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ninger at finde nogen stötte for anlagelsen av en regelret begravelse av 
noget helt lig i hel og obeskadiget stånd.» 

Efter detta ögonvittnes redogörelse måste det förefalla synnerligen tro
ligt att vi i Vistefyndet ha att göra med fynd ej av ett skelett utan av 
s k e l e t t d e l a r . Detta antagande synes mig slutgiltigt bevisat av C. M. 
Fursts osteologiska undersökning. Fiirst fann nämligen delar från m e r 
ä n o t t s k e l e t t (o. a. a., sid. 0). 

Arvid Serner 

FYND OCH FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER 

ETT OIJSERVANDUM HÖRANDE KATARINA-BILDEN UR LINKÖPINGS

SKATTEN 

Don Nils Johansson Lenk, vilken var donator till don bild av silver av 
den heliga Katarina av Alexandria, daterad 1509, som ingår i den s. k. Lin
köpingsskatten i Statens historiska museum,1 är välbekant från de samtida 
urkunderna; han var prebendat vid Stockholms Storkyrka 1503—1513, sär
skilt under sina senare år fungerande vid S:t Andreas' altare därstädes.2 

1 a f U g g l a s , Kyrkligt guld- och silvorsmide. (Ur statens historiska mu
seums samlingar 2, 1933, nr 47.) — Här bör uttryckligen framhållas, att 
den allmänt vedertagna uppgiften, att den stora Linköpingsskatten gömts 
i jorden för att undgå att falla de danska trupperna i händerna vid deras 
besättande av staden 1567 (upprepad också av mig själv i anf. arb. s. 11 
samt i min uppsats: Prolegomona till ett studium av det kyrkliga guld-
och silversmidet i Sverige, Konsthistorisk tidskrift 1935 s. 20) knap
past kan anses vara riktig, något som ocksä påpekats av K ä l l s t r ö m , 
Medeltida kyrksilver från Östergötland förlorat genom Gustaf Vasas re
duktion 1540 (Stockholm 1935) s. 20 not 5. Föremålen i fråga saknas i 
domkyrkans inventarium 1566 (Kammararkivet, Kyrkor, skolor, hospital, 
Linköpings stift, kyrkor, allmänt) och själva voro de — frånsett den i 
skatten ingående kalken och paténon — just av den art, att de i Gustaf 
Vasas ögon måste framstått som sådana onyttiga ting, som i första hand 
vore att offra vid hans konfiskering av kyrkornas silverskatter och som 
alltså alldeles särskilt voro utsatta för hot från dotta håll: två armrelik-
varier, ännu ett relikvarium och bilden av det papistiska helgonet. Man 
torde alltså böra utgå ifrån, att do avsiktligt undandolts för konungens 
reduktionskommission vid dess razzia på platsen 1540, ett förfaringssätt, 
som långt ifrån synes vara ovanligt (se exempel anförda i min cit. upp
sats i Konsthist. tidskrift 1935 s. 20; ett annat exempel — från Öster
götland — hos K ä l l s t r ö m , a. a. s. 107, jfr ocks. s. 19 f.). 

2 d e B r u n , Anteckningar rörande medeltida gillen i Stockholm. (Sam
fundet S:t Eriks årsbok 1917, s. 78 f.) 
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Uppenbarligen av detta skäl och då någon förbindelse mellan honom och 
Linköping icke påvisats, har också Collijn3 framkastat antagandet, att bil
den ursprungligen tillhört den nämnda kyrkan. Det kan likväl förtjäna an
föras, att den familj, vars namn han bär, dock verkligen, må vara under 
ett tidigare skede, tillhört den östgötska provinsadeln. En Magnus Lsenk, 
som vid 1300-talets slut och 1400-talets början företrädde släkten, kallas 
uttryckligen »vselborin» och förde i vapnet en ginbalk; han uppträder som 
bevittnare av köpebrev 1370, 1381 och 1402' och vid två av dessa tillfällen 
äger händelsen rum pä orter inom Linköpings stift, Stegeholm och Väster
vik. Hans hustru, Katarina Olofsdotter, skänker 1410 en gård till själaka
pellet i Linköpings domkyrka5. På grund av den bekanta luckan i vårt ut
givna urkundsmaterial från 1400-talets mitt och senare del kan visserligen 
stockholmaren Nils Johanssons konnexion med släktens äldre medlemmar 
icke för närvarande beläggas, men man bör kunna förutsätta, att den existe
rat, och i så fall blir hans lust att mod en dyrbar gåva hedra stiftskyrkan 
i den provins, varur släkten utgått, helt förklarlig. Kanske gällde det ett 
legat för någon närskylds själaro. 

