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64 Smärre meddelanden. 

S. 57 ff.) 80 st. ringar av samma huvudtyp. 14 st. av dessa synas av beskris'-
ningen att döma vara ornerade pä ungefär likadant sätt som ovanstående. 
Sammanlagt äro åtminstone 34 st. ornerade. I 5 fall är materialet järn. (Nära 
denna typ stär en mindre grupp av mera bandformiga ringar (Blume, Abb. 
76—77), vilka tyckas knyta samman föregående med ormhuvudringarna.] 

Omkr. 60 st. av dem äro hittade i trakterna omkring nedre Weichsel, ett 
fätal finnas vid nedre Öder och de övriga gruppera sig däremellan. 

De uppträda i fynd tillsammans med fibulor huvudsakligen från 100-
talet e. Kr. 

Från Gotland och Öland finnas många bevis pä livliga förbindelser med 
trakterna kring Weichselmynningen under äldre kejsartid. Stavbyringen visar, 
att dylika förefunnits även med Uppland. 

Nägot högre upp i samma grustag hittade en flicka i början av 1860-talet 
en guldring, vilken hon för 35 kr. sålde till en guldsmed i Uppsala. Av priset 
att döma kan det ha varit en fingerring. 

Geologiska kartan upptager inga fornlämningar å denna plats, där ringarna 
äro funna, men ovanpå den höga sandåsen ligga emellertid omkr. 10 smä låga, 
jordblandade rosen. Gravarnas antal har säkerligen varit vida större. Åsen är 
numera sönderskuren av tvä stora grustag, och pä krönet ha en mängd smärre 
gropar upptagits. Vid grustäkt anträffas ibland "mörk jord och aska', Med tanke 
härpå torde de bägge meddelade ringfynden fä anses härröra ur gravar. 

Folke Bergman. 

En denar från Tensta sn, Uppland. 

Den i fig. 38 avbildade denaren hittades omkr. 1924 vid trädgårdsaibete 
ä en frän Bräcksta i Tensta sn avsöndrad gärd, tillhötig Kumlans Lanthus-
hällsskola. En lärarinna därstädes, fröken Jenny Blomqvist, som gjorde fyndet, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ har skänkt myntet till Museet för Nord. Forn-
dÉL I k j & f w f o . saker i Uppsala dnr det bär inv. n:r 5438. 

B i /HHflMB Myntet är ovanligt väl bevarat. Framsidan 
K<9H»' ra B upptages av ett manligt porträtt i profil ät höger. 

^ H BM^P X ^ K ^ r Runt detta löper en inskrift, varav de bägge 
^ ^ * ^ första bokstäverna saknas; fullständigad härden 

Pig. 38. lytt: L. AzllVS CAZSAR. (Jämför COHEN, De-
scription historique des Monnaies, II. Paris 1859, 

s. 268, n:r 7). Å baksidan finnes en sittande kvinnogestalt, som i den fram
sträckta högra handen håller en offerskäl samt stöder vänstra armbågen mot 
ett ymnighetshorn. Under henne läses: CONCORD. Bilden symboliserar alltså 
Endräkten. Runt om finnes följande inskrift: TR POT COS II, vilket fullstän
diga! blir: Tribunicia potestate Consul II. 

Denna denar är alltså präglad för ^Elius Caesar, vilken var en adoptivson 
till kejsaren Hadrianus (117-138). Han blev själv aldrig kejsare, enär han avled 
före Hadrianus är 138. 
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Denarer av detta slag finnas frän Gotland till ett antal av 16 st. 
Från Uppland äro förut följande romerska mynt kända från per. 4 och 5 

(Haubergs förteckning i Aarböger 1894 är här kompletterad med n:r 3 och 7): 

1. Husby, Stavby sn. Claudius o. Nero, av är 51, guld, (St. H. M. 1460). 
2. Hönsgärde, Husby Långhundra sn. Nero (54-78), guld, (St. H. M. 8240). 
3. Rickomberga, Bondkyrka sn. Domitianus (81-96), silv. (St. H. M. 11438). 
4. Q:la Uppsala, nära kyrkan, Hadrianus (117—138), silv. 
5. Vik, Balingsta sn. Faustina (ej uppgivet om det är Faustina d. ä. 137—161 

eller Faustina d. y. 161 — 189), silv. Skall förvaras pä Viks slott. 
6. Brottby, Ösbygarns sn. Marcus Aurelius (161—180), funnet jämte elt frag

ment av ett annat silvermynt i en vikingatidsgrav. 
7. Stavby, Giresta sn. Obestämbar, silv. Hänföres av Montelius i "Frän Järn

åldern" till tiden 235—395. 

Romerska mynt äro således ej alltför vanliga här uppe. Den nytillkomna 
denaren erbjuder även ett visst intresse genom sin fyndplats, vilken ligger 
knappt 500 m. väster om det bekanta gravfältct vid Gödåker, sem har givit 
många fynd av importvaror frän romarrikets provinser från 200- och 300-tal. 
e. Kr. Alldeles i närheten av fyndplatsen ligger även en stor, ganska låg grav
hög. Om myntet härrör ur en grav eller är ett vanligt lösfynd torde knappast 
med bestämdhet kunna komma att avgöras. 

Att det kommit i jorden ganska snart efter sin prägling lär väl i alla fall 
vara ganska sannolikt, då det visar endast obetydliga spär av nötning. 

Folke Bergman. 

Skåne och Cammin. 

Stenarbeten av öländskt eller gotländskt material säsom dopfuntar, grav
hällar, kapital och stundom hela socklar äro långt ifrån sällsynta i kyrkorna på 
den tyska Östersjökusten. Nästan i varje stad erinras vi om, att den livliga 
bytesförbindelse, som under sengotiken och renässansen skulle avsätta sä mänga 
synliga spår i den baltiska konsten, var grundlagd redan under övergången 
mellan romansk och gotisk tid. Därom erinrar även det monument, varåt här 
skall ägnas några korta rader, domen i Cammin i Pommern. 

Vid inträdet pä domkyrkoplatsen kan nordbon icke undgå att förvånas 
över det i norra tvärskeppet använda materialet. Medan domen eljest till alla 
delar är av tegel, höjer sig här nordmuren till omkring 4 meters höjd med 
huggna granitkvadrar i regelbundna skiftesgängar. Ej mitt på muren utan 
något mot väster är inlagd en romansk portal_ med trefaldig avtrappning (Fig. 39). 
Orneringen är den enklast möjliga: elt kapitälband med platta och skråfas, basen 
visar detta motiv i omvänd ordning. Tympanon saknas. 

Denna mur har observerats redan av KUGLER1, som i den vill se en rest av 

1 FRANZ KUQLER, Kleine Schriften I, Stuttgart 1853, s. 685. 

5 — Fornvännen 1926. 


