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Gravfynd från 19 av 25 år 1916 på Svenska Dagbladets bekost
nad av numera fil. dr Hanna Rydh undersökta gravar (jfr Fv. 
1917, s. 91 ff.) inom ett gravfält vid Hovgården, Adelsö sn. 15726. up 

Boplatsfynd från samtidigt utförda undersökningar (jfr Fv. 1917, 

s. 94 f.) inom en fornborg å Skansberget, Stenby, Adelsö sn. 15727. Up 
Gravfynd från 6 av 8 samtidigt undersökta högar (Fv. 1917, s. 93) 

inom ett gravfält vid foten av nyssnämnda Skansberget, Stenby, 
Adelsö sn. 15728. Up 

Gravfynd trän 6 samtidigt undersökta högar (Fv. 1917, s. 93 f.) 
inom gravfält vid Stora Dalby, Adelsö sn. 15729. Up 

Gravfynd trän 2 skelettgravar under flat mark, anträffade å en 
gårdsplan i Borlänge, St. Tuna sn: Dr 

Skelett av 2 människor; järnringar, 2 sammanlänkade, 
diam. 10,8, resp. 2,7 cm. 15730. 

Boplatsfynd trän Svarta Jorden, Björkö, Adelsö sn: Up 
Bronsspänne, likarmat, med rest av järnnål, likt Fv. 1917, 

s. 93, f. 5, ehuru utan dess nithål; handtag och ax till nycklar 
samt ringspännedel och 3 ringar av brons; pilspetsar, 4 hela 
och 5 fragment som Sv. F. 501, m. fl. föremål av brons och 
järn samt åtskilliga pärlor och några sländtrissor. 15731. 

Spjutspets av järn med trärester i hålken, bladet lancettlikt med 
hög mittrygg, f. i nedschaktat grus inom den år 1915 under
sökta delen (inv. 15464) av gravfältet på Smörkullen samt sten
yxa, tjocknackig, tväreggad, f. på högst 1 alns djup 50—75 
m. NN V om järnvägsstationen i Alvastra, V. Tollstads sn. Ög 

Flintdolk med brett tvåsidigt, genom uppskärpning nästan helt 
förlorat fäste, f. vid täckdikning, enligt osäker uppgift omkring 
3 m. djupt, i äng strax invid gården Disevid, Heda sn. 15732. Ög 

Stenyxa av Lihult-typ, eggslipad. Yxstaholm, L. Mellösa sn. SO 

Flintyxa, tunnackig. Löta, Bettna sn. SÖ 

Skafthålsyxa av sten som Mn 385. Husby, Husby-Oppunda sn. SO 
Stenyxa, avrundat tunnackig. Torp, Husby-Oppunda sn. SO 

Stenyxa, tjocknackig, obetydligt tväreggad. Smedstorp. Räby-Rönösn. SO 
Skafthålsyxa av sten, eggdel. ("Ilanda gård, Gåsinge sn" = ) Hända, 

Vrena sn? 15733. Sö 
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Rovaniemihacka (Mn 185), 42 cm. lång, f. invid landsvägen strax 
S om Liviöbäcken, ett tillflöde till Torne älv, 12 km. från kyrk
byn, Pajala sn. 15734. Nb 

Gravfynd från hällkista, ej mansläng, med i dagytan synliga tak
hällar. Fagerlld, Alingsås landsf: Vg 

Flintdolk, välhuggen, eljest som Mn 414, f. i kistans NV 
hörn. Jfr inv. 15770 (hällarna ur kistan). 

Undersökningen utförd år 1916 av antikvarien T. J. Arne. 
15735. 

Runstensfragment, 2, utgörande delar av gravvårdar från den 
första kristna tiden. F. på kyrkogården eller i bogårdsmuren 
till Hulterstads ka. 15736. Öl 

Silverspänne (fig. 3), runt, filigranklätt, vägande 56,35 gr. Kant-
orneringen t. o. m. andra tråden innanför rankan är fäst direkt 
på bottenskivan, den övriga orneringen på en särskild, tunn 
plåt. Nål, nål- och kedjefästen försvunna. F. i åker (jfr inv. 
13630) vid Kalkstad i Torslunda sn. 15737. Öl 

Gravfynd ur en inom en hög anträffad hällkista med tvenne häl
lar i vardera långväggen, nu saknande tak, 2,85 m. lång och 
1,45 m. bred utvändigt i den nordvästra, bredare gaveln samt 
belägen 100 m. Ö om landsvägen invid grustag NO om ladu
gården i Kärrktlen, Skälleruds sn: Dd 

Flintdolk, spetsoval med bred skaftdel och uppskärpt blad; 
flintblad med förlorad skaftända; skaft till flintdolk som Mn 
414, brottytan avjämnad under användning som eldslen e. d.; 
skärvor av flinta, c:a 50, och av hälleflinta, c:a 10; ben. 