C. R. U - s 

EN RAKKNIV KRAN SÖDERMANLAND MED F A G E L F I G U R E R 

Från Södermanland föreligger ett fynd, vilket lämnar ett nytt bidrag 
till bildfraraställningon här i Norden under bronsåldern. Fyndet, som är 
påträffat på ett berg ovanför Dånviken vid Rönninge i Salem socken, 
består av en rakkniv av brons samt ett fragment av en bronskniv (fig. 1 o. 2). 
Troligen härröra föremålen från en förstörd grav. Rakkniven, som är 
avsevärt nött och har en tjocklek av endast 1 mm och en längd av 8,2 cm, 
bar på ena sidan cn dekor, som gonom nötning blivit delvis utplånad. 
Längs ryggen har gått ett band av inpunsade linjer, upptill begränsat 
av instämplade trekanter och nedtill av små korta båglinjer. Detta band 
avslutas vid främre änden med en spiral. Bandets andra ände, som från 
skaftet fortsätter ett stycke fram mot eggen, är delvis utplånad, mon ett 
bibehållet parti synes antyda bilden av cn skeppsstäv. 

Mitt på bladet finnes en tämligen väl tecknad fågel, gås (?) samt där-
brodvid cn figur, som möjligen kan tänkas vara halsen och kroppen till 
cn större fågel, en stork, en svan eller dylikt (fig. 2). 

Detta bildmotiv, ett skepp ellor en skeppsstäv och fågelfiguror, ibland 
med fiskbildor är relativt ovanligt; på rakknivar kannor jag endast fyra 

3 Stockholms Storkyrkas återfunna reliker (Fornvännen 1919, s. 22). 
Mot Collijn so min redan anf. upps. i Konsthist. tidskr. 1935 s. 25, not 2. 

4 Resp. Svenska riksarkivets pergamentsbrev I nr 936 och 1519 samt 
Svenskt diploraatoriura (fr. o. m. 1401) I nr 237. 

5 Svenskt diplomatorium II nr 1263 (jfr R o m d a h l , Linköpings dom
kyrka, 1932, s. 129). 
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exemplar utom det här ifrågavarande med detta figurval, nämligen två 
från Skåne, en från Västergötland och en från Bohuslän.1 Arthur Norden 
har tidigare i anslutning till sina undersökningar om besvärjelser mot 
gengångare på ett bestickande sätt sammanställt fiskmotivet med vatt
net såsom ett gammalt beprövat medel mot gengångare.2 Han vill nu 
med vissa runbesvärjelser från järnåldern som bakgrund i detta samman
hang även Inflika fågel-fiskbilderna på bronsålderns rakknivar. Frågan 
är emellertid, om man verkligen beträffande dessa rakknivar kan tolka 

Fig. 1. 
Rakkniv samt fragment av kniv, båda av brons. 

fågel-fiskmotivet som ett gengångarskydd. Ifrågavarande motiv kan ju 
knappast anses vara vanligen förekommande. Man skulle visserligen kunna 
tänka sig, att de nedlagts endast i sådana gravar, där man gravlagt sär
skilda förbrytare eller personer, som under livstiden ansetts som särskilt 
betydande eller farliga och därför kraftmättade och som efter döden 
kunde tänkas utgöra en fara för do efterlevande. Man skulle sålunda, 
sodan personen i fråga avlidit, på gravgodset, i detta fall rakkniven, ha 
anbringat de magiska tecknen för att binda don döde och hindra honom 
från att gå igen. Häremot talar emellertid den omständigheten, att i flora 
fall de ifrågavarande bilderna på knivarna genom slitning blivit delvis 
utplånade, varför det är påtagligt, att dessa bilder funnits på knivarna, 
redan då dessa nyttjats som bruksföremål. Men härvid faller hypotesen, 
att dessa bilder i första hand skulle ha använts i dödsmagiens tjänst. Så 
vitt jag har förstått Norden rätt, vill han i sina tre uppsatser »Från Kivik 

