
SVENSKA

FORNMINNESFÖRENINGENS
TIDSKRIFT.

SJETTE BANDET.

3:e häftet.

INNEHÅLL:
Sid.

GUSTAFSON, G. A., Gotländska brons&ldersfynd (med 12
fig.) ................   209.

OLSSON, P.,' Ett graflind från vikingatiden vid Frusta i
Rödöns socken, Jemtland..................................................... 232.

MONTELIUS, O., Runornas ålder i Norden (med 26 fig.)... 236. 
HILDEBRAND, H., Om välgörenhet under medeltiden. lil.

Vården om de fattige .......................................................... 271.

gul
Markering



Gotländska bronsåldersfynd,
förtecknade af

G. A. Gustafson.

Den framstående ställning Gotland, som bekant, intager under 
vår förhistoriska jernålder, förberedes redan under bronsåldern. Från 
stenåldern äro visserligen färnsåker i rätt ansenlig mängd derstä
des funna, men ön intager dock i fråga om minnena från denna period 
ett mindre betydande rum. Ingen enda af de stora graf byggnader, 
som utmärka stenåldern i södra och sydvestra Sverige, är känd på 
Gotland. Afven andra grafvar från denna tid förekomma i mycket 
ringa antal på ön.

Bronsålderns äldre del är likaledes här sparsamt representerad. 
Men under den yngre bronsåldern blir förhållandet ett annat. Att 
ön redan då haft en talrik befolkning framgår af det jemförelsevis 
stora antalet i dess jord funna forsåker, som härröra från denna 
period. De hittills kända graffynden från bronsåldern äro visser
ligen ej talrika, men inga ordnade undersökningar i sådana grafvar 
äro ännu gjorda, och det lider intet tvifvel, att icke bristen i vä
sendtlig mån beror derpå. Det är nämligen högst sannolikt, att 
de företrädesvis nära kusterna, och kanske mest i öns södra del, 
rätt talrikt förekommande, ofta oerhördt stora stenkumlen innesluta 
grafvar från bronsåldern. — Det torde således icke vara utan in
tresse att, som här skett, sammanföra, så fullständigt som möjligt, 
de nu kända fynden från den tid, då det sedan så rika Gotland 
först börjar blifva af någon betydenhet.

De i förteckningen omtalade fynden förvaras i Statens Histo
riska Museum, i två samlingar i Visby samt på några få andra 
ställen. Alla föremål äro af brons, der ej annat säges. Fynden 
äro ordnade från norr till söder.
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Norra häradet.
1. Gotska Sandön. En dolkklinga, enkelt 

ryggad, utan nithål, den smala skafttången af
bruten, längd nu nära 19 cm. (Gåfva från fyr
mästaren J. Bourgström till Gotlands Fornsal, 
n:o 457).

2. Bunge, Hultungs. Vid plöjning SO. örn 
gården hittades 1877, liggande ensam: en nål 
med skålformigt hufvud. Lik M. 21G', men oer
hördt stor, längd ung. 70,5 cm., skålens diame
ter 11,5 cm.; skålen är nu lös, men hela pjeseu 
är ursprungligen gjuten i ett stycke. Afbildad 
här tig. 1. (Gotlands Fornsal 1485).

3. Fleringe. I skogen »Hundstäde-Brände» 
på gränsen mellan Fleringe och Lärbro socknar 
fanns år 1839 »vid öppnandet af en graf»: en 
dolkklinga, liggande med udden uppåt vid ven
stra sidan af ett menniskoskelett. Längs klin- 
gans midt en rundad ås, i öfverkanten två 
bronsnitar, längd ung. 15 cm. (St. M. 892).

4. Lärbro, Kejlungs. I Hertåker. En pon
ceti af ovanlig form, närmast lik en i Arböger 
for nordisk oldkyndighed 1876 sid. 294 afbildad; 
längd något mer än 10 cm. (St. M. 5643).

5. Lärbro, Gislauser. I en åker, der en 
nu borttagen »stenkalm» legat. Eu skaftcelt med 
låga kanter och starkt utsvängd egg; öfre delen 
afslagen. (St. M. 5726).