Undersökningen utförd år 1916 av antikvarien T. J. Arne. 
15738. Dd 

Bälteprydnad, kupformig, närmast som Mn 1387, ehuru med 
knappen på undersidan genombruten likt ett fyrekrigt hjul; or
neringen av den koniska delen lik den å Mn 1392. Starkt 
sliten. Glasögonspänne med egenartad ornering, söndrigt; i 
rekonstruktion avbildad som Mn 1347. Benkam av samma 
form som Engelhardt, Vimosefundet pl. II: 12; på ena sidan 
ornerad med ojämnt strödda punktcirklar likt anf. fig.; gjord i 
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ett stycke. Allt f. i en mosse, 100 m. från platsen för häng-
kärlet inv. 14927, vid Ålekllnta. Alböke sn. 15739. Öl 

Flintskärvor, 3; hängbryne som Sv. F. 489; glaspärla, halv; bly
kula; järnbeslag; järnslagg; slip- eller malsten; krukbitar och 
brända ben; allt f. i en åker (jfr inv. 15768). Okome by och sn. Ha 

15740. 
Pilastrar av trä, två, enl. uppg. från en förutvarande predikstol 

i Järfsö ka. 15741. Hs 
Flintdolk med brett, tvåsidigt skaft; bladet å ömse sidor brett 

plansl ipat . Ö. Fyrby, Öja sn. SÖ 

Stenyxa, liten, tjocknackig, tväreggad; stenyxa med ovalt snitt, 
spolformig. Stora Sundby, Öja sn. Sö 

Flintdolkblad, avslaget och försett med ett hak i vardera eggen 
för fastbindning som spjutspets; skafthålsyxa av sten. Lista 
by och sn. Sö 

Stenyxa, liten tjocknackig (Mn 142). Eka, Lista sn. Sö 
Skafthålsyxa av sten. Hagby, Fors sn. Sö 
Stenyxa, tjocknackig, håleggad. V. Hedemora, Arla sn. Sö 
Stenyxa med ovalt snitt, smal egg och spetsig nacke. Ersång, 

Arla sn. Sö 
Stenyxa, tunnackig. Eneboga, L:a Malma sn. Sö 
Stenyxa, tunnackig, banedel. Mölntorp, Hyltinge sn. 15742. Sö 
Gravfynd ur jordgrav (stenåldern), anträffad vid sandtäkt 100 m. 

NO om stationshuset i Östratorps sn, Vemmenhögs hd: Sk 
Skafthålsyxa, båtformig, med hög holk (troligen av huvud

formen Mn 316), starkt söndervittrad; flintyxa. tjocknackig, 
överslipad även å smalsidorna, med bred, svagt halad egg; 
spån, 2, och skärvor, 4, av flinta, delvis något retuscherade; 
smärre stycken förkolnat trä. 

De mindre föremålen tillvaratagna vid en av amanuensen 
Folke Hansen verkställd efterundersökning. 15743. 

Gravfynd från gravar under flat mark i kanten av ett kalkbrott 
NNO om stationshuset i Båstad, BJåre hd: Sk 

Nr 1. Lerkärl, 3, sönderslagna, av bronsålderskaraktär; 
brända ben. Ett av kärlen är enl. uppg. f. i en liten av sten-
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hällar bildad kista, de två andra under och bredvid kistan. Här 
anträffades även en 5 cm. lång, sönderbruten bronsnål. 

Nr 2. Lerkärl av samma art, f. 3 m. från föregående grupp; 
brända ben. 

Fynduppgifterna inhämtade vid av amanuensen P. A. Ols
son verkställd efterundersökning. 15744. 

