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Finland1 och i Ryssland.2 I sistnämnda land har inom guvernementen Ka-
san och Wjatka (vid Volgakröken) anträffats ett 30-tal dylika celter. 

Från do gamla östersjöprovinserna äro inga andra fynd än det här ovan 
meddelade kända. 

O. R. J—e. 

Bronsåldersplogen från Svarvarbo. 

År 1911 hittades vid torrläggning av en del av Bälinge mosskomplex i 
Uppland på gränsen mellan gårdarna Svarvarbo och Doterbo3 en väl beva
rad träplog (fig. 74), som dock först 1924 genom förf:s försorg inkom till 
Uppsala universitets museum. Det är meningen att så snart som möjligt 
lämna en monografisk framställning av denna plogs kronologiska och typo
logiska förhållanden, men då denna framställning kanske ännu kommer 
att dröja någon tid och då Fornvännen delvis vänder sig till en annan 
publik än en dylik publikation kan göra, torde det icke vara omotiverat att 
redan nu lämna ett smärre meddelande i denna tidskrift. 

Den viktigaste frågan rörande plogen är den kronologiska. Först sedan 
denna fråga är besvarad kan man med säkerhet inpassa plogen i dess typo
logiska sammanhang mod andra plogar. 

På grund av npphittarens, hemmansägare J. Mattssons i Svarvarbo, nog
granna uppgifter om fyndplatsen har det blivit möjligt att exakt bestämma 
plogens läge i den naturliga lagerföljden av jordarterna på denna (fig. 75). 
Härigenom vanns möjlighet till diatomacé- och skogspollenanalytiska be
stämningar av jordskiktet från den nivå, där fyndet gjordes. 

Diatomacéanalysen utfördes av d:r Astrid Cleve-v. Euler. Av denna fram
gick, att vid den tid, då plogen hamnade på platsen, Litorinahavet redan 
dragit sig långt tillbaka, ty diatomacéfloran utgjordes av en sötvattensflora 
med väl organiserad detritus. 

Pollenanalysen gjordes av statsgeologen E. Granlund och gav ett klart 
resultat — naturligtvis under förutsättning att plogens läge är exakt be
stämt, varom intet tvivel behöver råda. Enligt Granlunds bestämning tillhör 
plogen äldre bronsålder och snarast mitten av denna. 

Plogens utseende framgår av fig. 74, där handtaget (B) är särskilt av
bildat. Kallar man i fig. 74 A de i bildens plan men vinkelrätt mot föremålets 

1 A 1 f r e d H a c k m a n , Op. cit. i Finska Fornminnesföreningens Tid
skrift, d. 17 (1896). Jfr. A. H a c k m a n , Ett märkligt bronsåldersfynd 
från norra Finland i Studier tillägnade Oscar Montelius (Stockholm 1903). 

2 A. M. T a 1 1 g r o n, Sveriges förbindelser med Ostryssland under brons
åldern i Finsk Tidskrift, d. 80 (1916). Jfr A. M. T a 11 g r en, Die Kupfer-
und Bronzezeit in Nord- und Ost-Russland. (Helsingfors 1911.) 

8 Ang. fyndplatsens topografiska läge se kartorna fig. 3 och fig. 10 i 
Gunnar Ekholms avhandling "De uppländska boplatstyndon kring Bälinge 
mossar" i föreliggande årgång av Fornvännen. 

12 — Fornvännen 1929. 
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ytterkonturer tagna måtton för höjd och de vinkelrätt mot nämnda plan 
tagna bredd kan man ordna måttuppgitterna såsom i nedanstående tabell: 

Höjd 1 mm. Bredd i mm. 

Omedelbart nedanför handtaget 87 43 
Vid den första omböjningen 92 45 
Vid den andra (stora) omböjningen 120 59 
Vid den konkava böjn. på plogens undersida 94 100 
Vid främre spetsen 32 71 

Fig. 74. Svarvarboplogcn. A plogen från höger, B handtaget från vänster, 
C billpartiet uppifrån. 

Plogen, av 1,85 m. längd, är gjord av en naturligt böjd ekgren, som 
huvudsakligen genom klyvning erhållit bredsidor och smalsidor. Delen 
ovanför knäet, "styret", har vertikalt stående bredsidor och tål alltså större 
påfrestning i vertikal led och i plogens rörelseriktning än i sidled. Styret 
avslutas uppåt och bakåt av ett väl gjort handtag, vilket dock tydligen är 
utkarvat av ett icke alltför eggvasst verktyg. 

Nedre delen av plogen, vars klyvningsytor ligga mer eller mindre hori
sontellt, är klumpigare än styret. Dess spets framtill bildar en ganska trub
big, horisontell, 71 mm. bred "bill" och är det enda parti på plogen, som 
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visar en tydlig nötning bestående av en serie repor gående från spetsen 
bakåt. 