6. Stenkyrka, Broungs. I en uppbruten 
stenkalm i en åker. En spjutspets. (St. M. 
1628).

7. Stenkyrka, Valls1 2. Fyra armringar, 
ihåliga, med inböjda kanter, af en i Sverige 
ovanlig form. En af dessa ringar är afbildad i

1 M. = Montelius, Svenska fornsaker.
2 Ingen gård med detta namn finnes inom sock

nen, men väl en med namnet Vala.
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Vitterh. A kael. Månadsblad 1882 sid. 14. (Två i St. M. 6866, de 
öfriga i Gotlands Fornsal).

8. Stenkyrka, Östergårda. I en åker kar hittats under potatis
rensning, liggande ofvan jord: en knif med skafttånge, bladet krökt, 
nied eggen åt den konkava sidan. (St. M. 1682).

9. Stenkyrka, Roshage. Under odling af ett ängstycke. En 
halsring, spiralvriden (åt ett håll), öppen, utan knäppe, samt två 
något mindre ringar, öppna, af trind, slät ten. (St. M. 5856).

10. Lummelunda, Nygranne. Vid plöjning. En skaftcelt, lik 
M. 117, men eggen mera utsvängd, fördjupningarna på bladet grunda. 
(St. M. 5251).

11. Lummelunda, Lundbjers. En pincett, vacker, bred nertill, 
med sju uppdrifna punkter å hvarje sida. Längs kanterna löpa 
fyra fina, insänkta limér, bildande ett ornamentband som slingrat 
sig emellan punkterna, dock nu utnött på pincettens midt. (St. 
M. 5600).

12. Lummelunda, Etebols. I en åker. En dubbelknapp med 
liten, sned, fyrkantig fot och rundt, platt hufvud, prydt med tre 
insänkta, concentriska kretsar. (St. M. 5271).

18. Martebo, Rums. I en åker. En hålcelt med i gjutningen 
misslyckad ögla, lik M. 146. (St. M. 5073).

14. Martebo, vid plöjning å Vestkindsholmar i Martebomyr. 
En hålcelt, lik den här nedan tig. 2 afbildade från Norrlanda; 
längd 7,4, bredd i eggen 4,s cm. (St. M. 6889).

15. Martebo. »I botten af det nu uttorkade Martebo träsk 
fauns stående i lutande ställning i afjan»: ett svärd, vackert och 
väl bibehållet, endast yttersta spetsen affilad; utan fäste eller tånge, 
i klingans öfverkant sex nithål med fyra ännu qvarsittande brons- 
nitar; på hvardera sidan örn den lindrigt kullriga midtåsen tre 
insänkta limér, som begränsa terassformiga afsatser. Längd nu 
68,3 cm. (Skänktes 1858 af grossh. C. F. Liljewalch till prof. C. 
Palmstedt, från hvilkens sterbhus det 1870 inköptes till St. M. 
4421).

16. Vestkinde, Nors. I en åker. Två halsringar, spiralvridna 
ät flera håll, lika M. 227, bägge nu förböjda. (St. M. 7636).

17. Vestkinde, St. Bläsnungs. Ett litet bronsblad till en knif 
eller pilspets, en bit af en knif af samma form som de s. k. rak- 
knifvarna (M. 189—192) samt följande föremål, som kanske icke 
tillhöra bronsåldern, men inlemnats såsom samtidigt hittade: en

/:
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liten, trind, spirallagd bronstråd (1 >/2 hvarf), en liten bränslen och 
en simpel, sluten fingerring af brons. (St. M. 2942).

18. Vestkinde, Bläsnungs. Bland de grafvar som direktör 
Nordin år 1885 undersökte på det härstädes belägna, stora graf- 
fältet förekom äfven en från bronsåldern. Ett större röse, i hvars 
midt en troligen från stenåldern härrörande graf påträffades, inne
höll i ena kanten en mycket liten kista med brända ben, som 
syntes före nedläggandet blifvit omsorgsfullt rentvättade, samt föl
jande forsåker: hälften af en simpel bronsknif; en liten pilspets 
af brons samt ett lerkärl med öra. (St. M. 7784).