Plåtmynt, 47, av koppar, ett från år 1710, ett från 1719, 18 från 
1722—50 och 27 från 1751—58. Sammanlagda myntvärdet 48,5 
daler silvermynt, vikten 41,495 kg. Samlingen anträffades vid 
grundgrävning för ombyggande av manbyggnaden till hem
manet Innlnge nr 1, Stavby sn. 15745. Up 

Gravfynd trän undersökning av en över 3 m. hög gravhög i 
Kvttsleby, Njurunda sn: Me 

Kittel av brons, vara rester av näverhölje; lerkärl, 2 sön
derfallna, varav ett kunnat återställas; smältklumpar av ett glas
kärl; brända ben, tvättade, varibland björnklor och långa, tre
kantiga pilspetsar med tånge. Kitteln med en del av det öv
riga stod i en av stenar bildad kammare i bottnen av ett cen
tralröse, vilket täckte ett brandlager på den ursprungliga mark
ytan, 3 m. under den nu urgröpta högtoppen. I en intillig
gande hög anträffades år 1889—90 en liknande kittel (inv. 
13477), i en av fyra dylika längre i sydväst år 1881 en tredje 
(inv. 6772). 

Undersökningen verkställd av fil. lic. Arvid Enqvist och 
beskriven (med flera fig.) i Arkiv f. norrländsk hembygdsforsk
ning 1919. 15746. 

Gravfynd ur dös vid Brattås, Röra sn, Orust. Bo 
Flintdolk med smalt, fyrsidigt fäste, spän och kärna eller 

knuta av flinta; skärvor av flera delvis bandornerade lerkärl; 
klump, rödbrun, av järnoxid (färgämne). 

Undersökningen utförd år 1916 av fil. kand. Arvid Enqvist 
och beskriven (med 5 fig.) i Rig 1919, s. 145 ff. 15747. 

Gravfynd trän en hög av 14 m:s vidd, 2,4 m:s höjd, med cen
tralröse (11,2, resp. 1,4 m.), utgörande den största och högst 
belägna inom ett gravfält vid Hov, Estuna sn: Up 
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Bronsfragment, 5 små; broddar, 2, nitar, 9 + 35, och spi
kar, 6, av järn. Spelbrickor av ben som Sv. F. 451, 2, den 
fullständigare av form något över en halvsfer; lerkärl, grovt; 
brända ben och kol. 

Undersökningen utförd år 1916 av konservator Erik Sörling. 
15748. 

Gravfynd från samma gravfält som fynden inv. 14850 vid Lilla 
Berga, Klockrike s n : Ög 

Brända ben och kol ur 4 brandgropar, ur en av dem där
jämte en synål av järn och ett lerkärl. Skelett av människa 
ur grav med obränt lik. 

Undersökningen utförd år 1916 av konservator Erik Sörling. 
15749. 

Gravfynd från samma gravfält som fynden inv. 14969 vid Ture
berg i Sollentuna sn: Up 

Nr 1 (hög av 10 m:s diam.). Kol. 
Nr 22 (hög, diam. 6 m., med mittröse). Lerkärl, grovt, 

och brända ben, ett fåtal. 
Nr 23 (som föreg., 3 m.). Pärlor, 8 + 2, av glasfluss, brända 

ben och kol. 
Nr24(som nr 22). Sandstensbryne, 17,5cm. långt,brända ben. 
Nr 29 (som nr 22). Skelett av människa, anträffat liggande 

på rygg med huvudet åt sydväst. 
Undersökningarna utförda år 1916 av konservator Erik 

Sörling. 15750. 
Sedlar, två, å vardera 5 rdr, utgivna av St. Kopparbergs Bergs

lags Gassa år 1810. 
Gåva av disponenten O. A. Söderberg. 15751. 

Gravfynd från sju gravar inom ett ovan jord endast obetydligt 
framträdande vikingatidsgravfält vid Bredgården, Närs, Slitehamn, 
Othems sn. Go 

Undersökningarna utförda år 1916 av numera fil. dr Hanna 
Rydh (jfr dens., Dosformiga spännen från vikingatiden, Stock
holm 1919, s. 130). 15752. 

Sköldbuckla av järn som Sv. F. 420, ehuru utan dess pressbleck-
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beläggning. Fem obetydligt välvda nithuvuden av järn å brät
tet samt en bronsknapp i centrum, ornerad som spännet fig. 
56 i ATS 22 : 4. Enl. uppg. f. i Småland. Sm 

Gåva av grosshandlaren Georg Sievert, Djursholm. 15753. 
Skifferyxa som Mn 239, enl. uppg. f. 70 cm. djupt i en sandås. 