1 A. O l d e b e r g , Fisk- och fågelfigurer på en bronskniv från Bohuslän. 
Fornvännen 1935, s. 343. 

* A r t h u r N o r d é n , Från Kivik till Eggjum, Fornvännen 1934, s. 9 ff; 
1936, s. 241 ff, 
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till Eggjum» (Fornvännen 1934, s. 35 ff, s. 97 ff, 1936, s. 241 ff) göra 
gällande, att såväl under brons- som järnåldern fruktan för den avlidne 
dominerat över de känslor, som bestämde de efterlevandes inställning till 
de döda och att sålunda gravkulten närmast stått i gengångarbcsvärjelsens 
tecken. Gent emot detta skulle jag vilja Invända, att även om vissa run
inskrifter från järnåldern k u n n a tolkas som magiska besvärjelsoformler 
till skydd mot den dödes hemsökelser, så torde man knappast kunna säga, 
att därför alla de avlidna betraktades såsom farliga väsen. Som jag ovan 
antytt torde det i stället ha varit de människor, som under livstiden varit 
särskilt farliga och onda, som man velat skydda sig emot. Detta framgår 
icke minst av sagorna. Och att utan vidare förutsätta, att de föreställ
ningar om den döde, som eventuellt rått under järnåldern, även varit 
tillfinnandes under bronsåldern, anser jag vara principiellt oriktigt. Jag 
tänker nu närmast på gengångareföreställningen. Jag vill i detta sam
manhang framhålla, att Nordens tolkning av gravhögarnas läge ute på 
näsen i kusttrakterna, t. ex. Vestfoldkungarnas monumentala gravar vid 
Borre, som bevis på cn föreställning om ebben som »dödningshämtare» 
även mött kritik från annat håll.3 

Så vitt jag kan förstå, kunna inga av de gravristningar, som Norden 
hänfört till bronsåldern, i motsvarande grad som Eggjumristningen an
föras som bevis för att en gengångaroföreställning existerat under brons
åldern. Skulle å andra sidan dessa bilder av skepp, solhjul, skålgropar 
etc, inristade på gravhällar från bronsåldern, verkligen vara knutna till 
en magi 1 första hand vänd mot gengångaren, så skulle detta även äga 
sin tillämpning på de fria hällristningarnas bildframställningar, där bl. a. 
såväl skepp som solhjul och skålgropar förekomma; ty att ett samband 
finnes mellan gravristningarna och hällristningarna torde väl få anses 
vara sannolikt.' Mon att dessa senare ristningars innebörd varit av on mera 
positiv natur och icke baserad på fruktan för don döde, därom torde väl 
do flesta forskare i vår tid som sysslat mod ämnet vara ense.5 Norden 
synes sålunda här frångå sin tidigare uttalade mening, att gravrist
ningarna, närmast Kivikgravens bilder, under bronsåldern haft cn mera 
positiv innebörd." 

För min egen del tror jag, att våra förfäders religiösa uppfattning under 
bronsåldern varit i allra högsta grad positivt inriktad. Georg Sverdrup 

' J a n d e V r i e s , Altgermanische Religionsgeschichte, 1937, s. 89. 
* W o l f g a n g S c h u l t z , Die religiöse und geistige Kultur der germa

nischen Bronzezeit, Jahreshefte der Gesellschaft f. Anthr. u. Urgesch. der 
preuss. Oberlausitz, Bd. 3: H. 2, 1929. 

G. E k h o l m , Bronsålderns hällristningar, Nordisk kultur, XXVII, 
Konst, 1931. 

5 O. A l m g r e n , Hällristningar o. kultbruk. Kungl. Vitt. Hist. o. Ant. 
Ak. Handl; del 35, 1926—1927. 

W. S c h u l t z , a. a.; G. E k h o l m , a. a. 
• A r t h u r N o r d e n , Kiviksgraven, Svenska fornminnesplatser 1, 1926. 
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har i sin skarpsinniga och grundliga utredning om våra förfäders döds
tro kommit till det resultatet, att till och med likbränningen måste be
traktas såsom en hjälp för den döde genom att skilja honom från allt, 
som kunde tänkas göra honom mottaglig för angrepp av farliga makter 
i en annan värld. Likbränningen skulle sålunda icke vara riktad m o t 
den döde utan tvärt om ott medel för att tjäna och värna honom.7 Jag 
skulle tro att vi härvidlag i första hand ha att göra mod cn fruktan för 
dödsdämonerna. Och möjligen härleder sig on senare tids fruktan för 
»den levande döde» från denna fruktan för likdämonerna. Samtidigt mod 

Fig. 2. 
Teckning av rakkniven fig 1. 

likbränningon utvecklar sig i No/den soldyrkan mod cn enastående kraft 
och rikedom och huvudvikten för bronsålderns sol- och fruktbarhetsdyr-
kare låg i eldens makt att främja och skapa livet. Sett från denna upp
fattning får hällristningarnas sol- och fruktbarhetstecken i gravarna sin 
fulla förklaring. De höra hemma i hela den kult, »som i bronsealderen 
skulde fromme fruktbarhet og trivsel på marken og i dyre- og menneske-
livet». Och strävan efter att bevara och främja livet och lyckan torde 
ba omfattat do döda lika väl som de levande.8 Det är med dessa föreställ
ningar som bakgrund vi bättre kunna fatta även bilderna på rakknivarna. 
Det är nämligen möjligt, att icko blott skepps- och hästbilderna, vilka kan
ske äro de vanligast förekommande, kunna ha beröring mod fruktbarhets-
kulten, utan även andra, som lurblåsarc, människor med dubbelyxor9 och 
även fågel- och fiskbilderna. Att fisken utgjort en sinnebild för vattnet 
förefaller att vara mycket plausibelt. Jämte solen torde nämligen även 
vattnet ha spolat en framträdande roll särskilt i den yngre bronsålderns 
fruktbarhetskult på kontinenten. Detta framgår bl. a. av vissa kultvagnar 
antingen formade som kärl liknande fåglar och försedda med hjul eller i 

' G e o r g S v e r d r u p , Fra gravskikker til dödstro i nordisk bronse
alder, 1933, s. 123. 