På ett ställe på plogens sida synas upprepade, korta, genomgåonde svagt 
konvexa, 49 mm. breda huggspår efter en lätt, icke eggvass yxa. Huggen 
äro enligt undersökning av konservator G. Rosenberg gjorda med metallyxa, 
vilket ingalunda motsäger ovan gjorda datering av plogen. 

Plogen synes vara fullständig i det skick, i vilket den upphittades. Intet 
extra plogskär1 har någonsin funnits på billpartiet. Icke heller finns minsta 

W/////M//M 

C.1-J C 3 * 

Fig. 75. Plan och profiler 1 mossjord, 2 blandad torv och lera, 3 lera, 
4 morän, 5 plogens läge. 

antydan till, att en dragstång varit fäst vid plogen. Möjligen har vid den 
första böjningen mitt på styret varit fäst en lina2, ty här förekommer på 
baksidan en skada i träet, om vilken det dock numera är omöjligt att säga, 
om den delvis orsakats genom nötning eller uteslutande genom förmultning. 

1 Detta är exempelvis fallet med den danska Dostrupplogen. Se S o p h u s 
M ii 11 er , Oldtidens Plov, Aarbeger 1900. 

2 Lika högtplacerad draganordning känner man från såväl nutida primi
tiva plogar som från förhistoriska. Se t. ex. K. F u t t e r e r , Durch 
Asien, Berlin 1901 (från Gobi) och A. T. C1 a y i Univ. Penn. Publ. Bab. 
Seot. II, 2, Philadelphia 1912 (från Assyrien). 
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Plogen från Svarvarbo måste således antingen ha skjutits framåt eller dra
gits med lina. 

På grund av det obetydliga materialet av förhistoriska, daterade plogar 
och don osäkerhet, som råder rörande de primitiva plogarnas genes, är det 
svårt att utan utförlig motivering insatta denna plog i ett utvccklingshisto-
riskt schema. Jag måste därför i detta korta meddelande nöja mig med att 
under hänvisning till do svenska hällristningsplogarnas former1 framhålla 
såsom min åsikt, att Svarvarboplogen måste vara typologiskt äldre än dessa 
(vilket naturligtvis icke hindrar en kronologisk likställighet dem emellan). 
Vidare måste mod största sannolikhet Svarvarboplogens typ vara att här
leda ur grävkäppen2, och torde typologiskt ligga mellan denna och häll
ristningsplogarna (vilka även mycket väl, mod undantag för Almgren, o. a. a. 
[lig. 186], låta härleda sig ur grävkäppen). 

Hjalmar Larsen. 

En ornerad gravsten från Södermanland. 

I juni förra året hittades invid Västcrljuugs järnvägsstation i Söderman
land en på båda sidor ornerad sten av tung kristallinisk gråvit kalksten.' 

Fyndplatsen är belägen på krönet av en i ost—västlig riktning gående 
grusås på tomten Valsberg l 1 c:a 90 m. VNV 10° om järnvägen, 200 m. OSO 
om Västorljungs kyrka samt c:a 700—800 m. SV om ett gravfält med jord-
rösen och skeppssättningar samt en runristning i en mindre häll, omnämnd 
av Bråte i Södermanlands runinskrifter I nr 41. 

Stenen ifråga utgöres av en flat, tämligen rektangulärt formad häll mod 
tre smalsidor tämligen grovt tillslagna och den fjärde obearbetad. Även 
större delen av ena bredsidan synes vara tillhuggen. Stenen är mycket 
starkt vittrad, vilket framgår av att i kalkstenen inmängd hårdare borg
art av gråsvart färg kvarstår som enstaka upphöjda partier. På vardera 
bredsidan äro längs do tillhuggna kanterna inristade två parallella linjer, 
som nå ned 10 cm. från den icke tillhuggna kanten. Dessa linjer äro inåt 
begränsade av koncentriska halvcirklar, medan mittpartiet utfylles av tre 
koncentriska cirklar, lig. 76. 

Enligt uppgift av markägaren, som hittade stenen på 2 dm. djup liggande 
med en bredsida vänd uppåt, ha tidigare på tomten hittats flata hällar av 
gråsten, vilka skullo ha tjänat som väggar i potatisgropar. Möjligen har 

1 För avbildningar av de olika plogtyperna på hällristningar, se M ii 11 e r, 
o a. a. (fig. 7) och O. A l m g r e n i Bohusläns fornminnen 8 (1913) s. 524 
(fig. 186). 

2 Att grävkäppen varit i användning för plöjning finnes exempel på. Se 
R. N e u h a u s s , Deutsch Neu-Guinca, I (fig. 180). 

8 Stenen har införlivats med Statens Historiska Museums samlingar un
der inv.-n:r 18855. 