Omkring fyndplatsen fanns två "eldstäder med 20 cm. tjock 
förstelnad aska". Skansholm, Vilhelmina sn. 15754. La 

Gravfynd från en hög inom ett genom grustäkt starkt skadat 
gravfält vid Flosta i Altuna sn: Up 

Rembeslag, rektangulärt, skråkantat, av tjock, på under
sidan något urgröpt bronsskiva med fyra hörnnitar av brons 
med stora, välvda huvuden; två av dessa nitar kvarhålla ännu 
en del av en järnplåt, som tyckes ha till storleken motsvarat 
bronsbeslaget; remsölja av järn, enkel, med oval ring, som 
av det nu förlorade remfästet omfattats i ungefär samma mån 
som ringen å söljan Sv. F. 432; rembeslag av järn, smalt rek
tangulärt, skråkantat, med 2 nu huvudlösa nitar, oornerat; nit
naglar, omkr. 20; sinkor, 5; glas-(?)slagg; krukskärvor; brända 
ben. varibland hund-(?)klor; kol; tegelfärgade lerstycken, ut
görande prov på ett vid sidan av det lilla centralröse! och un
der brandlagret iakttaget, minst 4 m. vidsträckt, men före un
dersökningen till större delen bortgrävt, av likbålet (?) gulbränt 
ytlager av boltenleran; halvkolnade trästycken från en sand-
fylld grop under (?) detta tegelfärgade lager. Träresterna tol
kades som fören eller aktern av en urhålkad ekstock, vars si
dor dock voro nästan helt förmultnade och vars botten var 
omsorgsfullt stensatt med knytnävstora, förbrända eller förvitt
rade stenar. 

Undersökningen utförd år 1916 av amanuensen Arvid Ju
lius m. fl. 15755. 

Gravfynd från undersökningar, utförda år 1916 av antikvarien 
Arne vid Gårdstorp, Gårdstorps prästgård och Gettllngeborg (två 
hällkistor från romersk järnålder), allt i S. Möckleby sn. 15756. Öl 

Gravfynd från sju högar från vikingatiden, en stensättning från 
äldre järnåldern och ett möjligen ännu äldre röse, undersökta 
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är 1916 av antikvarien T. J. Arne inom gravfältet vid Berga l 
Trosa landsf. 15757. Sö 

Skafthålsyxa av sten med plan undersida. Tovhulta, Västermo sn. SO 
Stenyxa, tjocknackig, kort och bred, med två motställda sågrän-

nor ä bredsidorna nära ena smalsidan. Alunda, Husby-Rekarne sn. Sö 

Flintmejsel, grov, tjocknackig, håleggad. Spånga, Arla sn. SÖ 
Skafthålsyxa av sten, eggdel. Västra Hedemora, Arla sn. Sö 
Stenyxa, slagen och ofullständigt slipad med långovalt snitt och 

ovanligt tunn eggända. Österby, Näshulta sn. Sö 

Stenyxa med rundovalt snitt, något svängd, från smalsidan sett. 
V. Granhed, Flöda sn. Sö 

Stenyxa av tjocknackig huvudform, eggdel. Mellösa, Lilla Mel
lösa sn. Sö 

Stenyxa av tunnackig huvudform med långovalt snitt och slag
märken å nackdelen. Yxtaholm, Lilla Mellösa sn. 15758. Sö 

Gravfynd trän jordblandat röse (vikingatiden), undersökt år 1916 
av antikvarien T. J. Arne vid Öster-Tjärsta, Björkviks sn. 15759. Sö 

Gravfynd från 9 delvis fyndlösa högar inom ett gravfält (jfr Fornv. 
1917, s. 18 ff.), undersökta år 1916 av antikvarien T. J. Arne 
vid Runnevål, Stora Kils sn. 15760. Vr 

Brända ben från en liten stenkista (1. 68 cm., br. 26—20 cm.), 
anträffad vid djupgrävning i ett trädgårdsland 60 m. NO om 
kyrkan. Kastlösa by och sn. 15761. Öl 

Stenyxa med ovalt snitt, bred, ganska tunn egg; stenyxa med 
spetsovalt snitt och bred, svängd egg. Lövtorp, Sorunda sn. 15762. SO 

Dolkblad eller spjutspets av skiffer med avbruten tånge, brott
ytan avjämnad. Söderfors, Ådalslldens sn. Ån 

Spjutspets, 21 cm. lång, oeh pilspets, till formen lik Mn 447, 
båda av kvarts. Obekanta fyndorter, troligen inom Ångermanland. Ån 

15763. 