8 G. S v e r d r up , a. a., s. 134. 
" E r n s t S p r o c k h o f f , Sonnenwagen und Hakenkrcuz im nordischen 

Kreis, Germania 1930, s. 1. J u s t u s B i n g , Der Sonnenwagen von Trund
holm, 1934. 



F Y N D OCH F Ö R E MÅL I S V E N S K A M U S E E R 121 

form av vagnar med behållare eller med figurer uppbärande dylika behål
lare eller kärl.10 

Beträffande fågelfigurerna, vare sig dessa uppträda inhamrade på brons
kärl, gördelboslag, hjälmar etc. eller do uppträda som fristående figurer 
hava de av olika forskare tolkats än som solsymboler11 än såsom stående i 
rognmagiens tjänst.12 Vilken tydning som är den riktigaste är för när
varande svårt att avgöra. Det viktigaste härvidlag är, att båda föreställ
ningarna kunna betraktas som olika utslag av fruktbarhotskult. — Kan 
möjligen bronsålderns varma och torra klimat i särskilt hög grad ha 
gynnat uppkomsten av en regnmagi? 

Skall man sålunda inlägga en djupare mening hos bilderna på brons
ålderns rakknivar kan gonom vad som här ovan framförts cn bättre för
klaring vinnas än den av Norden anförda icke minst beträffande fågel-
fiskfigurerna. Ifrågavarande knivar kunna sålunda ha kommit till använd
ning vid förberedelserna (rituell rakning av skägg, ev. hår) till kulter 
och ceremonier, som hänförde sig till främjandet av likaväl de levandes 
som de avlidnas väl och lycka. 

Det bör emellertid hållas i minnot, att vi å andra sidan tills vidare icke 
helt böra förkasta den möjligheten, att dessa bilder endast tillkommit i 
ornaraentalt syfte och att rakknivarna jämte det övriga gravgodset, van
ligen syl och pincett eller en mindre kniv, i egenskap av ett mera person
ligt tillbehör fått följa den döde i graven. 

Andreas Oldeberg 

ETT VÄSTGÖTSKT BHONSALDERSGR.VVFYND MED DOPPSKO TILL 
SVÄRDSLIDA 

Vid vägarbete i en åker norr om Vånga by i Norra Vånga socken i 
Västergötland hittades för ett par år sedan en doppsko av brons liggande 
i kanten av en låg kullo. En besiktning av fyndplatsen visade att fyndet 
härrörde från on gravhög. 

Vid en senare av övcrlärare Hilding Svensson företagen undersökning 
av graven kunde konstateras, att själva gravhögen, som hade en oval form 
med en diam. av 12 m i ö—V och 10,4 m i N—S, var belägen på cn 
avlång, mindre backe. Högen, som bestod av ett jordblandat röso, var 
uppbyggd kring ett stort jordfast stenblock. I västra delen av högen på
träffades en liten välbyggd hällkista sammansatt av större och mindre 
hällar, 7 dm lång och 5 dm bred, fylld mod jord, brända ben, on mycket 
liten krukskärva mod brun yta och svart gods samt ett antal hartstät-
ningsbitar, fig. 3, som av allt att döma synas ha tillhört ett fyrkantigt 

10 H. S e g o r, Dio Deiehselwagen von Gr. Perschnitz, Altschlesien, Bd 3, 
1931, s. 185 ff. J. D é c h e l e t t e , Manuel d'archéologie, II, 1928, s. 444 ff. 

11 J. D é c h e l e t t e , a. a., s. 418 fl. 
12 E d v. L e h m a n , Solvognen fra Trundholm, s. 76, Danske studier 1904. 