19. Bro, Ekes. »I en åker under en större sten utan märken 
efter ben eller annat.» En spjutspets, till formen lik M. 174, Ölse
räd vid skaftholkens nedre kant med parallela, omvexlande smala 
och breda linier, något öfver 22 cm. lång; en knif, simpel, frag
mentarisk, af rakknifform; en syl, lik M. 204, söndrig; ett häng- 
smycke, afbildadt M. 226, skifvornas tunna skällor nu till största 
delen borta; en stålknapp lik M. 225 samt tio ringar, små, simpla, 
slutna, nämligen 6 hela, af hvilka 2 hänga i hvarandra (troligen 
gjutna så) och 5 bitar, antagligen af 4 ringar. (St. M. 4583).

20. Lokrume, Tomase. En pilspets af simpel form. (Gotlands 
Fornsal 2058).

21. Lokrume. Inom socknen har hittats: en skaftcelt, nedre 
delen, längd nu 6,i cm.; har helt säkert varit af formen M. 117. 
Afbildad i Ulfsparres Svenska färnsåker pl. VIII tig. 95. (St. M. 
7571, 99, förut i Major S. Ulfsparres samling).

22. Hejnum, Buters. Vid plöjning i en åker. En knif med 
genombrutet skaft, lik M. 114. Det genombrutna skaftet har tro
ligtvis ursprungligen varit fyldt af en tunn bronsskolla, hvaraf 
spår ännu synas i kanterna; derpå har antagligen varit en belägg
ning af trä eller dylikt. (St. M. 5497).

23. Källunge, Burs, Sågskogen. År 1762 företog sig en per
son att undersöka ett stenröse, beläget ett litet stycke N. om Burs 
gård, hvilket dock några år förut skulle blifvit »af en okänd per
son ransakadt.» Han fann då »några uppmurknade ben mellan en 
hop i jemn fyrkant satta stenar» samt derutanför vid pass 5 fot 
från rösets midt några »ovanligt långa» bröstben och stycken af en 
hufvudskål af menniska; kring hufvudskålens panna satt en brons- 
ring. Ringen, som är öppen, med breda, tunna, tvärt afskurna och 
klufna ändar, å hvilka äro anbragta små hakar till hopkuäppniug,
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är afbildad hos lindset, Jernalderens hegyndelse sid. 339, fig. 61. 
(St. M. 151).

24. Källunge, Kullsarfve. I en åker vid borttagande af en 
stenkalm1. En större nål med trattformigt hufvud (jfr. M. 216), 
ung. 18,5 cm. lång. (St. M. 5254).

25. Vallstena, Alfvene. »Bredvid en stenkalm». En spjut
spets med skaftholk, utan nithål, lik M. 176. (St. M. 5604, 5 2)2.

26. Vallstena. På Nygårdsrum, södra delen af det för sina 
stora gräffält från jernåldern bekanta Vallstenarum, har man fun
nit: en knif med skaft i form af ett hästhufvud, utan ornament 
(jfr. M. 115). Afbildad i Ulfsparres Svenska färnsåker pl. VIII 
tig. 99. (St. M. 5604, si).

27. Vallstena, Medebys. I en åker. En nål, lik M. 215,
längd 10,3 cm. (St. M. 8026).

28. Gothem. Vid bortröjning af ett stenlöse. En hälcelt, lik 
fig. 2 här nedan (från Norrlanda), längd 7,4, bredd i eggen 2,9 cm. 
Tillsammans med hålcelten lär ha funnits en rätmejsel af ljusbrun 
flinta. [St. M. 7571, 112; förut i Ulfsparres samling 940 (celten) 
och 941 (mejseln)].

29. Gothem, Magnuse. En skaftcelt, lik M. 117. (St. M.
5604, 49).

30. Gothem, Hörsnemyr. En hålcelt med ögla, prydd med 
fyra lodräta refflor, hålet nästan rektangulärt (jfr. M. 148). Afbil
dad i Ulfsparres Sv. forns. pl. VIII fig. 96. (St. M. 5604, 50).

31. Gothem, Gervede. Ar 1870 hittades: ena hälften af en
gjutform af brons till en hålcelt med ögla. Afbildad M. 212. (St.
M. 4918; förut i Ulfsparres samling).

32. Hejdeby, Tibbles. Nedre delen af en svärdsklinga, simpel, 
otydligt ryggad. (St. M. 7116).

33. Hejdeby. I åkern »Varmräng», tillhörande gården Fjäls 
i Endre s:n, hittades 1875, jemte en liästtand: öfre hälften af ett

1 Under detta arbete hittades äfven bottnen till en djurhufvudformad 
spännbuckla och ett ringspänne af brons, bägge från yngre jern
åldern.