Gravfynd från jordgrav med skelett, tillhörande stenåldern, un
dersökt och beskriven av amanuensen Folke Hansen i Fornv. 
1917, s. 77 ff. (B, grav 2). V. Hoby nr 15, V. Hoby sn. 15764. Sk 

Gravfynd från jordgrav med skelett, tillhörande stenåldern, be-
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skriven av amanuensen Folke Hansen i Fornv. 1917, s. 70 f. 
(grav B, jfr inv. 15702). Lilla Bedinge sn, Vemmenhögs hd. 15765. Sk 

Silvermynt, arabiskt, f. strax söder om det gravfält, varifrån fyn
den inv. 15726 härröra. Hovgården, Adelsö sn. 15766. Up 

Gravfynd från sekundärgrav i bronsåldershögen Glädjebacken i 
Trelleborg: Sk 

Svärd av brons ungefär som Mn 1008 med rester av dess 
slida av skinn och dess kavle av horn (eller trä?), som över 
nedre tredjedelen varit surrad med fin bronstråd. Spänne av 
brons som Mn 1025; kniv som Mn 1019, ehuru utan tvär
slåar i skaftöppningen; brända ben samt rester av fint ylle
tyg, vari nämnda föremål och benen invecklats, och av den 
omkr. 1 m. långa träkista, som omslutit detta. Kistan var täckt 
av ett mindre röse, vars botten befanns ligga ovan den ur
sprungliga markytan. 

Undersökningen utfördes år 1916 av numera professor Otto 
Rydbeek. 15767. 

Spånknivar av flinta, tre, som Mn 570, f. tillsammans på 1h m:s 
djup vid grävning utmed ett större flyttblock, Hakestad nr 2, 
Kö inge sn. Ha 

Flintföremål, talrika, däribland 2 yxor, den ena tunn-, den andra 
tjocknackig, såg, skrapor, kärnor och spån; stenyxa, liten tjock
nackig; slipsten som Mn 558, halv; droppformad sidoptydnad 
till strutlikt glaskärl (jfr Vendel pl. XXXIX: 16); mosaikpärla 
av glas; sländtrissor m. m., allt f. på olika platser inom Kö-
inge sn. Ha 

Flintyxa. liten bred tjocknackig; 2 sågar och 1 pilspets, trekantig, 
av flinta; bryne och eldsten av kvartsit, sländtrissa. Svarträ sn. Ha 

Pilspetsar, en bladformig, en tväreggad; skrapor; spån;yxfrag-
ment och andra skärvor av flinta; lerkärlsbitar m. m., f. i samma 
åker som fynden inv. 15740; slipsten av kvartsit med en svagt 
konkav slipyta och flintyxa med subrektangulärt snitt, f. vid 
Åparp; trindyxa, t. vid Rävlge; allt i Okome sn. Ha 

Föremålen insamlade genom organisten J. Johnsson i Kö-
inge. 15768. 

Fornvännen 1917. 3 
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Gravfynd trän 12 brandgropar, undersökta år 1916 av konser
vator E. Sörling, ävensom tillfälliga fynd från en eller flera 
skadade gravar, allt inom samma gravfält som fynden inv. 
15479. Sjögestads by och sn. 15769. Ög 

Hällarna till den lilla hällkista, i vilken anträffades flintdolken 
inv. 15735. Fagerlid, Alingsås landsf. 15770. Vg 

Rörben, kluvet, obearbetat, anträffat vid skelett i grav under flat 
mark, undersökt av numera professor O. Rydbeek. Västra Vång, 
Trälleborg. 15771. Sk 

Skifferyxa. flat, tväreggad, 33 cm. lång, med nästan rent rek
tangulärt snitt. F. i gammal åker strax ovanför Kengis fors, 
omkr. 0,5 mil S. om kyrkan i Pajala sn. 15772. Vb 

Skattfynd. bestående av 210 kopparmynt, alla präglade för Karl XI 
åren 1662—1676. Sammanlagda myntvärdet 11 öre k. m. + 
34 öre s. m. Skatten anträffades under dikesgrävning vid ett 
torp å Mjöbyggets kronopark, Visseltofta sn, V. Göinge hd. 15773. Sk 

Gravfynd från ett av flera mindre stenrösen på sluttningen av 
Fulufjället ett 100-tal m. ovan den nutida trädgränsen, invid 
en gammal klövjeväg över fjället till Norge. Mörkret, Särna sn: Dr 

Spjutspets med kort, hullingförsett blad, lång facetterad 
holk; pilspetsar, 2, den ena med holk, den andra med tånge (?); 
järnfragment. Föremålen ha delvis glödpatina. 15774. 