W a l t e r S c h m i d , Der Kultwagen von Strettweg, 1934, s. 26. 
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kärl av trä eller näver. Detta gravgömme torde sålunda härröra från 
den äldre järnåldern. Krukskärvan torde knappast ursprungligen ha 
tillhört graven. Den passar nämligen ihop med en av de i högen löst 
funna krukskärvor, vilka otvivelaktigt torde tillhöra en äldre gravan
läggning, som med säkerhet torde ha blivit skadad vid odling. Denna 
gravanläggning, belägen strax söder om och på en något lägre nivå än 
den förstnämnda kistan, bestod av en kistliknandc stensamling, eller egent
ligen en 6—7 st. större kullerstenar med tämligen flata insidor, bildande 
ett ungefär kvadratiskt rum med öppning åt söder, där kistan synbarligen 

Fig. 3. 

blivit delvis bortodlad. Bottnen på detta rum var omsorgsfullt stonlagd och 
hela rummet hade en längd av c:a 1 m och on bredd av c:a 0,S m. I västra 
delen av detta kistliknandc rum hade fyndet av den ovan näranda doppskon 
gjorts. Ifrågavarande doppsko (fig. 4) tillhör den huvudtyp med rombiskt 
eller kvadratiskt tvärsnitt och genombruten botten, som finnes avbildad 
i Montelius Minnen 1007 och Miiller, Ordning Bronzealderen 94. Dess 
nuvarande höjd är 4,2 cm. Huruvida denna höjd är ursprunglig är svårt 
att avgöra, enär överdelens kant till större delen blivit bortbruten i 
såväl gammal som ny tid. Ett mycket litet parti av ett av hörnen upp
visar emellertid en någorlunda slät yta och kan sålunda utgöra en del 
av den ursprungliga kanten. Längs överkanten löper en ornering av fem 
parallella inristade linjer. Doppskons nedre parti är kraftigt utsvängt 
och bottnen bildar i tvärsnitt en kvadrat med 4,6 cm:s sida. 

Vid undersökning hittades i detta gravgömme vidare ett fragment av 
en skära av brons med fästetappar men utan tänder, längd 5,6 cm. 

Spridda i roset hittades för övrigt ett antal krukskärvor, som torde 
ha tillhört åtminstone tre kärl. De flesta skärvorna synas härröra från 
ett ganska stort kärl med rak mynningskant och utsvängd buk, av en 
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huvudtyp som Minnen 1431. Den största bitens rundning synes antyda ett 
kärl med en diam. av c:a 25—26 cm. Ytan är ljusbrun och glättad. Godset, 
som har en tjocklek av c:a 8 mm, är gråsvart, uppblandat med fina kvarts-
korn och relativt hårt. 

Av det andra kärlet föreligger endast en mycket liten skärva. Ytan är 
gråsvart ooh svagt refflad. Godset är i brott svart, relativt hårt och 
uppblandat med något större kvartskorn än hos föregående kärl. Gods-
tjockleken är 1 cm. 

Även av det tredje kärlet föreligger endast en skärva, fig. 5. Ytan är 

Fig. 4. 

svart, glättad, något ojämn och försedd med små långsträckta repor, vilka 
troligen utgöra märken efter glättstenen vid kärlets tillverkning. Godset, 
som har en tjocklek av c:a 1 cm, är ljust brungult, ganska segt och hårt 
med små kornlika inneslutningar av en brun, ganska lös konsistens. Skär
vans starka buktighet synes antyda ett relativt litet kärl. 

Huruvida de båda sistnämnda skärvorna tillhört kärl från järnåldern 
är svårt att avgöra, då en närmare precisering av deras datering för
svåras på grund av deras litenhet och avsaknaden av ornering. Det före
faller troligast, att de tillhöra graven med hartstätningsbitar, och möjligen 
kan den större skärvan (fig. 5) med sin svärtade, glatta, något ojämna 
yta tillhöra ett kärl, som har förbindelse med ren Lausitzer-kultur. 

Icke en enda krukbit hittades i det gravgömme, som tillhörde doppskon 
och fragmentet av skäran. Men dot torde vara sannolikt, att krukskär-
vorna tillhörande det först nämnda kärlet härröra från denna grav. Ge
nom det i senare tid på platsen bedrivna odlingsarbetet har nämligen 
högen skadats högst avsevärt och det torde vara av denna anledning, 
som samtliga krukskärvor blivit kringkastade och bortförda. Beträffande 
dessa krukskärvor kunna de flesta kanterna, men dock icke alla, uppvisa 
färska brott. En möjlighet att räkna med är också att bronsåldersgraven, 
som låg något lägre men alldeles intill gravkistan med hartstätning, 
blivit skadad redan i gammal tid, när den senare graven anlades. Det 
kan i detta sammanhang framhållas att don egentliga bronsålderns kera-
raikfynd äro synnerligen sparsamt representerade i Västergötland. 

Av doppskor, som den ovan beskrivna fig. 4, äger Statens historiska 
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museum icke någon identiskt lika. Den närmaste parallell museet ägor 
utgör en från Dömmestorp i Hasslöv socken, Halland, påträffad jämte 
lädcrskida och därtill hörande dolk liggande ovanpå en med ylletyg om-
vecklad samling brända ben, allt nedlagt i en 3,5 fot lång, mitt i en hög 
stående stenkista. Donna doppsko är svagt rombisk i genomskärning med 
cn största bottendiam. av 3,2 cm och en höjd av c:a 1,5 cm (jfr Minnen 1007). 
Montelius har fört fyndet till 3:e perioden. Detta kan också från typologisk 
synpunkt vara berättigat då i vissa 2:a-pcriodsfynd förekomma doppskor, 
vilka torde få betraktas som föregångare till exemplaret från Hasslöv. 