2 På samma gårds egor är funnen en simpel ring af ett tunnt, platt 
bronsband, som synes haft enkelt hakknäppe- (St. M. 4930). Tvänne 
andra liknande ringar äro funna på Gotland; den ena i Hafdhems s:n 
(St. M. 5337), den andra utan närmare känd fyndort (St. M. 2976). 
Det är ännu ovisst, hvilken tid dessa ringar tillhöra; de äro alla 
funna enstaka.
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svärd, som har bred fästetunga med lågt uppstående kanter och 
sju nithål; upptill ofullständigt, klingall svagt ryggad. (Gotlands 
Fornsak utan nummer).

34. Endre, Qvie. Eli stor, vacker hålcelt med ögla, jemnbred, 
eggen lindrigt utsvängd, längs midten en låg rygg, omgifven af 
fördjupningar, som påminna om deni som ses på sådana skaftcelter 
som M. 117. (St. M. 3135).

35. Endre, Qvie. I skogen vid Qvie hittades 1868, enligt 
uppgift »liggande bland ben, i en af fyra på kant stälda flisor 
bildad graf, omkring 2 fot i fyrkant»: ett kort svärd med fyrkantig 
tästeten, spetsen afbruten, längd nu 36,5 cm,, samt en jernyxa. 
af bildad M. 263. (St. M. 3814).

Metallen, hvaraf svärdet är förfärdigadt, är af en för den rena 
bronsåldern främmande sammansättning (analysen visar mot vanlig 
kopparhalt 12,7 % zink, men endast 1,5 9 % tenn); denna legerin
gens beskaffenhet jemte de egendomliga fyndomständigheterna göra 
det i hög grad sannolikt, att svärdet af en tillfällighet blifvit för
färdigadt efter bronsålderns slut. Men då antagligen en gammal 
gjutform från bronsåldern blifvit använd, måste det betraktas som 
en kopia af ett verkligt bronsålderssvärd.

36. Ekeby, Röstäde. Vid gräfning af grundvalen till ett hus 
hittades 1886, 5 fot under jordytan: en stor nål med skålformigt 
hufvud, lik M. 216, längd ung. 31 cm. (Genom benäget medde
lande af d:r P. A. Säve fick jag tillfälle att i december torlidet år 
se denna nål, som då var inlemnad i en handelsbod i Visby; den 
kommer troligen att inköpas till Gotlands Fornsal).

37. Hörsne. Inom socknen är funnen: en liten hålcelt med 
ganska stor, nu skadad ögla, något liknande Bidrag till kännedom 
om Bohusläns fornminnen, band I sid. 278 fig. 11 a. (St. M. 
7571, 127; förut i Ulfsparres samling).

38. Dalhem, Granskogs. I en åker. En vacker spjutspets 
som haft skafthylsa, nedre delen saknas. Ornerad längs kanterna 
med två fina insänkta limér. (St. M. 7117, 3).

39. Norrlanda. Inom socknen är funnen: en hålcelt med ögla, 
hålet ovalt, af hufvudformen M. 146. (St. M. 7571, 124; förut i 
Ulfsparres samling). *

40. Norrlanda, Petarfve. »I en stenvast i en åker». En hål
celt med ögla, afbildad här fig. 2. (St. M. 6398).
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41. Anga, Österby, i en åker. En skära nied två upphöjda 
limér å ena sidan och vid skaftändan en uppskjutande tapp, utsli
ten och omslipad, afbildad här tig. 3. (St. M. 5843).

42. Björke, Norrgårda. I en åker hittades 
1886 »bland bitar af ben uti en af stenflisor satt 
och med flisor täckt graf, omkr. 1 ^ fot i fyrkant, 
ung. 1 fot under markens yta»: en pincett, hän
gande jemte två små, simpla ringar i en fyrkantigt 
böjd bronsten, som är inträdd i den nedre, hylsefor- 
miga delen af en stångknapp (jfr. Worsaae, Nor
diske oldsager, fig. 267); pincetten, som varit orne- 
rad, är nu illa skadad. (St. M. 8018).

