 
med å ömse sidor grovt tecknade, delvis niellerade gravyrer av 
Kristus på korset under sol och måne, samt tillhörande kedja, 
fig. 6); till hängsmycke förvandlad del av krucifix, bildat av 
två lika stora plåtar, av vilka den ena, genom drivning och 
filigranbeläggning sirade, är fastlödd vid den andras till 6 mm:s 
höjd uppvikta kanter, fig. 7; hängsmycken: 1 av myntliknande 
bronsplåt med silverbeläggning å ömse sidor, ögla och ring 
samt 8 halvsfäriska med den konvexa sidan ornerad, fig. 8; 
44 pärlor av växlande former, jfr Mbl. 1891, s. 162, fig. 48—53; 
plåt, troligen fragment av tyskt mynt. Pärlor, 2 av karneol, 
7 av glas med guldfolium, 5 av glas eller bergkristall. F. 
mellan två stenar på 0,3 m:s djup vid Gullunge, Skederids sn, 
Sjuhundra hd. 16136. Up 

Nätsänke (?), flat och rund sten med ovalt, frän ena sidan ur
gröpt hål. Artojärvi, Matarengt sn. 16137. Vb 

Stenyxor, 2 nackdelar med långovalt snitt; liten grovt slagen 
stenyxa med subtriangulärt snitt. Norrbys, Halls sn. 16138. Go 

Stenyxor, 2, med långovalt snitt; spetsig nackdel av stenyxa med 
ovalt snitt; skafthålsyxa av sten, plankonvex och svagt böjd. 
Norrbys, Halls sn. 16139. Go 

Skafthålsyxor av sten, 2. Malma, Badelunda sn, Siende hd. 16140. Vsm 
Stenyxa, tjocknackig med svag tväregg. Liljeholmen, Brännkyrka 

sn, Svartlösa hd. 16141. SÖ 
Påsyningsbeslag, 2, med upplöst djurornamentik på vardera i tre 

nedsänkta fält och spår av förgyllning; 129 pärlor av glas och 
glasfluss. Uggårds, Eksta sn. 16142. Go 

Gravfynd från fem högar, undersökta av antikvarien T. J. Arne 
och beskrivna i Fv. 1919, s. 1 ff. Lagerlunda, Kärna sn. Hane
kinds hd. 16143. Ög 
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Sedel, falsk, på 10 kr. för Skaraborgs enskilda bank, Skövde 
1885. Gåva av herr August Landgren. 16144. 

Träsköld. klädd med pergament, lik Sv. M. II, fig. 166. Gåva av 
Ringarums församling. Ringarums ka, Hammarkinds hd. 16145. Ög 

Krukskärvor, 14; brända ben och kol från avlång gravhög, un
dersökt av folkskolläraren Johan Alin 1918 vid Åsen, Högas sn, 
Lane hd. 16146. Bo 

Skifferklabba, platt, långoval, med bikoniskt skafthål. Torrekan-
korva, Övertorneå sn. 16147. Vb 

Ringspännebyglar, 2, av brons, den ena tvärstrierad med facet
terade knoppar, den andra med uthamrade och inrullade än
dar; 2 platthamrade järnringar. Stenstuga, Bro sn. 16148. Go 

Hålkyxa och båge till spänne, båda av brons (per. 3), f. vid gräv
ning i åker. GJellungs, Västkinde sn. 16149. Go 

Armbyglar av brons, 2, fragmentariska, den ena ornerad med in
stämplade trianglar; f. jämte spännbucklan inv. 16094 i en ske
lettgrav. Stenstuga, Levlde sn. 16150. Go 

Skifferyxa, triangulär, med oregelbundet snitt och tväregg. II-
wari nr 1, Torrekankorva, Övertorneå sn. 16151. Vb 

Spjutspets (jfr Sv. F. 499) och yxa av järn. Gåva av direktör 
Gustaf E. Sylvén. Hårby, Frustuna sn, Daga hd. 16152. Sö 

Helgonbilder, 3, av snidat trä: S. Olov, en biskop, S. Anna. Gåva 
av Köpings församling. Köpings ka. 16153. Öl 

Bronskittel, fig. 1, fragment av dylik och av en järnkittel; skär-
ding och 3 hankfragment m. m. av järn; rester av trä och 
näver; svedda ben. Kyrkebys, Hejnums sn. 16154. Go 

Sporre av järn, medeltida. Husaby kyrkogård, Klnnefjärdlngs hd. Vg 
16155. 