<OB 
Fig. 5. Fig. 6. 

Sålunda föreligger i ett gravfynd från Stora Köpinge socken i Skåne 
jämte ett svärd som Minnen 902 och en rakkniv ungefär som Minnen 930 
även cn mycket liten doppsko med utpräglat rombisk genomskärning, bot
tendiam. 3,2 cm och höjd c:a 1 cm. Sidorna äro ornerade med längsgående 
åsar och bottenpartiet är något utskjutande; själva botten är genombruten. 
En liknande doppsko förekommer i ett 2:a-periodsfynd från en av de 
högar vid Kvarnbo i Husie socken, Skåne, vilka i kronologiskt hänseende 
lämnat så belysande fynd från vår bronsålder,1 I detta sammanhang bör 
framhållas att från samma hög i ett senare pålagt lager förefinnes cn 
brandgrav med bl. a. cn mycket stor doppsko, numera fragmentarisk, men 
som hall kvadratisk genomskärning. Den synes ha haft en bredd av c:a 4,2 
cm och en höjd av 1,9 cm. Sidorna äro ornerade med små längsgående 
åsar men i motsats till föregående exemplar raka alltigenom. Jämte dopp
skon hittades spänne, pincett, rakkniv och tre knappar, vilka antyda fyndets 
datering till en sen del av tredje perioden.2 

Vi kunna sålunda inom sydsvenskt område konstatora cn tämligen klar 
utveckling av dessa små rombiska doppskor under 2:a perioden fram till 
dessa stora fyrkantiga under 3:e periodens slutskede. Inom danskt om
råde äro dessa belägg ännu mera påtagliga och doppskor, som äro nä-tan 

1 F o l k e H a n s e n , Den äldre bronsålderns kronologi belyst genom 
fynd från två gravhögar vid Kvarnby, Nordiska arkeologmötot i Helsing
fors 1925, s. 86, fig. 6. 

2 A. O l d e b e r g , Dot nordiska bronsåldcrsspännets historia, fig. 97. 
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identiska mod det nu påträffade västgölaexemplaret, förekomma i Dan
mark, i fynd tillhörande den äldre bronsålderns yngsta del. Det är också 
högst sannolikt att doppskon från Vånga utgör cn importsak frän det 
»garamaldanska landet» och sålunda icke frambringats inom den på brons-
åldorsfynd för övrigt relativt fattiga Västgöta-slätten. Såväl doppsko som 
fynd av keramik tala sålunda för förbindelser söderut under olika tider. 

Det kan ha sitt intresse att i detta sammanhang påpeka, att inom det 
mellansvenska området användningen av doppskor för dolk- och svärds
skidor i vanliga fall icke synes ha förekommit. Frånsett det bär ifrågavarande 
exemplaret känner jag för närvarande icke ett enda från detta område. 

Den bär ifrågavarande doppskon företer en del egendomligheter, vilka 
giva vissa häntydningar beträffande föremålets gjutning. I sitt färdiga 
skick och sedd uppifrån eller från sidan ger doppskon otvivelaktigt in
tryck av att vara ett »å cire perdue»-arbote. På undersidan (fig. 6) före
kommer emellertid en vulstliknande rand, gående diagonalt från två mot
stående hörn. Denna vulst liknar till en viss grad cn utplattad gjutsöm 
och att döma härav skulle sålunda on tvådelad gjutform ha blivit använd. 
Detta kan tänkas ha skett antingen på så sätt, att metallen gjutits direkt 
i formen, varvid sedan gjutsömmarna längs sidornas kantor omsorgsfullt 
avlägsnats för att oj verka störande. På undersidan däremot, där de 
ej syntes, lät man dera sitta kvar sedan de endast tillplattats. Kärnan 
kunde man lätt åstadkomma genera att t. ex. pressa våt lera i båda form-
halvorna och sodan på donna lerkärna skala av ett lämpligt lager, sora 
motsvarade mctallgodsots tjocklok. 

Det kan emellertid också tänkas, att de båda formhalvorna nyttjats 
sora förforraar för gjutning av en vaxmodell, som sedan i sin tur använts 
för »å cire perdue»-gjutning. Sistnämnda metod var visserligen mera tids
ödande men en fördel var att on justering av vaxmodollen kunde försiggå 
utan större svårigheter och att därigenom den vida besvärligare efter-
boarbotningon av den färdiga slutprodukten kunde i hög grad elimi
neras. 