Skafthålsyxa av sten, eggdel, f. i en skogsbacke strax S om 
manbyggnaden i Skogstorp, Adelsö sn. 15775. Up 

Lerklening, förkolnade trästycken, slagg- och degel-(?)bltar samt 
flintskärva, t. vid en av fil. dr Knut Kjellmark företagen un
dersökning av en hyddbotten från obekant tid vid Långelycke, 
Linneryds sn, 15776. Sm 

Gravfynd från Husabergsudden (jfr inv. 15011), Stockshammar. 
Askersunds landsf.: Ne 

Gravarna utgjordes av brandflak 1,5—3,5 m. vida, be
fintliga Vi—1 m. under ytan. Fynden, varibland hopböjda 
svärd ur 2 gravar, tillhöra vikingatiden. Ett brandflak under
söktes av antikvarien T. J. Arne, 8 sådana (varav 2 lågo un
der ett tredje) av fil. kand. Erik Lundberg. 15777. 
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Kopparmynt, Fredrik I:s 1 öre s. m., f. vid en av numera fil. dr 
Hanna Rydh och amanuensen I. Simonsson år 1916 utförd un
dersökning av Närkällan vid Hovgården, Adelsö sn. 15778. Up 

Grav- och boplatsfynd trän stenåldern, anträffade i nyodling till 
gården Ktaby mosse, Klaby sn, Villands hd: Sk 

Det avbrutna, 13,5 cm. långa bladet till flintdolk, närmast 
som övre hälften av Mn 405. Brottytans ena ända avrundad 
genom fragmentets användning vid eldslagning; metkrok av 
svinbete eller ben som Mn 616; fragment av två dylika av ben; 
sandkula, hopkittad genom rost (svavelkis?), allt f. vid ett ske
lett, dolkbladet och en metkrok mellan övre ändarna av lår
benen, det övriga vid vänstra överarmbenet. Skelettdelar från 
denna och två andra gravar; krukskärvor med snoddornamen-
tik; flintskärvor m. m. 

Fynden anträffade vid plöjning och vid av fil. dr Knut Kjell
mark verkställd undersökning. 15779. 

Boplatsfynd från stenåldern: flintaffall och krukskärvor m. m., 
tillvaratagna vid av skriftställaren Pehr Johnsson år 1916 verk
ställd besiktning av tvenne platser vid Hörby och Solve, Mjell-
by sn. 15780. Bl 

Taktegelfragment, rännformigt, och murbruksprov från en plats, 
där enligt sägnen ett kapell legat, å en tomt i Hellevlks fisk
läge. MJellby sn. 15781. Bl 

Boplatsfynd från stenåldern, anträffade vid av fil. dr Knut Kjell
mark år 1916 utförd undersökning vid Hellevik, MJellby sn. 15782. Bl 

Hålkyxa av brons som Mn 1061, f. omkr. år 1880 300 m. från 
Telningsån vid Vikens by, Alfta sn. 15783. Hs 

Boplatsfynd trän stenåldern, uppsamlade i åker. Norrbys, Halls sn. Go 
15784 och 15785. 

Ringspänne av silver, i huvudsak likt Sv. F, 588. Troskvälder, 
Tingståde sn. 15786. Go 

Stenyxor. 2 små tjocknackiga, tväreggade. Bergstorp under Ross
vik, Husby-Rekarne sn. SO 

Trindyxa, skadad; stenyxa, tjocknackig, bred. Kvarnäng, Bunkers sn. Sö 

Stenyxa, avrundat tunnackig. Gustavsvik, Lerbo sn. Sö 
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Trindyxa, bredeggad; stenyxa, tunnackig, med oregelbundet snitt 
till följd av stenens form och ojämna tillslagning; flintyxa med 
otydligt avgränsad smalsida, eljest tunnackig, söndrig och om
slagen. Båltnås, Östra Vingåkers sn. Sö 

