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HÄLLKISTAN 0(H MYNTSKATTEN FRÅN RÄPPE 
I (MARY SOC KEN, SMÅLAND 

AV 

K N U T K J E L L M A R K och B E N G T l' H Ö R D E MAN 

S
ommaren 1909 undersökte Knut Kjellmark en hällkista, be
lägen 1/2 niil väster om Växjö, i Öjaby socken.1 — Då vid 
den första utgrävningen utom andra fynd ett intressant 
myntskattefynd från medeltiden framköra och det ansågs 
vara av vikt, att nämnda utgrävning, som endast avsåg en 

undersökning av själva hällkistan, utsträcktes till den omgivande 
högen, särskilt för att utröna om ytterligare någon del av mynt
skallen fanns nedlagd pä annat håll däri, företogs 1935 en partiell 
utgrävning av nämnda hög. Fynden från 1909 års undersökning ba 
i Statens Historiska Museum inv.-nr 13932, de från 1935 års under
sökning inv.-nr 2113G. 

En redogörelse för båda dessa grävningar och de därvid gjorda 
fynden lämnas här av Knut Kjellmark i uppsatsens avd. I oeh II. 
Mynlskatten behandlas av Bengt Thordeman i avd. III. 

7. Utgrävningen år 1909. 

Den undersökta hällkistan stod blottad och berövad en hel mängd 
av sina hällar i den utbredda, betydligt ramponerade högen, som 
låg i flack skogsmark c:a 950 m rätt norr ut från Räppe järnvägs
station (Växjö—Alvesta jvg), närmare bestämt mitt för södra 
ändan av det s. k. Knektakärrel. mitl emellan kärret och en 80 m V 
om högen i N—S gående allmän väg, som 450 m längre mot norr 
vid »Nederleds vägskäl» mynnar ut på stora vägen Växjö—Jön
köping. 

1 K n u t K j e l l m a r k , Utkast till beskrivning över Kronoborgs läns 
förhistoriska fornlämningar och fynd, Malmö 1911, sid. 35 o. f., samt K n u t 
K j e l l mar k, Värends fornminnen, 14, Öjaby socken, Växjö 1934. 
sid. 35 o. f. 

5 — Fornvännen 1939. 
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Högen var till större delen täckt av skogsmylla och bevuxen 
med gräs samt ett 20-tal rätt stora träd (tall och gran). De orediga 
stora hoparna av kullersten och klapper på västra och östra samt 

É
på norra sidan om den ungefär 
mitt i högen liggande hällkistan 
föreföllo vara kvarlämnade res
ter efter en för länge sedan ut
förd stentäkt, som fortgått runt
om över hela högen och där tun-
nat av den och minskat dess 
höjd. — En sista mindre omfat
tande stentäkt hade försiggått 
några år före undersökningen. 
— Om hällkistan sades, att den 
för många år sen varit föremål 
för »skattsökning» av bönder 
från öjaby kyrkby. — Ett fler
tal hällar voro även bortförda, 
och många av de kvarvarande 
lågo ikullvräkta. 

Undersökningen 1909 omfat
tade som nämnt endast själva 
hällkistan. Den stod med sin 
längdriktning i N—S och var till 
formen långsträckt rektangulär; 
se planritn. fig. 1. Båda gavlarna 
voro berövade sina hällar. I 
östra sidan funnos 7 hällar, av 
vilka 4 lågo fallna inåt kistan. 
Västra långsidan bestod av 6 
hällar, varav 3 likaledes fallit 
inåt. En takhall fanns nära 
södra ändan och en annan när

mare nordändan, båda dock nedfallna i graven. Kistan har ej 
sträckt sig längre mot söder, vartill man kan sluta sig av att 
ingen gravfyllning fanns söder om sammanbindningslinjen mel
lan sidoväggarnas ändpunkter härstädes och av att vid västra 
långsidans avslutning här stod en liten dörrpostliknande stenhäll 

0_ < — 
- i — 

Fig. 1. 
Plan av hällkistan pä Räppeskogen 
Öjaby sn, Kronob:s län, uppritad 1909; 
Abb. 1. Plan der Steinkiste iin Wald bei Räppe, 
Ksp. Öjaby, Län Kronoberg, aufgenommen 1K09. 
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ställd på tvären emot övriga hällar. Närmast utanför denna har 
säkerligen gavelhällen varit uppställd. I norr kan det däremot 
vara möjligt, att kistan varit längre. Här fattas åtminstone en eller 
ett par sidohällar i västra sidan, och norr om nordligaste hällen 
i östra långsidan var i kistans längdriktning före undersökningen 
all kullersten och jord vid stentäkten och vid kistans plundring 
borttagen på ett område av 1 kvm, antagligen, för att man skulle 
kunna upphämta här förefintliga användbara hällar och komma 
åt att genomrota denna del av kistan. — Kistans yttre längd, alltså 
inberäknat gavelhällarna, bör i alla händelser ha varit omkring 5,5 m, 
dess inre mått 5 m. Bredden är 85 cm—1 m. Hällarnas höjd eller 
med andra ord kistans djup är 80—90 cm. Utom de från kistans 
norra och södra ända bortförda vägghällarna kan man antaga, att 
5 eller 6 takhällar borttagits, nämligen åtminstone e n i södra 
ändan, t v å e l l e r t r e mellan de nu kvarliggande två takhäl
larna och dessutom sannolikt t v å stycken i norra ändan. Av 
andra enskildheter i fråga om kistans byggnad märkes, att i västra 
långsidan utom nyssnämnda dörrpostliknande sten ett par andra 
smala stenar inpassats i väggen som utfyllnad i luckor mellan de 
längre hällarna — den ena ställd på tvären — samt att utanför två 
av fogarna mellan de stora hällarna smala kubbliknande stenar 
uppställts. En sådan fogsten fanns även i östra långväggens ytter
sida. Slutligen är att märka några flata, tämligen korta och tunna 
hällar, som funnos lagda horisontellt närmast utanför vardera lång
väggen i höjd med taket eller med sidohällarnas överkant. Att de 
utgöra sönderslagna takhällar och kastats dit vid kistans rampo-
nering, är knappast troligt, då de ha ett så pass ordnat läge. Mera 
sannolikt är, att de ursprungligen lagts, där de vid undersöknin
gen anträffades, kanske för att utgöra ett slags utsprång av taket. 

Kistan är byggd av granithällar, de flesta släta, jämntjocka, rätt 
tunna 10—15 cm tjocka (utom tre, som äro intill 30 cm tj.). Två av 
de längsta vägghällarna äro 80—90 cm långa, de övriga kortare. 
De stående hällarna ha varit uppställda på ursprungliga mark
ytan, som dock närmast under hällarna synes ha fått en svagt 
rännformad avjämning. — Man kan säga, att vi här ha en täm
ligen typisk Värends-hällkista, ehuru ej någon kraftig sådan. 

Fyllningen i graven nådde upp till 40 cm över sidohällarnas bas. 
överst var ungefär 10 cm mullblandad sand och därunder ned till 
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älven nästan stenfri, ljusare sand. Fyllningen syntes vara orub
bad från mitt för andra hällen från norr i östra långsidan ned till 
närheten av gravkistans sydända. 