Boplatsfynd från Plros, guv. Novgorod, Ryssland: 3 små skiv-
skrapor av flinta; 1 flintspån; 5 pilspetsar av flinta. Gåva av 
prof. N. Roerich. 16156. 

Boplatsfynd: flintor; lerklening och djurben. Norrbys, Halls sn. Go 
Boplatsfynd: flintstycken; krukskärvor. Ire, Hangvars sn. 16157. Go 
Flintspets lik Mn 475. "Hagtorp", Sala landsförsamling, Över

tjurbo hd. Vsm 
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Hålkyxa av järn lik Mbl. 1901—03, s. 108, fig. 49. Ringvalla, 
Kila sn, Övertjurbo hd. Vsm 

Stenyxa med långovalt snitt och svag tväregg. Grällsta, Kila sn, 
Övertjurbo hd. Vsm 

Dalpil. Ransta, Kumla sn, Övertjurbo hd. Vsm 
Stenyxa med subrektangulärt snitt och tväregg. Holvastby, Nora 

sn, Våla hd. Up 

Stenyxa med långovalt snitt. Ulebo, Nora sn, Våla hd. Up 
Stenyxa med subrektargulärt snitt. Horsbäck, Västerlövsta sn, Sim

tuna hd. Up 
Stenyxor, 2, med längovalt snitt, 1 skev med subrektangulärt och 

1 smal, grovt slagen med rektangulärt snitt. "Lunda", Väster
lövsta sn, Simtuna hd. Up 

Stenyxa med rektangulärt snitt och tväregg, eggdel. Långtibble, 
Frösthults sn, Simtuna hd. Up 

Skafthålsyxa av sten, eggdel, starkt förvittrad, möjligen båtformig. 
Boda, Breds sn, Åsunda hd. 16158. Up 

Polett, tysk, möjligen från Hamburg. 16159. 

Sedelmynt. 50 penni, utgivet av upprorsledningen år 1918 i 
Finland. Gåva av amanuensen Gustaf Hallström. 16160. 

Frimärkspengar, 6 ryska. Gåva av kamrer L. Lindberg. 16161. 

Thalermynt från Pommern 1644 och Stralsund 1649, båda för 
Kristina; 1 plåtmynt å 2 daler s. m., Garpenberg 1673. Gåvor 
av herr L. E. Bruun. 16162. 

Mynt, tyska, avsedda för under världskriget besatta områden: 1 
å 2 kopek, 1 å 10 fanigoro (Polen 1917). Gåva av numera do
centen Bengt Thordeman. 16163. 

Skafthålsyxa av sten, båtformig. Skogstorp, L. Mellösa sn, Vlllåt
tlnge hd. 16164. Sö 

Skifferyxa med rektangulärt snitt och insänkt tväregg. Hebbers-
fors, Skellefteå sn. 16165. Vb 

Harpan, troligen av älghorn, lik Mn 45 o. 49. Hornborgasjön, 
BJerka sn, Gudhems hd. 16166. Vg 

Spelbricka av trä med bröstbilder i relief av Karl XI och Johan 
Sobieski. 16167. 
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Slipstens- och bryne-tragmtnt, enligt uppgift från förstörd grav
hög vid Gerlsta nr 2, BJärtrå sn. Ån 

Stenyxa (?) med rektangulärt snitt och />rynl?-fragment av ljus
röd sandsten. Strinne nr 8, BJärtrå sn. Ån 

