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Fig. 5. 

från det bredaste stället på fiskliknande satt långsamt avsmalnar emot ändan 
med den höga stäven — kan det knappast råda tvivel om, att dess resta stäv 
betecknar akterstäven. Tillämpas denna tydning på båtbilderna från Syros, 
bleve läget att båtarna släpa var sin fisk, med stjärten före. Detta kan 
synas psykologiskt ofattligt; men tolkas fiskbilden som ett nationalitets
tecken av ungefär samma beskaffenhet som de 
nome-tecken, vilka tidigt brukades på egyptiska 
fartyg, blir förhållandet fattbart; en sådan fisk
bild fungerade oberoende av fartygets stävrikt-
ning. 

Så vitt jag kunnat finna ha alla, som analyse
rat ifrågavarande skeppsbilder, betraktat dem som 
uttryck för ou plankbyggd båttyp, till vilken även 
Palaikastro-båten torde vara att räkna. Frånvaron på bilderna av såväl 
mast som segel och saknaden av klara uttryck för såväl språng som styråra 
samt den tvärt avslutade lägre stävändan (som hos byggda fartyg vanligen 
var tillspetsad) göra emellertid troligt, att ifrågavarande skeppsbilder före
ställa ur stockar holkade båtar, förslagsvis från IV. eller III. årtusendet. 
Först sedan bilderna analyserats från den utgångspunkten att de föreställa 
urholkningar kan problemet om för eller akter fullt klargöras. Sannolikt 
kommer dock slutresultatet icke att påverka uppfattningen att fisken fått 
sin upphöjda plats på a k t e r s t ä v e n — där den nog tronar lika säkert 
som den motsvariga lilla fågeln på den i Egypten funna, äldsta kända bilden 
av en båt under segel (c:a 4 000 f. Kr.). 

P. Dahlgren. 

FYND OCH FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER 

LERKÄRL MED VULST FUNNET I EN HÄLLKISTA 

I en hällkista vid Binnarebo, Älmeboda sn, Kronobergs län, upptogs vid 
undersökning 1921 bland ett antal lerkärlsrester delar av ett kärl med en 
valk eller »vulst» runt kärlet nedanför överkanfen samt därunder streckorna
ment. Skärvorna med vulst ådrogo sig genast min uppmärksamhet, och då 
fyndet av sådan keramik i hällkista möjliggör tidsbestämning av vissa andra 
fynd av samma keramikart, för vilka fyndomständigheterna ej lämna säkert 
besked om till vilken tid de höra, bör ett meddelande om fallet vara berättigat.1 

Hällkistan vid Binnarebo var av den i Värend vanliga typen. Den stod 
i N 15° V å ursprungliga markytan mitt i ett kullerstensröse (18 m i diam., 
2 m högt). Av den plundrade kistan återstod norra gavelhällen, 3 hällar 

1 Antikvarien A. B a g g e har betonat fyndets betydelse och lämnat upp
gift om likartade fynd, varför jag är honom tack skyldig. 
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i vardera långsidan samt 1 takhall. Längden har varit omkring 5 ra, bred
den 1 m. Fynden i den delvis omrörda fyllningen, voro följande.2 

1) F ö r e m å l a v s y d s k å n s k f l i n t a : skivskrapa av vanlig häll-
kist-typ, 2 bitar av kärna, 6 andra avslag (2 av dem med kantboarbetning), 
allt från spridda ställen; 2) k e r a m i k : kärlbottcn (10 cm i diam.), f. i 
orubbat läge i nordvästra hörnet, ett 50-tal skärvor, troligen av samma 
kärl som bottnen, liggande i on hop nära don senare; vidare i södra delen 
av kistan omkring 25 skärvor av ett annat eller möjligen 2 andra karl, 
däribland skärvorna med vulst och streckornament; 3) 7 små gulvita 
b r ä n d a b e n ; 4) en del k o l . — De sistnämnda krukskiirvornas gods är 
grovt mod krossad granit och glättad yta och i övrigt av alldeles den be
skaffenhet, som karakteriserar de från slutet av vår stenålder i häll
kistorna funna lerkärlen. Skärvorna med vulst äro blott 2, den ena en 
övorkantskärva, visande en diam. av ungefär 20 cm. Vulsten, som är 
pålagd, ligger med sitt krön 23 mm nedom överkanten. Godstjocklekon 
vid vulsten är 18 mm, ovan och nedan denna 10—12 mm. Kärlväggen är 
vid överkanten avtunnando och något utsvängd. Ornamenten utgöras av 
millimotordjupa rätliniga ritsar, dels dragna snott i spetsig vinkel mot 
vulstens underkant, dels parallella troligen runt kärlet dragna horison
tella ritsar med kortare streck i spetsig vinkel mot dessa. Fig. 1 a—e. 

Av andra svenska keramikfynd mod vulst märkas följande två. — Vid 
grävningar i St. Förvar, St. Karlsö, äro många krukskärvor med vulst 
funna. Största likhet med vulstkurlet från Binnarebo visa skärvor från 
rutorna A6, A8 och A9 (t. ex. ur A6 av ett tunnformat kärl mod vulst 
närmast under överkanten samt streckornamont, horisontella, rätt täta 
och en del sneda i vinkel mot dessa — gods brunt och svart, grovt), alla 
fr. undersökn. 1888—89,3 samt en skärva fr. I 4: 35 fr. grävn. 1893.4 Fig. 
1 f. — Det andra fyndet, som här åsyftas, är gjort vid gravgrävning å 
kyrkogården vid Nosaby, V. Villands hd, Skåne.5 Fyra urnor av grovt 
gods ha här anträffats 1 m djupt i jorden. Kärlons form och ornamentik 
framgår av fig. 1 g. 