Följande föremål av flinta hittades inom kistan: l,2 i mitten av 
gravens längdriktning, mitt för andra hällen från norr räknat i 

1
.«*••"•"•_ östra långväggen ett ryggat, spånlik-

1 nande avslag av kristianstadsflinta, fig. 
2 a, fr. 3 dm över älven; 2, strax på 

• södra sidan om den föreg., 2 dm över 
älven, en bladformig pilspets med urflti-

H pen bas, fig. 2 b; 3, något sydligare och 
närmare västra väggen, 2 dm ö. älven, 

B en mycket uppskärpt dolk mod skallet av 
rombiskt tvärsnitt, pringlat i alla kanter, 
1. 150 mm, fig. 3a ; 4, ungefär mitt i kis-

å t a n , 2 dm ö. älven, en i skrapkanten näs
tan blanknött svagt utbuktad eller nästan 
rak skrapa av vacker spån, 1. 95 mm, fig. 
2 c; 5, strax söder om föreg. i mitten av 

v | V kistan från sanden strax över älven en 
J annan rak skrapa av oregelbundet av

slag; 6, på ovisst djup i sanden i kistans 
n oeh b . c . e>> > i- •> r 

Fig 2. a) Skaftfragment av flint- mittellinje 3/4 m längre mot söder bit av 
dolk; b)pilspets, c) skrapa, bå- h r eu spånliknande avslag med bearbet-
da av flinta.Från hällkistan pa 
Käppe-skogen, Öjaby sn. »/«. n l n S V l d buckeländan; 7, omkr. 30 cm 

Abb. 2. a) Grillragment eines Feuer- g y d o s t OHl föreg . , mi t t fÖr Och n ä r a in t i l l 
Btelndolcba; b) Pfeilspitze und c) ^ 
Schaber, heide aus Feuerstein. Aus n ä s t Sis ta s i d o h ä l l e n m o t Söder i Öst ra 
der Steinkiste im Wald bei Räppe, 

Ksp. öjaby. sidan nere på älven en flintdolk med skaf
tet i tvärsnitt snett fyrsidigt, pringlat utefter ena sidan, ined bladet sli
pat på båda sidor, 1. 143 mm, fig. 3 b; 8, snett emot föreg., i mittel
linjen, något sydligare ett mindre avslag mod ena sidan möjligen 
med parallelltillhuggning, funnen på ovisst djup; 9, on liten borr av 
tjockare trekantigt avslag samt 11, en längre, itubrutcn spån, 
1. 58 mm, de sista två sakerna funna strax innanför västra väggen, nära södra ändan, i sanden strax över älven; 10, 6 st. mindre avslag, varav två av kristianstadsflinta, funna på ovisst djup; fyra ! Siffran med kursiv-stil för varje fynd hänvisar lill motsvarande siffra vid fyndplatsen på planritningen. 
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av dem på spridda ställen, de två återstående strax innanför syd
ligaste hällen i västra sidan. — Alla dessa fyndföremål, utom spä
nen vid 1 och två avslag vid 10 (se ovan!), äro av sydskånsk flinta. 
— Bland stenarna i den stora stenhögen på västra sidan, ett 

Fig. 3 a. 2/3- Fig. 3 b. 2/3-
Flintdolkar. Från hällkistan pä Räppe-skogen, Öjaby sn. 

Abb. 3 a und b. Feuersteindolche. Aus der Steinkiste im Wald bei Räppe, Ksp. öjaby. 

stycke från kistans sydända, hittades, ytligt liggande, ett fragment 
av en slipsten av kvartsit med en plan slipyta, 1. 145 mm, br. 62 mm 
och tj. 72 mm, troligen vid kistans plundring jämte annan sten ut
kastad från gravens södra ända. 

Då södra gavelhällen saknades och man ej kunde veta, var kis
tan slutade mot söder, fortsattes utgrävningen med att föra bort 
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all kullersten inom ett område närmast söder om samraanbind-
ningslinjen mellan östra och västra väggarnas avslutning åt detta 
håll, där högen ända ned igenom bestod av sten. 

Därvid hittades vid 12 inom en rundad fläck med en diameter av 
ett par tre decimeter mellan kullerstenarna i brun mulljord 385 
medeltida silvermynt, troligen alla svenska (se Thordemans upp

sats i avd. I I I nedan!). Do lågo 
ungefär 3—4 dm djupt under 
rosets nuvarande yta, 1,5—2 dm 
över älven, i centrum av fläc
ken hopade, i periferien något 
spridda. De yttersta av mynten 
lågo omkr. 1 j 2 m från varandra. 

Mitt under myntlagret hitta
des slutligen vid 13 nackdelen 
av en stenyxa med skafthål, av
slagen efter skafthålet, fig. 4. 

Det bruna mullskiktot med 
mynten låg tydligt utbrett un
der stenar i roset, och under 

mullskiktet mötte åter ett stenskikt mellan vars stenar den halva 
stenyxan hittades. Under nämnda stenskikt vidtog älven. Nå
got jordlager, som kunde tänkas utgöra fortsättning på grav
fyllningen inom kistan, fanns icke alls här, och det syntes klart, 
att skattgömmaren plockat upp en mängd sten ur högen — roset 
—, så att här en grop av önskvärt djup och tillräcklig vidd upp
kom, vari han kunde lägga ned mynten. Men först har han lagt 
nod stenyxan och därefter mynten, vilka antagligen förut inneslutits 
i något hölje. Till sist liar han fyllt igen gropen med sten upp till 
rosets dåvarande yta. 

Var vår skattgömmare kommit över stenyxan, är och förblir 
ovisst. Det är väl dock högst sannolikt, att han vid upptagandet 
av gropen först kommit ned i hällkistan och där i dess södra ända 
funnit yxan, vilken han, om den var hel, slagit i två delar och lagt 
den ena halvan under »skatten» och behållit den andra, möjligen 
på grund av någon vidskeplig föreställning att han på detta sätt 
skulle kunna binda den. — Det sisla är naturligtvis blott en 
gissning. 

Fig. 4. 
Ituslagen stenyxa med skafthål; fram
ifrån och från sidan; funnen under mynt 
skatten utanför södra ändan av häll
kistan på Räppe-skogen, Öjaby sn. Va-

Abb. 4. Zerschlagcne Steinaxt mit Schaftloch; 
von voru und von der Seite; gefunden unter 
dem Miinzenschatz vor dem Siidende der Stein

kiste im Wald bei Räppe, Ksp. Öjaby. 
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Här är platsen att nämna, att mina medhjälpare vid utgrävnin
gen, som voro gamla öjaby-bor, berättade, att en sägen gick, att 
för länge sedan en tjuv skulle ha dolt stulna pengar i ett röse här 
på skogen. — Det behöver knappast tilläggas, att vår förvåning 
var stor, när vi mot slutet av undersökningen så oförmodat funno 
de små, underliga silvermynten. Naturligtvis trodde mina med
hjälpare, att det var tjuvens gömställe för de stulna pengarna, vi 
lyckats påträffa. 

I sammanhang med undersökningen restaurerades hällkistan så 
gott sig göra lät. 