Slipsten, yxliknande, av ljusröd sandsten. Gåva av P. Edholm. 
Bålsjö nr 4, BJärtrå sn. 16168. Ån 

Trädörr med ornamentala järnbeslag. Gåva av Hovs församling. 
Hovs ka, Göstrings hd. 16169. Ög 

Guldten, lagd i två spiralvarv såsom en "ingerring, vikt 5,655 g. 
Laxarve, Boge sn. 16170. Go 

Gravfynd från en hög, kallad "Skopinntull", undersökt av nu
mera fil. dr Hanna Rydh. Jfr. Fv. 1918, s. 77, och Rig. 1919, 
S. 237. Hovgården, Adelsö sn, Färentuna hd. 16171. Up 

Gravfynd trän 2 smärre gravhögar inom samma gravfält, vari
från fynden inv. 15726, undersökta av densamma. Hovgärden, 
Adelsö sn,\Fårentuna hd. 16172. Up 

Boplatsfynd från husgrunder, undersökta av densamma. Hov
gården, Adelsö sn, Färentuna hd. 16173—16175. Up 

Gravfynd (?): kam, pärlor, bronsbeslag, t. under kalkstenshäll i 
Hallvar ds. Gärda sn. 16176. G o 

Flintyxa. liten, tjocknackig; 2 skafthålsyxor av sten, den ena bi
plan och bred, den andra med svagt välvd framsida, lång och 
smal. Gunnarp, Tjörnarps sn, V. Göinge hd. 16177. Sk 

Trindyxa, spolformig med spetsig nacke. Tjengdarve, Träkumla sn. Go 
Bronsplattor, 2 runda, med graverad korsliknande ornering, trol. 

från slutet av medeltiden. Buters, Hogräns sn. Go 
Bronsring, gjord av ett tunnt band med två hål; fingerring av 

koppar (s. k. lappring från nyare tid). Ålands, Hogräns sn. Go 
Bronsskaft som det till nyckeln ATS 22:4, f. 158. Tomsarve, Ho-

gränslsn. 16178. Go 
Stenyxor, 43, med ovalt-långovalt snitt, 5 ämnen till dylika och 

2 skafthålsyxor, alla fragmentariska. Smågårda, Tofta sn. Go 
16179—16180. 

Skattfynd, bestående av 1265 g. silver: 1134 mynt (de yngsta 
från omkr. år 1100), varav 883 tyska, 87 anglosaxiska, 28 dan-
Fornvännen 1919. 2 
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ska, 2 irländska, 4 ungerska, 2 böhmiska, 1 byzantinskt och 
7 arabiska; 2 små smyckefragment. Till fyndet hör möjligen 
också litet bitsilver och ett kölnskt och 4 angelsaxiska mynt, 
senare f. i samma åker. Snovalds, Älskogs sn. 16181. Go 

Silvermynt, 1 + 2 arabiska; 4 vikter som Sv. F. 645. Sigvards, 
Etelhems sn. 16182. Go 

Benpryl; flätad armring av brons med hopslingrade ändar (jfr 
Sv. M. I, fig. 84); ringspännebygel av brons med facetterade 
knoppar; runt bronsspänne likt ATS 18:i, fig. 120 o. 122; frag
ment av järnsporre, lik Sv. M. II, fig. 171 b; järnnyckel till 
bultlås; fragment av snäcka. Kvinnegårda, Havdhems sn. 16183. Go 

Skattfynd. bestående av över 1300 g. silver: 338 + 120 mynt, 
nämligen 322 + 119 arabiska, varav över 30 genomborrade och 
2 försedda med ögla, 13 tyska, varav 1 genomborrat, 2 s. k. 
Hedebyhalvbrakteater, den ena genomborrad, ett anglosaxiskt 
och Va byzantinskt; armbygel som Sv. F. 597; fragment av 
dylik med längsgående reffling; fingerring av lancettlikt, hop-
böjt bleck; 1 helt och fragment av ett andra runt spänne som 
Sv. F. 582—83; ett mindre, likaledes filigransirat smyckefrag
ment; bit trol. av spenslig spiralring med knopp, lik Sv. F. 
611; allt f. vid bethackningiåker. Snäckarve, Stenkumla sn. 16184. Go 