Andreas Oldeberg 

TVÄ GOTLANDSMVVT FHAX SENMEDELTIDEN 

I Gotlands Fornsal ligga de tvenne nedan avbildade mynten. Det ena 
(fig. 7) är av koppar och väger 3 gr. 

Av. + MOIIHTJI (IIVITJITIS, liljebuske; inre och yttre pärlring, Rev. — 
WISBVdHNdlS, lamm hållande fana; inre och yttre pärlring. 

Det mest påfallande med myntet är att det präglats på en för stor plans. 
Kgendomligt är även att den tydligt medeltida pjäsen är slagen av kop
par. Dessa tvenne omständigheter i förening för till antagandet att här 
föreligger ett provmynt. Sådana, vilka brukade och bruka tillverkas för 
att ge ett begrepp om hur on projekterad prägling kunde to sig, gåvos och 
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givas ännu ett från de verkliga mynten avvikande utseende i fråga om 
plansens brodd eller tjocklek eller i fråga om den använda metallen.1 

Viktigt är naturligtvis först och främst att söka närmare fixera före
målet i kronologiskt avseende. Gotlands mynthistoria från senmedeltiden 
kan ännu ej sägas vara tillräckligt klarlagd, och Haubergs för sin tid goda 
studie torde nog i flera avseenden tarva en revision.2 Då detta ej f. n. 
och naturligtvis allra minst i detta sammanhang är möjligt att göra, måsto 
man ta sin utgångspunkt i hans disposition av stoffet. Man finner där att 

/ V * 

Fig. 7. 

typen liljebuske-lamm mod de ovan angivna inskrifterna övergives något 
före mitten av 1400-talet.3 Därmed skulle on terminus anl c quem erhållas. 
Vill man sedan närmare söka plocka in myntet i de gotländska serierna 
med denna typ synas stilskäl, särskilt bokstavsformcrna, snarast peka mot 
ett sent skede, närmast Haubergs 3-penning-grupp från 1420—40.' Nästa 
fråga blir: för vilken myntsort har den avbildade provpräglingen verk
ställts? Vid jämförelse mod dot nordiska materialet från senmedeltiden — 
till vilken epok dot ju under alla förhållanden hör — stannar man inför 
schillingnominalcn sådan den i ungefär samma storlek sora vårt mynt 
präglades av dot wendiska myntförbundet från 1432/335 och av Kristoffer 
av Bayern något senare.6 Härmed stämmer överens det preliminära resul
tat vi ovan kommit till i fråga om tidsbestämningen. 

Fig. 8 återger en med den förra stämpel identisk avprägling i silver, vil
ket för övrigt är cn mycket sällsynt företeelse, vikt 6,25 gr. Dels tjock
leken, dels det allmänna utseendet, gör en kansko vid första anblicken nå
got betänksam, men kopparavslagct ger ett starkt stöd åt autencitcten och 
vid närmare eftersyn stannar man inför ett konstaterande av otvivelaktig 

1 Om ett svenskt provmynt från Sturetidon, se B. T h o r d e m a n , Sve
riges modoltidsmynt (Nordisk kultur XXX, Stockholm 1936) s. 48. 

2 P. H a u b e r g , Gullands Myntviesen, Köbenhavn 1891. Jfr T h o r d e 
m a n a. a. s. 57 o. dens. Myntfynden i Korsbetningens massgravar, Fornv. 
1932, s. 36—39. 

3 H a u b e r g , a. a., s. 63 f. 
' a. a., s. 61 ff. 
5 W. J e s s e, Der Wendische Miinzverein, Liibeck 1928, avb. 506 ff. 
8 P. H a u b e r g , Danmarks Myntviesen, 1377—1481, Aarbeger tor Nordisk 

Oldkyndigbot og Historie, Kjöbenhavn, 1886, s. 180. 
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prägling mod senare uppgravoring.7 Men den osedvanligt höga vikten, nära 
3 gånger så stor som de nyss omtalade schillingmyntcns, är en annan svå
righet. För att erhålla en lösning måste man ta cn utgångspunkt i utländska 
analogier och gå (ill don kunskap som ägos om praxisen i kontinentala 
rayntverkstäder, där ett bruk hade utbildat sig, som särskilt vid präglandet 
av nya myntsorter gav en del av myntverkspersonalen rätt till gratifika
tion i form av avslag på osedvanligt tjock plans. Sådana avslag kallas 
poids forts.8 

Fig. 8. 

En provprägling för schillingmynt i Visby från 2:a fjärdedelen av 1400-
talet synes, så långt mynten från denna tid ha nått till vår kännedom, för
blivit ett experiment som ej fullföljts. Man har i Visby i sin myntpolitik 
velat följa do närmaste grannarna, men av en eller annan anledning 
(bristande förmåga?) avstått från ett fullföljande av tanken. 