II. Utgrävningen 1935. 

Undersökningen började med ett klarläggande av högens omfatt
ning genom blottande av själva utkanten runtom, varvid det vi
sade sig, att utkanten förlöpte i en något ojämn båglinje, se plan-
ritn. fig. 5. Det är möjligt att högen från början ej gjorts alldeles 
rund. Särskilt mot öster synes den hava fyllts ut och vidgats. I 
västra och sydvästra utkanten är ytterkonturens ojämnhet ganska 
påtaglig, och den företer partier med nästan rätlinigt förlopp och 
med vinklar dem emellan. Här förefaller det sannolikt, att man 
tagit material även från kanten av högen vid förbättringsarbeten 
av närliggande landsväg eller i alla händelser bortfört en del jord 
och sten. Att så skett, framgår även av det förhållandet, att häll
kistan ej ligger mitt i högen utan närmare 3 meter längre åt väs
ter. Avståndet från kistans västra vägg till utkanten i väster är 
7,7 m, från östra väggen till östra utkanten 10,5 m. — I förhål
lande till norra och södra utkanten är avståndet från kistans nord
ligaste häll till norra utkanten 6 m och från sydligaste hällen till 
södra utkanten 7,5 m. Under förutsättning att gavlarna haft sin 
plats invid och vinkelrätt mot nämnda avslutningshällar i lång
sidorna, har kistan sålunda ställts 1,5 m närmare norra utkanten. 
Högens nuvarande diameter är i ö—V ungefär 19,2 m, i N—S 19 m, 
i NV—SO omkr. 20 m och i NO—SV 18 m. 

Efter grävningen 1909 hade på fornlämningen såväl som runt 
om densamma skogen fällts, vilket underlättade arbetet och gjorde 
högen synlig från den väster därom gående vägen, fig. 6. Träden 
voro borta på själva högen med undantag för en liten dunge av 6 
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stycken norr om kistan, vilka nu måste fällas före arbetets början. 
På högen stodo dock kvar ej mindre än 20 stubbar, en del av dem 
med en diameter av 50—70 cm. 

Fig. 5. 
Planritning över högen med hällkista på Räppe-skogen, Öjaby sn, Kronoks 

län, uppritad d. 3-7/6 1935. 
Abb. 6. Grundriss des Hllgels mit Steinkiste lin Wald bei Räppe, Ksp. Öjaby, Län Kronoberg, 

aufgenommen S.—7. VI. 1985. 

Innan utgrävningen började, rustades hällkistan upp. Sedan 1909 
hade några hällar kommit på lut, en hade fallit och takhällarna 
samt de horisontellt liggande hällarna vid sidan om kistan rubbats 
ur sitt läge. Allt detta återställdes i ursprungligt skick, varefter 
ett kullerstenslager breddes ut över kistans botten, fig. 7. 

Vid utgrävningen av högen började vi vid utkanten i söder och 
gingo därifrån gradvis inåt mot kistans södra ända. Det visade 
sig snart, att fornlämningen bestod ej blott av sten utan till stor 
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Fig. 6. 
Högen före undersökningen 1935, sedd från landsvägen väster därom. 

Abb. 6. Der Hiigel vor der Untersuchung 1985, gesehen von der I.andstrassc westlich davon. 

del, särskilt närmare omkretsen, av stenblandad, tätt packad jord 
(sand). Ju längre man kom mot centrum, desto mera enhetligt och 
desto tjockare stenlager täckte högen. Blandningen av sand och 
sten var märkvärdigt ojämn. På en del ställen fanns nästan enbart 
sand. Nere i bottnen fanns emellertid överallt denna packade 
blandning, närmare kistan i ett 50—60 cm tjockt lager. Sand fanns 
även här och där mellan stenarna långt upp i det ytliga kuller
stenslagret. Det tidsödande arbetet att ined spett, spade och hacka 
försiktigt upptaga och föra undan stenarna och samtidigt under 
kringgående och slutligt borttagande av stubbarna genomgå och 
sålla sanden fördes så småningom in mot kistan, varefter det fort
sattes mot sydväst och väster, tills även sydvästra partiet av hö
gen var undersökt. — På planritningen, fig. 5, visar den prickade 
linjen det utgrävda områdets omfattning. 

Noggrann sållning av området närmast intill kistans södra ända, 
där myntskatten hittades år 1909, utfördes nu för att se, om nå
got enda mynt eller någon bit av mynt eller annat märkligt före
mål, som eventuellt vid den första undersökningen kunnat förbi
gås, stode att anträffa. Intet fynd gjordes emellertid på denna 
plats. — Strax utanför det område, som upptagits av myntskatten, 
påträffades vid basen av den mot söder vettande tvära utkanten 
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av sydligaste hällen i kistans östra långsida en mycket liten bit 
av ett flintdolkblad med slipning å bladet, 14. Det lilla avslaget, 
som tydligen låg i orubbat läge, var av sydskånsk flinta. 

Vid undersökning av området sydväst och väster om kistans 
sydända gjordes följande fynd. 

1 m sydväst om hällkistans sydvästra hörn hittades efter upp
tagande av de mera ytligt liggande kullerstenarna ett litet ring
spänne av silver av medeltidstyp, 15, fig. 8. Spännet, som vid upp
tagandet från c:a 4 decimeters djup under högens yta föreföll 
nedrasat, torde ha legat under de övre kullerstenarna på ett djup 
av 2,5—3 dm under ytan. — Rosets eller högens tjocklek på plat
sen för fyndet var från ytan ned till älven 9 dm, varav överst 3 dm 
sten och därunder 6 dm sand. — Här bör nämnas, att älven, 
d. v. s. den ursprungliga orörda jorden, på vilken högens fyllning 
lagts, överallt här utgjordes av pinnmo eller med andra ord en 
sandig morän innehållande blott sparsamt med stenar, till färgen 
ljust gulröd, väl skiljande sig från jord-sandfyllningen i högen, 
som hade mörkare färg. 

1 m nordväst om denna fyndplats och 1 m rakt väster om kis
tans sydvästra hörn förefanns en stor mängd gulvita (»tvättade») 
brända ben, liggande i sanden inom ett rundat område av väl 1/2 m 
i största diameter, liksom inströdda mellan stenarna på ett djup, 
växlande mellan 3 och 5 dm under ytan av den här 9 dm tjocka hö
gen, 16. Det var tydligen en sekundärgrav vi här råkat på. Intet 
gravgods var nedlagt tillsammans med de brända benen. Däremot 
hittades under arbetet med borttagandet av en stubbe, som stod 
nästan rakt väster om platsen för bensamlingen, på 3,3 meters av
stånd från centrum för den senare, 4,3 m från hällkistan, vid upp
tagandet av do översta stenarna omkring rötterna av stubben, på 
knappt 2 dm:s djup under ytan av högen, som här var 7 dm tjock, 
en liten tveeggad bronskniv med genombrutet eller öglcliknandc 
skaft, fig. 9 a, det senare redan vid nedläggandet i högen sönder-
gånget, samt på samma plats tätt intill bronskniven en som eldsten 
använd och därtill avsedd liten flintspjutspets, av sydskånsk flinta, 
blanknött överallt och med den ena ändan (spetsändan?) före ned
läggandet i högen avbruten, fig. 9 b, 17. 

Att märka är, att intet spår av brända ben hittades på platsen 
för detta fynd. — En halv meter norr om fyndplatsen för brons-
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Fig. 7. 
Hällkistan efter iståndsättande 1937. 

Abb. 7. Die Steinkiste nach W'iederherstellung 1937. 

kniven och eldstenen låg på ett djup av 2 dm under ytan av högen, 
vid 18, en liten kolsamling, utbredd i nästan horisontalt läge un
der några kullerstenar. 

Sedan utgrävningen strax söder om ändpunkten för högens ost
västliga diameter nått västra utkanten och därmed ungefär % av 
fornlämningen blivit undersökt, måste grävningsarbetena på grund 
av bristande medel avbrytas, vilket är att beklaga, då man mycket 
väl kan vänta sig flera fynd inom den oundersökta delen av högen. 
— Möjligen finnas i högen flera sekundärgravar. I fråga om medel
tidsfynd, eventuellt sammanhängande med myntskatten, vittnar det 
lilla silverspännet om att även nya sådana fynd kunna väntas vid 
en fortsatt utgrävning. 