Mosaikpärla; bronssölja från nyare tid. Nymans, Fröjels sn. 16185. Go 
Bronskors (hängsmycke) av 5 ovaler med spår av gropemalj på 

ena sidan; 14 pärlor av glasfluss, f. vid gravöppning på kyrko
gården i Gärda sn. 16186. Go 

Tennknapp. Snovalds, Älskogs sn. 16187. Go 
Runt bronsspänne med nedvikt kant, likt ATS 22:4, f. 47. Skota, 

Lojsta sn. 16188. Go 
Ringspännebygel av brons med facetterade knoppar och stämpel

ornering. Boters, Hejnums sn. 16189. Go 
Eldsten av elliptisk form med ränna. Gåva av fil. dr Ivar Ar-

wedsson. "Svanä bränna", Harakers sn, Norrbo hd. 16190. Vsm 
Boplatsfynd trän långsträckt kämpagrav med 2 rader stolpstöd 

och 2 eldstäder i mittlinjen (jfr inv. 15886) ä skiftesvägen mel
lan Nors och Tängelgårda, Lärbro sn: Go 
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Pärla av röd glasfluss; koskälla av järn; bryne av sand
sten; malstenar; obrända djurben; kol och halvförmultnat trä. 

Gravfynd från gravfält, beläget 250 m. NV om föreg., Lärbro sn: Co 
Nr 1 (röse av 12 m:s diam. med ett av några hällar täckt 

skelett i N—S). Stenklot och djurben ur roset; eneggat järn
svärd; skelettdelar av människa. 

Nr 3 (170 m. NO om nr 1, lågt röse, vari manslång kista 
av kantställda hällar i N—S med skelett på rygg). Lerkärl av 
svart gods och två spjutspetsar av järn, f. bakom huvudet; 
guldring(pä högra handen); sköldbuckla av järn (över högra knät). 

Undersökningarna, som jämväl omfattade tvenne förut plund
rade rosen, av vilka det ena innehöll skelettdelar, utfördes år 
1917 av rektor Hans Hansson. 16191. 

Fynd trän av antikvarien Otto Frödin sommaren 1918 utförda 
undersökningar i och vid Sverkerskapellet (jfr Fv. 1919, s. 43 ff.). 
Alvastra, Ö. Tollstads sn, Lysings hd. 16192. ög 

Gravfynd från 4 högar inom gravfält vid Lldeby, Ytter-Järna sn, 
Öknebo h d : Sö 

Nr 1 (hög av 11 m:s diam., med kärnröse över ett 1,7 m. 
vidsträckt bålmörjelager). Brodd, 50—60 nitar och flera spi
kar av järn; lerkärl av grovt grusblandat gods; brända ben; 
obrända ben av tupp. I bålmörjan anträffades även små bitar 
av bränd lera, av vilka flera hade en plan sida. 

Nr 2. Över 5 nitar av järn; helt lerkärl av grovt gods; 
fragment av 2 dylika. 

Nr 3 (hög med fotkedja av 5,5 m:s vidd, 0,3 m:s höjd, 
troligen över grav med nu förmultnat lik). Kniv och 2 andra 
små järnfragment; liten bronsring. Allt f. omkr. 0,5 m. under 
högens botten. 

Undersökningen, som även omfattade en fjärde, fyndlös 
hög, utfördes är 1918 av docenten Nils Åberg. 16193. 

Gravfynd, varibland föremål av rikt utstyrd kvinnograv, från 6 jord
blandade rosen (vik.-t.) inom ett större gravfält, undersökta år 1918 
av antikvarien T. J. Arne. Malmberga nr I, Kung Karls sn, 
Åkerbo hd. 16194. SÖ 
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Gravfynd från 4,5 m. vid, skadad gravhög vid Himmelsberga, 
Torpa sn. Åkerbo hd: Sö 

Pärlor av brons, glasfluss och ben; bronsfragment; järn
nitar; brända ben och kol. 