Nils Ludvig Rasmusson 

7 Förf. står i tacksamhetsskuld till ingenjör G. O l s o n och konserva
tor C. G. H e s s c l b l a d för hjälp med den tekniska undersökningen. 

" M a r c e l H o c , L'cnseigne d'or do la Chambre des Comptcs de Flandre, 
Revue beige do numismatique, 1935 (tr. 1936) s. 13. Jfr A. B l a n c h e t , 
Monnaies royales francaises depuis Huguos Capet jusqu'å la revolution 
(Blanchet & Dieudonné, Manuel do numismatique francaise, II) Paris 
1916, s. 68 ff. En poids fort av ett borgarkrigsmynf ligger i universitetets 
myntkabinett i Lund, motsvarande II. V. Mansfeld-Bullner, Danske Mentor 
fra tidsrummet 1241—1377, Kjöbenhavn 1887, nr 658, d. v. s. enligt Haubergs 
bestämningar slaget i Lund under Magnus Erikssons tid. Enligt medde
lande av docenten J. E. Forssander är dess vikt 4,23 gr och tjocklek 
2,5 mm. 
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KLEINEEE MITTEILUNGEN 

Im Anschluss an einen Aufsatz in Fornvännen 1936, S. 230 ff., meint Arvid 
Serner endgiiltig boweisen zu können, dass der F u n d v o n V i s t e 
uns nicht oin Skelett aus der Älteren öder JUngeren Steinzeit gegeben 
hat, sondern undatiorbare Skeletteile von mehr als cinera Individuiim. 

Carl R. af Ugglas weist in einem Artikel O b s o r v a n d u m b e t r e f f s 
d e s K a t h a r i n a b i l d n i s s e s d e s L i n k ö p i n g e r S c h a t z e s 
darauf bin, dass Nils Johansson Lonk, der Donator dos aus Silber vor-
fertigton Bildnisses der heiligen Katharina von Alexandria, das zu dem 
im Staatl. Hist. Museum befindlicben Schatze gehört, cntgogon dor bishori-
gon Annahme wirklich mit dom ostgötischcn Provinzadel in Verbindung 
zu setzen sein diirfte, wodurch das Geschenk orkliirlicher wird. 

Andreas Oldeberg behandelt e i n R a s i e r m e s s e r a u s S ö d e r 
m a n l a n d m i t V o g e l f i g u r en (Stat. hist. mus., Inv.-Nr. 21397). 
Das Messer wurde im Ksp. Salera angetroffen und scheint mit Bildern 
einos Schiffsstovens und einigen Vogelfiguren verziert gewesen zu sein. 
Verf. erörtert (u. a. im Anschluss an Arthur Nordens Untersuchungen 
iiber die Gespenstermagio) die Frage nach der Bedeutung der Orna-
raente und betont, dass derart verzierte Messer bei Vorboroitungen zu 
Kulton und Zeremonien verwendet wordon sein können, die sich auf 
dio Förderung dos Gliickes der Lebenden wie auch der Toten bezogen. 
Verf. weist indessen auch auf die Mögliehkeit hin, dass die Bilder lediglich 
zur Verzierung habon dioncn sollon. 

Oldeberg beschreibt auch e i n e n b r o n z e z e i t l i c h e n G r a b -
f u n d m i t O r t b a n d z u e i n e r S c h w e r t s c h e i d e a u s 
W ä s t e r g ö t l a n d . Der Fund wurde in einem Grabhiigel im Ksp. 
Norra Vånga gemacht und befindet sich jetzt im Staatl. Hist. Museum 
in Stockholm (Inv.-Nr. 20744). Das Museum besitzt kein Ortband, 
das genau gleich dera hier fraglichen Exemplar wäre, welch letzteres dem 
Haupttypus Montelius, Minnen 1007, angehört. Das Ortband ist nach des 
Verf.'s Ansicht wahrscheinlich ein Importgegenstand aus dem »altdäniscben 
Lande» und nicht in der an Bronzezeitfunden im tibrigen verhältnismässig 
armen westgötiscben Ebenc hergestellt worden. 

Nils Ludvig Rasmusson bespricht z w e i g o t l ä n d i s c h e M i i n z e n 
a u s d e m s p ä t e n M i t t e l a l t e r , dio eine aus Kupfer, dio andere 
aus Silber. Beide MUnzen sind mit demselben Sterapel geprägt, und ge
wisse Umstände deuten darauf hin, dass es sich um eino Probeprägung 
fUr SchillingmUnzon handelt, ausgefuhrt im zweiten Viortel des 15. Jahr
hunderts, aber offenbar nicht fortgesetzt. 