Det bör kanske erinras om att i Kronobergs län icke en enda hög 
eller ett enda röse med hällkista blivit föremål för fullständig un
dersökning. 
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Återstår att nämna något om de vid undersökningen gjorda 
fyndens åldersställning. — Vi nödgas för den skull inlåta oss på 
en närmare granskning av de enskilda fyndföremålen. 

Av fynden i hällkistan märkas då först de närmast under mull-
lagret anträffade sakerna. Det i fig. 2 a avbildade »ryggade» avsla
get av kristianstadsflinta, som är det längst mot norr i kistan gjor
da fyndet, ser vid första påseende visserligen ut att vara avslag 

Fig. 8. 
Kingspänne av silver. Från högen på Räppe-skogen, Öjaby sn.1/!. 

Abb. 8. Ringspange aus Silber. Aus dem Hiigel im Wald bei Räppe, Ksp. Öjaby. 

från kanten av en fyrsidigt tillslagen yxa men torde snarare vara 
ett långsträckt kantfragment från skaftet av en dolk med fyrsidigt 
skaft. •—• Fyrsidiga yxor av kristianstadsflinta äro ej funna i dessa 
trakter och höra säkert till sällsyntheterna över huvud taget. — En 
liten, ytterst oregelbunden, vid eggen slipad yxa av sydskånsk flin
ta — tillfällig form — upptagen av förf. i en hällkista vid Encryda 
i Virestads socken, Kronobergs län, är f. ö. efter vad jag kan finna 
den enda flintyxa, som hittills är känd från en småländsk hällkista. 
Sannolikare är, att avslaget, som på de två finknackade ytorna och 
å kanten mellan dem är i hög grad nött, härrör från ett dolkskaft 
använt som eldsten. Dolkar av kristianstadsflinta äro visserligen 
även de sällsynta. Jag känner dock fyra exemplar, funna i Värend.3 

Obetydligt djupare ned, låg den lilla bladformiga pilspetsen med 
urnupen bas och på samma djup den större uppskärpta dolken. — 
Pilspetsen är av en form, känd från såväl gånggriftstid som häll
kisttid och hör till de vanligare fynden i Värends hällkistor. Dol
ken är av en sen typ och har, innan den blev uppskärpt, troligen 
varit bredbladig. — Dessa tre saker lågo ju så pass nära varandra, 
att de skulle kunna tillhöra samma gravsättning. Från denna eller 

5 1 i Skatclöv, 2 i Linneryd, 1 i Uråsa. Se K n u t K j e 11 m a r k, Värends 
fornminnen, Växjö 1934—1936. 
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från annan därmed någorlunda samtidig gravsättning härrör väl 
den på samma djup funna långa spånskrapan. 

Från en tidigare gravsättning i kistan härrör säkerligen den på 
älven eller närmast över älven liggande andra skrapan. Av grav
gods från tidig del av kistans tillvaro är även den nere på älven 
vid östra väggen funna dolken. Detsamma 
gäller fynden av den lilla borren (9) och 
flintspånen (11), båda funna i sanden strax 
över älven nära västra långsidans sydända, 
vilka saker antagligen varit gravgods i an
nan grav än den med dolken vid östra 
väggen. 

Några av fynden, nämligen det spånlik-
nanilo breda flintavslaget (6) samt de 5 
andra mindre flintavslagen (8 o. 10), äro 
funna på ovisst djup på spridda ställen inom 
södra hälften av kistan och äro ej av den 
art, att de inverka på tidsbestämningen. Så 
kan även sägas om den lilla slipade skärvan 
från ett dolkblad, som hittades utanför södra 
ändan av sydligaste hällen i östra sidan vid 
1935 års grävning. 

Om don under mynten funna stenyxan 
härrör från hällkistan, vilket ju är troligt, 
är det i alla fall omöjligt säga, om den varit 
gravgods i en gravsättning för sig eller i 
annan sådan, t. ex. i någon av de gravsätt
ningar, där dolkarna ingått som gravgods. 
I det senare 

Fig. 9 a och b. 
Bronskniv och flintspjnt-
spets — eldsten. Frän se-
kundärgrav i högen på Räp-

pe-skogen, Öjaby sn. 3/4-
Abb. 9 a und b. Bronzemesser 
und Speerspitze aus Feuerstein 
— Feuerschläger. Aus einem Se-

tallet ville man ju närmast kundärgrab im Hiigel im Wald 
, n .. bei Räppe, Ksp. Öjaby. 

tanka pa den, som representeras av dolken 
— fyndet 7 —, som hittades närmare kistans sydända. — Yxan är 
ej av den äldsta i hällkistorna i dessa trakter förekommande yxty-
pen, men av den mest långlivade typen. 

Kvartsit-slipstenen är utan betydelse för tidsbestämningen. Det
samma är även fallet med flintskraporna och flintborren samt, som 
förut nämnts, de små flintavslagen. 

Som sammanfattning synes man kunna säga, att hällkistan an
vänts till jordande av döda under en något framskriden och ganska 
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begränsad del av hällkisttiden. — Den har ännu icke använts och 
troligen ej uppförts under det tidiga skede, som kännetecknas av 
den äldsta flintdolktypen, typ DI — den lansettformiga — och å 
andra sidan ej heller emottagit gravsätlningar under de sista ske
dena av hällkisttiden, som föra dolktyperna DV och DVI4. Dess 
begynnelsetid torde sammanfalla med DU eller DIII — dolkfyndet 
vid 7 i kistans botten kan uppfattas som en övergångsform mellan 
båda dessa typer — och användningstiden sträcker sig fram till 
tiden för DIV, den typ, dit dolkfyndet vid 3 hör. 

Någon större tidsskillnad mellan de i kistan funna sakerna råder 
knappast, och, efter vad som synes troligt, kan kistan knappast ha 
varit använd till mer än ett mindre antal gravsättningar — man är 
frestad gissa på 5 ä 6 — under något århundrade eller kanske kor
tare tid. 

Här bör åter erinras om att inom kistan ej fanns spår av obrända 
ben, och att icke heller brända ben där hittades. — Det är ett ut
märkande drag för de sydsmåländska hällkistorna, att skeletten 
efter obrända lik vanligen icke alls lämnat några spår efter sig 
eller, om så skett, endast sparsamma och ytterst förmultnade så
dana. Däremot äro fynd av brända ben efter gravsättningar under 
yngre bronsålder — med eller utan åtföljande gravgods — en van
lig företeelse i hällkistorna i nämnda trakt. Där har även gjorts 
rätt många fynd av brända ben, tydligt sammanhörande med grav
gods från järnåldern, inom hällkistor av sten-bronsålderstyp, och 
någon gång kan man spåra en nästan kontinuerlig användning av 
en hällkista från slutet av stenåldern upp genom bronsåldern och in 
på järnåldern. 

Men många hällkistor här nere innehålla enbart gravgods från 
stenåldern, såsom fallet visat sig vara med här beskrivna kista. 
Och när nu inga som helst fynd i övre delen av kistans jordfyll
ning, som för övrigt är alltför tunn för att tyda på ett större antal 
gravsättningar utan gravgods, vittna om senare gravsältningar, 
förefaller det rätt så antagligt, att kistan — för att använda det 

4 Se S o p h u s Mii 11 e r, Flintdolkene i den nordiske Stenålder, Nordiske 
Fortidsminder I, sid. 125 o. f. samt J.-E. F o r s s a n d e r , Der Ostskan-
dinavische Norden während der ältesten Metallzeit Europas, i Skr. utg. av 
Kungl. Humanist. Vetenskapssamf. i Lund, XXII, sid. 121 o. f. samt fig. 2a 



H Ä L L K I S T A N O C H M Y N T S K A T T E N 79 

vanliga äldre betraktelsesättet — endast tillhör ett skede nära slutet 
av stenåldern. 