Hålkyxa av brons som Mn 994, men med eggplanens sidolinjer 
utböjda och slutande i höjd med öglans undre fäste. Hållsta, 
Frustuna sn. 15787. Sö 

Bronsspänne, djurhuvudformigt, som Mbl. 1903—05, s. 61, fig. 100, 
men dubbelskaligt, djurornamentiken åtminstone delvis mindre 
oredig; nål som Sv. F. 546 och hängprydnad som Sv. F. 612; 
allt f. vid grundgrävning (jfr följ.). Stenstuga, Stenkyrka sn. 15788. Go 

Bronsspänne, djurhuvudformigt som föregående, men med dege
nererad "stil III" å nackfältet; 2 hängprydnader som Sv. F. 612; 
järnkniv. rak; benkam som Fv. 1911, s. 283, fig. 142; kam
men f. i åker, det övriga vid grundgrävning (jfr föreg. nr). Sten
stuga, Stenkyrka sn. 15789. Go 

Smalmejsel av flinta, närmast som Mn 179. Tomten, Stenstorps 
sn, Gudhems hd. 15790. Vg 

Gravfynd trän vikingatiden: pilsjjetsar m. m. Bergsvalla, Lima sn. Dr 
15791. 

Skafthålsyxa av sten. Vagnabåck, Veddige sn. 15792. Ha 
Skafthålsyxa av sten. Bädarö, Lots sn. 15793. Up 
Silvermynt, arabiskt. Gåva av fil. mag. F. Dahlstedt. Nordansjö, 

Torsåkers sn. 15794. Ge 

Miniatyrsköld av silverbleck, 2,5 cm. vid, och ett 40-tal pärlor 
av karneol, bergkristall och glasfluss, eldskadade; f. i en grav 
i en lerbacke 300 m. Ö. om Ölsta, Norrby sn. 15795. Up 

Gravfynd trän gravfältet Trullhalsar, Angå sn: Go 
Nr 17 (röse med fotkedja, diam. 5,2 m.). Kamfragment av 

ben med bronsnitar; brända ben, ett fåtal. 
Nr 18 (röse, diam. ej 4 m.). Bronsbleck, några små bitar; 

kambitar, nitade; krukskärvor; brända ben. varibland 5 klor 
(av björn?); kol. 

Nr 19 (röse, diam. omkr. 4 m.). Silverbleck, pressat i ro
settmönster, diam. 1,9 cm.; brända ben, ett fåtal; kol. 
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Nr 20 (röse, diam. nära 8 m.). Spänne, djurhuvudformigt, 
som Sv. F. 438; bronsfragment; järnkniv, rak; glasj'lusspärlor 
11 smältklumpar; kambitar, skärvor av lerkärl; 2 klor, andra 
brända ben och kol. 

Nr 21 (röse, diam. 3 m.). Bronsspänne, djurhuvudformigt, 
som Sv. F. 438; bronsbleck; pärlor, försmälta; kambitar; frag
ment av lerkärl; flintstycken, 2; brända ben, ett fåtal. 

Nr 22 (röse, diam. omkr. 5,5 m.). Fragment av brons och 
järn; omkr. 35 glasflusspärlor, eldskadade; kambitar; 3 bitar 
av lerkärl; brända ben och kol. 

Nr 23 (röse, diam. 5 m.). Hängprydnad som Sv. F. 612; 
2 bärnstenspärlor. 

Undersökningen utförd år 1916 av numera docenten B. 
Nerman. Jfr inv. 15540. 15796. 

Kantbeslag av guld, rännformigt (till svärdsslida e. dyl.) som Mbl. 
1894, s. 88, fig. 50, ehuru med sju tättsittande nitar; guldbleck. 
små tunna, smala strimlor; kufiskt mynt, halvt; bronsfragment 
i stort antal, särskilt av samma ringformer som i fyndet från 
Öster-Ryftes (Mbl 1890, s. 128), m. m. Tuna, Väte sn. 15797. Go 

Trindyxa. bredeggad. Grinds, Vallstena sn. 15798. Go 
Stenyxor. 4, med lång- eller spetsovalt snitt, tunn eller spetsig 

nacke; eggdelar av 2 dylika samt 4 delar av ämnen till lik
nande. F. i en åker vid Nasume i Tofta sn. 15799. Go 

Trindyxa, lång, spolformig. Sallmunds, Tofta sn. 15800. Go 
Spjutspets av järn. Martllle, Stenkumla sn. 15801. Go 
Armbygel, av avrundat fyrkantig, mot ändarna utspetsande brons

ten, oornerad. Rodarve, Fardhems sn. Go 
Bronsspänne, dosformigt, simpelt enskaligt med gropornering. 