Undersökningen utförd år 1918 av densamme. 16195. 
Boplatsfynd trän samma ställe som fynden inv. 15964 vid Elva

sjö, Övraby sn, Halmstads hd: Ha 
Järnyxa med bevarat träskaft (ä. j.-å.); krukskärvor av 

grovt svart gods, ornerat med ovala intryck; stycken av av
huggna björkstammar. 

Undersökningen utförd av densamme jämte statsgeologen 
L. von Post år 1918 inom östra delen av den cirkelrunda ås-
mossen. Föremålen lågo 0,4—0,7 m. djupt i bränntorv, var-
över tidigare funnits nu bortgrävd vitmosstorv. Rester iakt-
togos av en ut i mossen löpande spång. 16196. 

Krukskärvor med våglinjer (vik.-t.); slagna flintstycken; t. i åker 
nära Gyllerup på gränsen mellan Löderups och Valleberga snr, 
Ingelstads hd. 16197. Sk 

Gravfynd trän 5 brandgropar e. dyl. (jfr inv. 14149, 15004 och 
15620) vid Bolltorp, Skönberga sn, Hammarkinds hd : Ög 

Nr 1. Lerkärl av grovt, löst bränt gods med skrovlig, 
grusblandad utsida, av förflackad situlaform. 

Nr 2. Lerkärl av tämligen väl bränt gods med slät ut
sida, av förflackad situlaform. 

Nr 3. Litet, helt cylindriskt lerkärl, ornerat kring kanten 
med en horisontell groprad. 

Nr 4 o. 5. Brända ben. 
Undersökningarna utförda år 1918 av antikvarien Bror 

Sehnittger. 16198. 
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De i marginalen stående förkortningarna hava följande be
tydelse: 
Bl = Blekinge. 
Bo = Bohuslän. 
D d = Dalsland. 
Dr —Dalarne . 
Ge = Gestrikland. 
Go = Gotland. 
Ha = Halland. 
Hs = Helsingland. 
Hr = Härjedalen. 

Jå = Jämtland. Sö t 
Kl — Kalmar läns del Up = 

av Småland. Vb -
La = Lappland. Vg = 
Me— Medelpad. Vsm-
Ne = Nerike. Vr -
Sk = Skåne. Ån -
Sm— Småland. Ög -
St = Stockholm. Öl s 

Södermanland. 
Uppland. 
Västerbotten. 
Västergötland. 
Västmanland. 
Värmland. 
Ångermanland. 
Östergötland. 
Öland. 

Vid litteraturhänvisningar ha följande förkortningar använts: 
ATS = Antikvarisk Tidskrift för Sverige. 
Fv. =; Fornvännen. 
Mbl. as K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Månadsblad. 
Mn = O. Montelius, Minnen från vär forntid (Sthlm 1917). 
SFT = Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift. 
Sv. F. = 0 . Montelius, Svenska Fornsaker (Sthlm 1872—74). 
Sv. M. ss H. Hildebrand, Sveriges Medeltid (Sthlm 1879—1903). 
Teckn. = 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 = O. Almgren, Die ältere Eisenzeit Gotlands (Sthlm 1914). 

Fig. 1-2. 

Fig. 2. 2/3. Inv. 16060. Sö. 
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Fig. 3 - 5 . 

Fig. 3. -*/3. Inv. 16098. Go. 

Fig. 4. Nära Vi. Inv. 16136. Up. 

Fig. 5. »/«. Inv. 16136. Up. 
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Fig. 6 - 8 . 

Fig. 6. 8/8. Inv. 16136. Up. 

Fig. 7. -Va. Inv. 16136. Up. Fig. 8.-V:). Inv. 16136. Up. 
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Fig. 9. 