Ett numera rätt stort antal fynd, som framkommit vid undersök
ning av hällkistor i Värend, visar, att man även utanför kistan 
kan vänta sig finna lämningar efter gravsättningar — s. k. sekun
därgravar — dels från yngre bronsålder, dels från järnålder, på 
olika ställen i högen eller roset omkring kistan, ibland till och 
med i det täckande höljet över kistans tak. Detta antal skulle sä
kerligen betydligt ökas, om i flera fall, än vad hittills skett, hö
garna eller rösena, som omgiva hällkistorna, gjordes till föremål 
för mer eller mindre fullständig utgrävning. 

Den vid undersökningen av en del av högen omkring kistan på 
»Räppeskogen» funna stora samlingen brända ben ett gott stycke 
väster om kistans sydända är en sådan »sekundärgrav». De några 
meter ännu längre ut från kistan under högens översta stenlager 
tillsammans nedlagda två sakerna: bronskniven och eldstenen — 
flintspjutspetsen —, äro gravgods hörande till en sådan sekundär
grav, antingen till den förstnämnda eller till en annan, som ännu 
döljer sig i högens oundersökta del. 

Genom bronskniven blir denna gravsättning tidsatt ungefär till 
övergångstid mellan 2:dra och 3:dje perioden eller med andra ord 
yngre bronsålderns början. Mellan tiden för tillkomsten av nämnda 
sekundärgrav och de sista gravsättningarna under stenåldern i 
hällkistan måste flera — fyra å fem — århundraden ha förflutit. 

I I I . Myntskatten. 

Den myntskatt, som Knut Kjellmark hade turen att påträffa i 
gravröset vid Räppe, erbjuder ur flera synpunkter ett icke ringa 
intresse. Redan det att ett skattefynd framkommer vid en veten
skapligt ledd undersökning är ytterst sällsynt om också ej alldeles 
unikt. Härigenom yppas möjlighet till iakttagelser rörande om
ständigheterna vid nedläggningen, vilka kunna vara av stor vikt 
men som eljest vanligen försummas då ett fynd tillvaratages av 
icke sakkunniga. Tack vare detta kunde också i vårt fall göras en 
observation, till vilken jag icke känner någon motsvarighet. Kjell
mark har ovan redogjort för huru mynten påträffades, och han 
har med ledning därav skildrat huru skattgömmaren troligen gått 
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till väga. Först har denne plockat upp ett större antal stenar ur 
roset så att han åstadkommit en grop nående i det närmaste ned 
till rosets botten. Därefter har han på botten av gropen lagt ned 
ena hälften av en stenyxa (fig. 4) och ovanpå denna slutligen 
penningsumman, säkerligen förvarad i ett omhölje av ett eller an
nat slag som vid påträffandet helt förmultnat och som väl därvid 
givit den jord, i vilken mynten nu lågo, dess bruna färg. Slutligen 
har han ånyo fyllt igen gropen. Enligt Kjellmark lider intet tvivel 
att stenyxan nedlagts samtidigt med mynten — den låg i direkt 
kontakt med dessa mitt under centrum för deras anhopning — och 
det står även klart för den erfarno utgrävaren att den Icke kom
mit dit utan en bestämd avsikt, som givetvis då han en magisk 
innebörd. Också enligt min mening måste detta vara den riktiga för
klaringen. Huruvida det tillgått så att skattgömmaren tillfälligt
vis påträffat yxan i samma röse och slagil ilu den innan han lade 
ner den med skatten är, såsom förslagsställaren själv framhåller, 
ju blott en gissning. Att stenyxor — »torviggar» — sedan gammalt 
oeh långt in i våra dagar av allmogen använts i magiskt syfte är 
välbekant, och de föreställningar, som äro knutna lill dessa, tordo 
också kunna ge en antydan om skattgömmarens avsikt.1 Torvig-
garna, som ju troddes ha nedfallit vid åskslag, ansågos skydda bitset 
där de förvarades särskilt mot åskeld men även i allmänhet mot 
fientliga makter. Därifrån bör väl a ena sidan härledas Inni pa 
deras profylaktiska och medicinska kraft, som emellertid ingenting 
har med vårt fall att göra. Men ä andra sidan användes de t. ex. 
till att begränsa en skogseld genom att släpas runt brandplatsen — 
d. v. s. de tillades här ett slags bindande förmåga. Föreställningen 
om en sådan bindande kraft låg väl även bakom bruket att förvara 
en åskvigg i kornbingen eller mjöllårcn då innehållet aldrig skulle 
taga slut. Det kan ha varit torviggens allmänt lyckobringande 
egenskaper som föresvävat vår skattgömmare då han dolde sten
yxan tillsammans med mynten. Men han kan därvid även haft en 
mera preciserad förhoppning att kunna binda depositionen vid 
nedläggningsplatsen — parallellen med stenyxan i mjölbingen 

1 N. E. H a m m a r s t e d t , Svensk forntro och folksed, Sthlm 1920, s. 
14 ff. B r o r S c h n i t t g e r , Några i Statens Historiska Museum befintliga 
stenaldersförcnnil som varit i vidskepligt bruk. Etnologiska, Studier tilläg
nade Nils Edvard Hammarstedt 1921, Sthlm 1921, s. 137 ff. 
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förefaller här fullt brukbar. Ägaren till Räppe-skatten har emel

lertid varit påfallande angelägen om att med raffinerade medel 

skydda sitt tillgodohavande. Såsom jag redan på annan plats på

pekat är det troligt att han utvalt gömstället med tanke på att den 

skygga respekt, som i folkföreställningen omgav den hedniska 

gravplatsen, skulle bidraga till att hålla ovälkomna skattsökare på 

avstånd.2 Ännu in i våra dagar har ju en dylik inställning till 

forntidens gravminnesmärken hållit sig levande, och ur egen er

farenhet erinrar jag mig livligt från min barndom hur jag med 

en rysning hörde den gamle kyrkvaktaren berätta att han sett 

Odin själv som en eldsvans stiga upp ur ett utpekat gravröse i 

närheten av mitt hem i Roslagen. Och naturligtvis ägde på 1200-

talet känslan av att mörksens makter med förkärlek drevo sitt spel 

omkring de hedniska förfädernas vilorum en ännu starkare reali

tet. Man kan också föreställa sig att besvärjelser ej saknades i 

ritualen vid nedläggandet av denna med så mycken omtanke dolda 

skatt, vars sammansättning vi nu gå att närmare studera.3 

Beskrivning av myntfyndet från Räppe. 
Gruppbeteckningarna hänvisa till B. Thordeman, Sveriges raedeltidsmynt, 

Nordisk Kultur XXIX, Stockholm 1930. Hd = H. Hildebrand, Sveriges Me
deltid I, Stockholm 1879. 
Grupp 11. Antal 

1. Adv. Stjärnformig figur. Rev. Rutad gavel. (Hd fig. 435?) 1 
2. Adv. Stjärnformig figur. Rev. Rutad gavel. (Hd fig. 437?) 1 
8 B. T h o r d e m a n , Ett fynd med sällsynta mynt, Num. Medd. XXVIII, 

1935, s. 37. Jfr rörande skattfynd från kristna kyrkogårdar d e n s . , Ett 
skånskt skattfynd med svenskt runraynt, Från stenålder till rokoko, Studier 
tillägnade Otto Rydbeck 1937, Lund 1937, s. 145. 