Att vulstkärlet i Binnnrobo-kistan skulle höra saraman med den i kistan 
anträffade sekundärgravon mod *tvättado> brända ben från yngre brons
åldern eller ev. La-Téno-tid, anser jag uteslutet. Såväl kärlets gods som 
dess ornamentik visar bestämt på stenålderns slutskede. 

Av Binnarebo-fyndet anser jag alltså framgår, att den motsvarande här 
berörda keramiken mod vulst från Stora Förvar såväl som från Nosaby 
kyrkogård ävenledes säkrast dateras till hällkisttid.8 

Knut Kjellmark. 

' St. H. M. 16748: 5. 
3 St. H. M. 8764. 
• St. H. M. 14345: I 4: 35. 
5 L. U. H. M. 20779. 
• Docent J.-E. F o r s s a n d e r , som välvilligt lämnat mig här avbildade 

foto av ett av Nosaby-kärlen och givit mig närmare uppgifter om fyndför
hållandena för nämnda kärl, har, sedan ovanstående inlämnats för införande 

(Forts, å sid. 320.) 
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Fig- 1. 
a—e vulstkeramik från hällkista vid Binnarebo, Almeboda sn, Smal., / frän 

Stora Förvar å Stora Karlsö, g från Nosaby, Sk. 
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KLEINEEE MITTEILUNGEN 

In oinom Artikel, bofitclt Die Wasa- Wappen in der Kirche su Roslags-Bro, 
teilt Ingeborg Wilcko-Lindqvist mit, dass bei der Restauricrung der Kirche 
1929 eino Anzahl auf die Wände gemalte Wappenschilde blossgelegt wurden, 
darunter drei zuvor unbekannte (Abb. 1), offenbar vor den aus den 1400er 
Jahren stamraendcn Gewölben gemalte. Verf. bemerkt, dass zwei der Wap
pen sich auf Gustav Wasas Stammeltorn Nils Kottilsson und Kristina Jons-
dotter beziehen dtirften, während das dritto ihrem Sohn, dem späteren Drost 
Kristor Nilsson angchört baben känn. 

Henrik Cornell veröffentlicht ein im Museum in Linz bofindlicbos Bildnis 
eines schwedischen Jesuilenpaters in Österreich (Abb. 4), nämlich des in 
T. J. Arnes Mitteilung in Fornvännen 1936 (S. 361) erwähnten schwedisdien 
Konverliten Johannos Galdenblad, der länge an der Spitze des Instituts 
Fundatio septentrionalis stånd. Im Anschluss an dio Unterscbrift des Ge-
mäldos liefert Verf. gewisse ergänzende Auskiinfte iiber Galdenblad. 

Der Fisch, der das Schiff zieht ist der Titel von P. Dahlgrens Bomcrkungan 
zu A. Oldebergs Deutung gewisser Fisch- und Vogelbilder an einigen 
schwedischen Bronzezeitfunclen (Fornvännen 1935, H. 6). Verf. erörtert die 
slrittige Frage, welches Ende bei dem Schiffstyp Abb. 5 (von Syros) das 
Vorder- und welches das Achterende ist, und weist darauf bin, dass es 
nicht notwendig ist, sich zu denken, dass der Fisch das Schiff zieht. Er 
känn auch am Acbtersteven als Nationalitätszeichen angebracht sein. 

Knut Kjellmark berichtet iiber oin Tongefäss mit Wulst, gefunden in einer 
Steinkiste bei Binnarebo, Ksp. Älmebocla, Län Kronoberg. Der Fund (Abb. 
6), der nicht gut mit einem in der Steinkiste angetroftenen Sekundärgrab 
aus der jiingeren Bronze- öder der Laténezeit zusammenhängon känn, ist 
von Bedeutung, da er eine Stiltze daflir abgibt, dass ahnliche Kcramiktunde 
von Stora Förvar auf der Insel Stora Karlsö sowie vom Friedhof zu Nosaby 
In Schonen in die Steinkistenzeit zu datieren sind. 

i Fornv., i brev meddelat mig, att han »numera ej ett ögonblick tvekar 
rörande sagda fynds datering. Det tillhör hällkisttid, snarast periodens 
äldre parti, oeh kan sättas i samband med vissa skärvor från skånska 
gånggrifter, Södervidinge och Gillhög, och dansk-nordtysk keramik, sna
rast då fyndet från Sande i närh. av Hamburg, varigenom vi fått ett 
nytt belägg för hur stridsyxekulturons keramik spökar ännu i nordisk 
hällkisttid. — I oorncrat skick är naturligtvis Nosaby-typen långlivad.» 
— Härtill vill underteckn. tillägga, att jag funnit ett oornorat vulst-kärl 
i en grav från slutet av bronsålder eller ev. La-Téne-tid i ott gravfält 
mod gravar från båda dessa skeden vid St. Hammaren i Bergunda sn % mil 
SV om Växjö. (Fynden därifrån hava i St. H. M. inv.-nr 19513.) 