Oxarve, Hemse sn. 15802. Go 
Spjutspets som Sv. F. 276, men med smalare blad; kniv, rak; 

pilspetsar, 2, med tånge; platta; handtag med två nitar; allt 
av järn. Mynningsbeslag (?) till kärl, 5 fragment; sölja och 
annat rembeslag av brons med järnnitar. Allt f. under väg-
anläggning vid Bjers i Lårbro sn. 15803. Go 
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Stenyxa med fyrsidigt snitt och avrundade kanter; dolkblad av 
flinta med kort skaftdel. Mickels, Valls sn. 15804. Go 

Rembeslag av brons, fyrkantigt, avsmalnande mot ena kortsidan, 
sammanfogat medelst tre nitar av tre över varandra lagda bleck. 
Ansarve, Tofta sn. 15805. Go 

Stenyxor, 6, med spetsovalt, ovalt eller subrektangulärt snitt, del
vis fragmentariska; del av ämne till liknande yxa. Smägårda, 
Tofta sn. 15806. Go 

Stenyxor, 5, med ovalt eller långovalt snitt. Kroks, Tofta sn. 15807. Go 
Stenyxor, 13, med lång- eller spetsovalt snitt; 6 egg- och 9 bane

delar till dylika, 1 tjocknackig, 1 med oregelbundet tresidigt 
snitt och tvär egg; ämnen, 29, till liknande yxor; slipstenar. 
2, m. m. Norrbys, Halls sn. 15808. Go 

Skifferhacka av Rovaniemityp. Svansteln, Över-Torneå sn. 15809. Vb 
Silverring, liten, tvärstrierad, obekant ålder. Norane, Töftedals sn. Dd 

15810. 

De i marginalen stående förkortningarna hava följande be
tydelse: 
Bl = Blekinge. Kl = Kalmar låns del Up = Uppland. 
Bo — Bohuslån. av Småland. Vb — Västerbotten. 
Dd s= Dalsland. La = Lappland. Vg = Västergötland. 
Dr = Dalarne. Me— Medelpad. Vm— Västmanland. 
Ge — Gestrikland. Nb = Norrbotten. Vr t= Värmland. 
Go = Gottland. Ne = Nerike. Ån = Ångermanland. 
H a = Halland. Sk = Skåne. Qg— Östergötland. 
Hs = Helsingland. Sm = Småland. Öl = Öland. 
H r = Härjedalen. St = Stockholm. 
J å = Jämtland. SÖ = Södermanland. 

Häradena hava angivits endast för Skåne och Västergötland samt i övrigt, 
när tydligheten så fordrat. 

Vid litteraturhänvisningar ha följande förkortningar använts: 
ATS = Antikvarisk Tidskrift för Sverige. 
Fv. = Fornvännen. 
Mbl. = K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Månadsblad. 
Mn = O. Montelius, Minnen frän vär forntid (Sthlm 1917). 
SFT = Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift. 
Sv. F. = O. Montelius, Svenska Fornsaker (Sthlm 1872—74). 
Sv. M. = 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 = Almgren, O., Die ältere Eisenzeit Gotlands (Sthlm 1914). 
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Fig. 1—4. 

Fig. 1. Ve. 
Inv. 15725. 

Go. 

Fig. 2. Vi. 
Inv. 15566. Vg. 

Fig. 3. 2/3. 
Inv. 15737. Öl. 

Fig. 4. Vi. 
Inv. 15685. Go. 
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Fig. 5—6. 

Fig. 5. Höjd 87 cm. Inv. 15662. Bl. 

r 

Fig. 6. Längd 1,66 m., höjd 0,95 m. Inv. 15574. Sm. 
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Fig. 7 - 8 . 

Fig, 7. Nära Vi. Inv. 15686. öl . 

• 

Fig. 8. Höjd 1,03 m., diam. 0,9 m. Inv. 15562. Vg. 