3 Ännu ett minne av skattgömmaren äga vi måhända i den lilla silver-
sölja, som Kjellmark påträffade strax sydväst om hällkistan (fig. 8). Ty
pen är ej obekant och finnes företrädd i Statens Historiska Museums sam
lingar i flera exemplar. Bl. a. ha tvenne alldeles överensstämmande fram
kommit i ett annat småländsk! skattfynd från Tingby i Dörby socken nära 
Kalmar (B. E, och II. H i l d e b r a n d , Teckningar ur svenska statens histo
riska museum, II, Sthlm 1878, s. 9, pl. 6 o). Detta fynd kan tack vare sina 
mynt med stor säkerhet dateras till 1100-talets senare del. Likväl är väl ej 
omöjligt med hänsyn till den ganska vida kronologiska latitud man måste 
tillmäta dylika enkla bruksföremål att söljan från Räppe kan ha kommit i 
jorden ett halvt århundrade senare; i så tall skullo den sannolikt ha tappats 
av skattgömmaren under hans arbete med att iordningställa gömstället. Men 
naturligtvis kan den också ha förlorats på platsen vid något annat tillfälle. 

6 — Fornvännen 1939. 



8 2 K N U T K J B I. L 11 .1 Ii K O t: II II E N G T T II O R D E M A N 

3. Adv. Stjärnformig figur, grövre tecknad, punkter mellan uddarna. 
Rev. Rutad gavel 1 

4. Adv. Stjärn- eller hjulformig figur, grövre tecknad. Rev. Rutad 
gavel 1 

5. Brakteat. Stjärnformig figur. (Hd fig. 435 als.? men pärlrand.) . . 1 

6. Brakteat. Stjärnformig figur. (Hd lig. 430 als.) 1 

7—8. Brakteat. Rutad gavel 2 

Grupp I I a. 

9. Brakteat. Stjärnformig figur (likn, Hd fig. 402.) 1 

Grupp I I h. 

10. Brakteat. >Short cross», en punkt i vardera korsvinkeln 1 

Grupp I I I . 

11—18. Adv. Stjärna, 8-uddig, u tan r ing i centrum; i nägra lall ä ro 

spe tsarna avs lu tade mod punk te r . Rev. Rutat kors . litet, fint teck

nat, med en punkt i vardera korsvinkeln 8 

19—60. Adv. Stjärna, 8-uddig, med vanligen grovt tecknade s t rå lar 
ulan r ing i centrum; spetsarna standom avslutade mod punkter. 
Rev. Rutat kors 42 

61—62. Adv. Stjärna, 8-uddig, med r ing i centrum. Rev. Rutat kors 
med en bokstav i vardera korsvinkeln. (Hd fig. 447.) 2 

iii—182. Adv. Stjärnformig figur, O-uddig, med ring i centrum. (Hd fig. 
448, men prägeln av växlande storlek: kurset utanför pärlrauilen 
saknas ofta och bildas stundom av punkter.) Rev. Rutat kors . . . . 120 

183. Adv. Stjärna, 6-uddig, av enkla linjer utan r ing i centrum; en punkt 
mellan varje s t råle; pär l rand; utanför denna ett litet kors . (Jfr 11 d 
fig. 448.) Rev. Rutat kors 1 

184—186. Brakteat. Stjärna, Suddig , utan r ing i centrum 3 

187. Brakteat. Stjärna, 6-uddig, utan r ing i centrum; en punkt mellan 
va rjo stråle 1 

188—198. Brakteat. Stjärnformig figur, 6-uddig, med r ing i centrum, av 
varierande form och storlok. (Hd fig. 448 åts.) 11 

199—236. Adv. Kors med ett B i vardera korsvinkeln. Rev. Rutat kors. 
(Hd fig. 451.) 38 

237—241. Adv. Bokstaven R fyra gånger upprepad, bildande elt kors. 
Rev. Rutat kors. (Hd fig. 452.) 5 

242—245. Adr. Bokstäverna AOlili. krelsfonnigl ställda kring en punkt? 
Rev. Rutat kors . (Hd fig. 453?) 4 

246. Adv. Som föreg., men bokstävernas ordningsföljd AOHB (eller a ) . 
Rev. Rutat kors 1 
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247—276. Adv. Kors med en bokstav i vardera korsvinkeln. Rev. Rutat 
kors. (Hd fig. 454—5.) BO 

277. Brakteat. Sora föreg., adv 1 
218. Adv. Stjärnformig figur, 6-uddig, ined ring i centrum, (lid fig. 

448?) Rev. Bokstaven fl synlig. (Hd fig. 453—4?) Dubbelpräglad: 
på båda sidor dessutom rutat kors 1 

279—307. Adv. Triangel med (där den kan urskiljas) bokstaven P. (Hd 
fig. 457.) Rev. Rutat kors 29 

308. Adv. Som föreg., adv. Rev. Som föreg., adv 1 
309—316. Brakteat. Som föreg., adv 8 
317—341. Adv. Obestämbar. Rev. Rutat kors 25 
342—361. Brakteat. Rutat kors 20 
362—375. Obestämbara av grupp II—1 II 11 

Grupp VII: 1. 
376. Brakteat. Krona, rak, med rutad ring. (Hd fig. 518.) 1 

Grupp VII: 2. 

'ill—379. Brakteat. Krona, svängd; nedanför stjärna, vid ena sidan 
punkt. (Hd fig. 535.) 3 

380. Brakteat. Som föreg. (Hd fig. 535—6.) 1 

Grupp VIII. 

381—883. Brakteat. Svärd mellan H oeh + . (Jfr lid tig. 523—5.) . . . . 3 

Ovissa präglingar. 

384. Brakteat. Korsat kors. En punkt i vardera korsvinkeln 1 
385. Brakteat. Stjärna, 6-uddig, med punkt mellan varje spets 1 

Fyndets sammansättning och de olika typernas fördelning fram

går överskådligare av omstående tabell. 

Som synes domineras fyndet helt av grupp III med minst 351 

av sammanlagt 385 mynt.4 Härigenom ansluter del sig (ill en serie 

av fynd, som lokalisera sig till Småland, Öland och Östergötland 

och som jag längre fram skall återkomma till. De flesta av dessa 

fynd innehålla likaledes ett kvantitativ! obetydligt inslag av 

grupp II. Däremot är Räppe-fyndet det enda där även grupperna 

II a och II b äro företrädda ehuru det skall medges att de övriga 

fynden i allmänhet ej varit föremål för sådan vetenskaplig genom-

4 De från här meddelade siffror något avvikande uppgifterna om fyndels 
storlek och sammansättning, som återfinnas i a. a. Nordisk Kultur XXIX. 
baserade sig på en preliminär beskrivning av fyndet i A. T. A. 
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Tabell över myntfyndet från Räppe. 

Grupp 

II 

II a 

II b 

III 

11,111 

VII:1 

VII: 2 

VIII 

Nummer 
i fört. 

1 -4 
5 - 6 
7 - 8 

9 

10 

11—183 
184—198 
199-276 

277 

278 

279—307 
308 

309—316 

317-341 
342—361 

362—375 

376 

377-380 

381-383 

384—385 

A d v e r s Revers Antal 

Stjärnformig figur 
Brakteat: Stjärnformig figur 

» Rutad gavel 

Rutad gavel 

Stjärnformig figur 

Short cross 

Stjärnformig figur 
Brakteat: Stjärnformig figur 
Bokstäver, kors- 1. kretsformigt ställda 
Brakteat: Bokstäver, kors 1. kretsfor

migt ställda 
Dubbelprägl.: Bokst. o. stjärna . . . . 

Triangel 
» 

Brakteat: Triangel , 

Obestämbar 
Brakteat: Rutat kors. 

Rutat kors 

Rutat kors 

Rutat kors 

Rutat kors 
Triangel 

Rutat kors 

Brakteat: Krona, rak . . . . 

» Krona, svängd 

» Svärd 

Okända brakteatpräglingar 

4 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 

173 
15 
78 

1 
1 

29 
1 
8 

25 
2(1 

351 
14 
14 

1 
1 
4 
4 
3 
3 
2 
2 

Summa för hela fyndet 385 

arbetning att man med säkerhet kan avgöra om några exemplar av 

nämnda grupper där kunna förefinnas — do kunna ju ofta endast 

med svårighet skiljas från de likartade vanligare mynten. Någon 

kronologisk betydelse för Räppe-fyndet torde de båda mynten av 

grupp II a och II b icke äga då de sannolikt ligga emellan grup

perna II och III, av vilka den förra i stort sett med säkerhet kan 

dateras till Knut Erikssons regering medan den senare troligen 
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tillhör 1200-talets andra fjärdedel.5 Icke heller grupp VII: 2 före
kommer i de övriga besläktade fynden och denna grupp är såvitt 
jag vet företrädd i endast ytterligare ett enda fynd nämligen det 
bekanta Styra-fyndet, som troligen är nedlagt under loppet av 
1200-talets tredje fjärdedel.6 Det är f. n. omöjligt att avgöra huru
vida detta innebär en — i så fall mycket obetydlig — kronologisk 
differens mellan Räppe-fyndet och de övriga grupp III-fynden; en
dast ytterligare fynd med mynt av grupp VII: 2 torde kunna ge 
hållpunkter för bedömande av denna fråga. Mynten av grupp 
VIII äro de enda i fyndet förekommande, som kunna dateras ge
nom sin inskrift. Denna är nämligen en förvanskning av E R, 
Ericus Rex; härmed åsyftas Erik Knutsson och mynten härstamma 
sålunda från 1200-talets första fjärdedel. 

Slutligen förekommer i Räppe-fyndet tvenne brakteater av ovisst 
ursprung. Den ena av dessa, nr 385, som visar en 6-uddig stjärna 
med en punkt mellan varje spets, synes tillhöra en typ som då och 
då uppträder i svenska myntfynd (Årbol-, Skörtinge- och Styra
fynden7). På grund av Årbol-fyndet, som torde ha kommit i jorden 
omkr. år 1200, bör typen åtminstone till sitt ursprung antagas gå 
tillbaka till tiden före nämnda tidpunkt. Av Schive har den hän
förts till Norge8 men jag känner mig benägen att ifrågasätta om vi 
ej här ha att göra med en svensk prägling. Typen kan ej tillhöra 

6 Rörande dateringarna av här behandlade myntgrupper se mitt a. a. i. 
Nordisk Kultur XXIX. Här må i förbigående påpekas det dubbelpräglade 
myntet nr 278 av grupp III, vid vars prägling samtidigt stampar med 
stjärnformig figur och med bokstäver kommit till användning. Är denna 
iakttagelse riktig — präglingen är emellertid mycket otydlig — skulle det 
betyda att någon kronologisk differens ej föreligger mellan de båda typerna 
(någon av typerna Hd fig. 451—5, 458 å ena sidan samt Hd fig. 448 å 
di II andra). Ett noggrant studium av ev. förekommande liknande dubbel-
priiglingar torde äga sin betydelse. 

6 B. T li o r d e r n a n—N. L. R a s m u s s o n, Jacob von Engeströms be
skrivning av Styrafyndet, Nordisk Numismatisk Årsskrift 1936, s. 111. 

' Årbol-fyndet: Fornvännen 1932, s. 247; Skörtingefyndet: Num. Medd. 
XXVIII, s. 36; Styra-fyndet: Nord. Num. Årsskr. 1936, s. 111. Här skall 
användas tillfället att rätta ett fel å sistnämnda sida: rad 8 nedifrån står 
»Det förra av dem.. .>, skall vara »Det senare.. .», varigenom de följande 
meningarna hänföra sig till här omtalade mynttyp. 

8 C. I. S c h i v e , Norges mynter i middolalderen, Christiania 1865, pl. 
VIII: 72—75. 
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grupp III då den visar en helt avvikande fabrik, men den omstän
digheten att samma motiv där uppträder kan anföras som ytter
ligare skäl för det berättigade i att hänföra den till Sverige. Det 
andra ovissa myntet, nr 384, framställer ett korsat kors. Det har 
såvitt jag vet icke tidigare iakttagits och vi ha följaktligen för 
dess bestämning ingenting annat än dess utseende och vikt att hålla 
oss till. Prägelstil och fabrik förefalla att stå de svenska småbrak-
teaterna från förra hälften av 1200-talet (grupperna VI, VII, VIII, 
XI) ganska nära och detta motsäges ej heller av vikt (0,15 gr) och 
storlek.9 Om typen ej är svensk kan den knappast vara annat 
än norsk. 

Den yngsta myntgruppen i fyndet är så långt vår kunskap f. n. 
sträcker sig grupp III, som troligen tillhör 1200-talets andra fjär
dedel och som sålunda bestämmer fyndets nedläggningstid. Endast 
grupp VII: 2 och det senast diskuterade myntet nr 384 skulle kunna 
vara yngre, och ovissheten om deras datering gör att vi endast 
med ett frågetecken kunna inordna Räppe-fyndet i den serie av 
myntfynd med dominerande grupp III, som ovan omnämndes. Av 
dessa härstamma tre från Öland (S. Möckleby och Köpings sock
nar), ett från Smålandskusten nära Västervik (Gladhammars soc
ken) och tre från trakten omkring Linköping—Söderköping (Tåby, 
Skärkinds och Kaga socknar).10 De bilda sålunda topografiskt sett 
två grupper, en öländsk och en östgöta-grupp, vilka sammanbindas 
av Gladhammarsfyndet. I fråga om sammansättningen visa de båda 
östgötafynd, som vi närmare känna (Ljunga i Tåby och Skörtinge 
i Skärkind), en större överensstämmelse med Räppe-fyndet än 
knslfynden från Öland och Småland. Måhända kunna vi härav dra 
den slutsatsen att en viss kronologisk differens föreligger mellan 
inlandsfynden och kustfynden och att nedläggningen föranletts av 
olika orsaker. Beträffande östgötafynden har jag tidigare fram
kastat att de skulle utgöra minnen av de inre stridigheter i landet 
på 1240-talet, varav Vilhelm av Sabina givit en så målande skild
ring.11 Kanske även Räppe-fyndet blivit gömt i jorden av samma 

8 Jfr Nordisk Kultur XXIX, s. 82, not 63. 
10 Fyndkatalogen till »Sveriges medeltidsmynt» nr 36—41. Kaga-fyndet, som 

även innehöll mynt av grupp II, har sedermera kommit till min kännedom 
genom en handskrift av Elias Brenner i Skoklostersamlingen; den kommer 
all av mig publiceras i S:t Eriks Årsbok 1939. 

11 Num. Medd. XXVIII, s. 37. 
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anledning. Däremot vill man snarare tänka sig att kustfynden dolts 
under hotet av en yttre fiende.12 Ännu långt in på 1200-talet härja
des de svenska kusterna av sjörövare från andra sidan Östersjön 
och det kan ju mycket väl tänkas att dessa fynd nedlagts under en 
period av aktivitet från detta håll, liksom en rad av myntfynd från 
Knut Erikssons tid på Öland och Gotland och ända upp till Gävle
trakten avspegla offensiven från östersjöprovinsernas hedniska 
folk under senare delen av 1100-talet. 

18 Vår kännedom om kronologien för de svenska 1200-talsmynten är ännu 
ej så fast att man med bestämdhet kan uttala sig om huruvida några av de 
typer, som äro företrädda i inlandsfynden men ej i kustfynden, antyda en 
tidigare nedläggningstid för de sistnämnda. För min del skulle jag hellre 
tro att olikheterna ha sin grund i den lokala myntcirkulationen, men även 
rörande dessa frågor måste vi tills vidare nöja oss med gissningar. Det kan 
ju även förhålla sig så all det inre svaghetstillståndet i Sverige på 1240-
talet givit anledning till anfall utifrån och att sålunda båda orsakerna med
verkat till skattnedläggningen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

KNUT KJELLMÄRK und BENGT THORDEMAN: Die Stein
kiste und der Miinzenschatz von Räppe im Ksp. Öjaby, Småland. 

Im Jahre 1909 wurde von Knut Kjollmark ein S t e i n k i s t c n g r a b 
unweit Räppe im Ksp. öjaby, Småland, untersucht, wobei ausser den 
funden in der Steinkiste vor dem Siidcndo des Grabes ein S i l b e r -
m u n z e n s c h a t z a u s d e m M i t t e l a l t e r angetroffen wurde. 1935 
wurde eino partiollc Ausgrabung des dio Kisto umschliossendon, 
urspriinglich sicherlich sie vollständig dockenden Hilgels vorgenommen, 
um festzustellen, ob möglicherweise ein Teil des Schatzcs an oiner an
deren Stolle in den Hiigel niedergelegt wordon sei. — Die Abteilungen I 
und II enthalten Kjellmarks Bericht iiber die Ausgrabungen 1909 (I) 
und 1935 (II) . In Abt. III behandelt Thordeman den Miinzenschatz. 

I—II. 

Die Steinkiste, aus Granitfelsplatten gebaut, stånd auf dem urspriinglichen 
Boden in der Richtung N—S mitten in einem nicdrigen Hiigel aus Sand 
und Steinen. Sie war violer ihrer Steinplatten beraubt worden, die Fullung 
in der Kiste aber, 40 cm hoch, war unberuhrt. Weder unvorbranntc noch 
verbrannte Skelcttreste waren darin wahrzunohracn. Von Beigaben fan-
don sich 2 Dolche und Fragmente eines driften, 1 blattförmige dreiockige 
Pfeilspitze, 2 Schaber, 1 Bohrer, 2 Spänc und 6 unregelmässige Abschläge, 
allés aus Feuerstein (Abb. 1: 1—11 und Abb. 2, 3 und 4). Dicht vor 
dem Siidende der Kiste lagen in einem flachen, runden Haufen nahe dera 
Boden des Hiigels 385 kleine mittelalterliche Silbermunzen und unmittcl-
bar unter den MUnzen eino halbe, längs dem Schaftloch entzwoigeschla-
gone Steinaxt, offenbar von dem Schatzberger absichtlich hier nieder
gelegt (Abb. 1: 12, 13 und Abb. 4). 

Boi der Ausgrabung 1935 (siehe Abb. 5) wurden ciiigebettet in den 
Htigel gefunden: bei 14 ein Fragment eines Feuersteindolchs, boi 15 eine 
Silberschnalle von bekanntem inittelalterlichcn Typ (Abb. 8), bei 16 ein 
aus einem grossen Haufen verbrannter Knochen bestehendes Sekundär
grab aus der Bronzezeit sowie boi 17 ein Bronzomcsser und oine als 
Fcuerschläger benutzto Speerspitze aus Feuerstein (Abb. 9), mög
licherweise die Beigaben des Sekundärgrabcs darstcllend. Bei 18 lag ein 
Kohlonhaufe. 

D i e F u n d e in d e r S t e i n k i s t e zeigen, dass diese als Grab-
rauin w ä h r e n d e i n e s e t w a s v o r g e r i i c k t e n , a b e r b e-
g r e n z t e n T e i l s d e r S t e i n k i s t e n z e i t benutzt worden ist, 
nicht während der ältesten und nicht während der Perioden der zwei 
.pingsten Feuerstoindolchtypen (siehe Anm. 4), wahrscheinlich nur fiir 
eine geringe Anzahl Bestattungen während höchstens eines Jahrhunderts. 
— Das S e k u n d ä r g r a b m i t d e m B r o n z e m e s s e r usw. im 
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Hiigel kauu in don A n f a n g d e r j U n g e r e n B r o n z e z e i t datiert 
werden. — Zwischen der letzten Bestattung in der Steinkiste und der 
Anlogung des Sekundärgrabes dUrften i—5 Jahrhunderte verflossen sein. 

III. 

Der Miinzonschalz. der in dem Grabhiigel lag, stannat aus dem 13. Jahr
hundert. Es ist klar, dass der mittelalterliche Besitzer des Schatzes den 
Versteck mit Riicksicht darauf gewählt hat, dass de;- scheue Respekt, den 
der heidnische Begräbnisplatz einflösste, und die teuflischen Mächte, die 
dort dera Volksglaubcn nach ihren Wohnsitz hatten, den Schatz vor 
Entdeckung schiitzen wiirdon. Aber noch eino Vorsichtsmassnahme lial er 
getroffen: unmittelbar unter den Mtinzenhaufen lag eine zerschlagene 
Schaftlochaxt aus Stein (Abb. 4). Es ist wohlbekannt. dass Steinäxton 
(>torviggar>) bis weit in unsere Zeit hinein vom Volksglauben magische 
Kräfle beigelegt wordon sind. So z, B. ist es aus mehreren (legenden 
bekannt, dass man einen »torvigg» in den Korn- öder Mehlkaslen zu 
legen pflegte, damit der Inhalt nicht zu Ende gehen sollte. Wahrschein
lich hat der Sehatzbcrgor sich vorgestellt, dass er in diesem Fall den 
Miinzenschatz an den Versteckplatz binden, ja, vielleicht sogar, dass der 
Schatz bierdurch während der Depositionszeit sich vermehren wiirde. 

Von den Miinzen sind zwei zuvor unbekannt (Nr. 384, 385). Alle die 
tibrigen sind schwedische Miinzen und stammen aus dem Ende des 12. 
(Nr. 1—8) und dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts (Nr. 11—361, 
377—380). Die iibrigen liegen wahrscheinlich zeitlich zwischen diesen. 
Nur Nr. 381—383 können durch ihre Inschrifl — eine Entstellung der 
Buchstaben E R (Ericus Kex) — auf einen bestimmten Regenten bezogen 
werden, König Erik Knutsson (1208—16). Auch die beiden neuen Miinz-
typon (Nr. 384, 385) sind wahrscheinlich schwedische. Der fund lässt 
sich im llinhlick auf seine Zusammenaetzung zu einer Gruppe aufgefun-
dener Mtlnzenschätze aus dem siidöstlichen Schweden stellen. die mög
licherweise anlässlich geschlehtlich bekannter innerer CJnruhen im Lande 
in den 1240cr Jahren der Erde anverl raul worden sind. 