43. Björke, Smedegårda. En skaftcelt med 
mycket svagt upphöjda kanter, utsvängd mot eggen, 
formen liknande M. 143; längd 12,5, bredd i eggen 
6,2 cm. (St. M. 7120).

44. Sjonhem, Bjärby. I »en med kullersten 
omgifven graf» har hittats: en liten spirallagd skifva 
af fyrkantig brödträd, ett stycke afbrutet, diam.
M. 6538, 2). En bägare af brons af ovanlig form, som uppgifvits 
vara funnen tillsammans nied spiralskifvan, tillhör en senare tid än 
bronsåldern. Det är möjligt, att äfven spiralskifvan är yngre.

45. Sjonhem,
Sojvide. Fynd från 
en liten grafkista 
utan hög eller an
nat skydd, stående 
»jämns med jordy
tan», en fot i fyr
kant, bildad af små hällar »på sidorna, öfver och under». I kistan 
fanns ett stort lerkärl, som loll sönder, och i detta (som helt säkert 
äfven innehöll brända ben) lågo de öfriga sakerna: en knif af den 
vanliga »rakknif» formen, utan sirater, ett smalt, simpelt knifblad 
samt en liten pincett, bred nertill, utan ornament. Af lerkärlet 
finnas nu endast några bitar i behåll, deribland ett större stycke 
af locket, som är rundt, plant och midtpå Öfversidan försedt med 
ett litet uppskjutande handtag. (St. M. 4737).

46. Sjonhem, L:a Sojvide, Alfåker. En spjutspets med skaftholk, 
utan nithål, spetsen afbruten, bladet skadadt i kanterna. (St. M. 4073).

Fig. 2. >/,.

nu 3 cm. (St.
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47. Sjonhem, Lia Sojvide, Alfåker. En hålcelt med ögla och 
starkt utsvängd egg, Ölmerud med fina, svagt upphöjda, lodräta 
limér. (St. M. 4091).

48. Sjonhem, Prestgården. Vid plöjning i 
en åker nära kyrkan. En hålcelt med ögla, lik 
celten från Norrlanda (fig. 2 här ofvan). (St. M. 
1722).

49. Sjonhem, Gervide. I en åker. En p i li
ndt, liten, smal, jämnbred, utan sirater. (St. M. 
5581).

50. Vänge, Bjärges. Vid grushemtning. 
»Någon stensatt eller ordnad graf förmärktes ej, 
men ben efter menniska, och de små ringarna 
funnos sittande på benen». En stor, öppen ring, 
diam. 16 cm., prydd med inristade strecksirater, 
som vårdslöst imitera omvexlande spiralvridning; 
en liten, simpel ring af tunn, platt ten, diam. ung. 
5 cm., samt 14 bitar af (troligen 5 st.) liknande 
ringar. (St. M. 6107).

51. Vänge, Salmunds. I en åker. En hål
celt med ögla, lik M. 152, längd 8,9 cm., bredd i 
eggen 4,4 5 cm. (St. M. 7121).

52. Guldrupe, Vesterby. Under dikesgräf- 
ning i en äng */2 fot under jordytan bland smärre 
gråstenar. En hålcelt, stor, vacker,med fyrkantigt 
skafthål samt ögla; på bredsidorna en upphöjd

| midtås. Afbildad M. 147. (St. M. 2448).
Fia. 4. '/j. 53. Buttle, Hexarfve. Vid plöjning. En lång

nål, nu böjd; hufvudet består af en stor rund 
knopp omgifven af fyra mindre; längd ursprungligen ung. 20 cm. 
Afbildad här fig. 4, återstäld i sin ursprungliga form. (St. M. 
5069).

54. Buttle, Nygårds. En hålcelt med två öglor, af hvilka 
dock endast den ena är öppen. Afbildad här fig. 5. (St. M. 2668).

Södra häradet.
55. Vesterhejde. Inom socknen är troligen funnen: en hålcelt, 

liten, med ögla, lik M. 146. (St. M. 7571, 113; förut i Ulfsparres 
samling).
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56. Vesterhejde, Suderbys. Vid dikesgräfning 1845. På samma 
ställe lär en lerkruka funnits, som sönderfallit. En hålcelt med 
ögla, lik celten från Norrlanda, afbildad här ofvan tig. 2. (Visby 
allm. läroverks samling 1103).

57. Stenhumla, Homa. Vid plöjning. En halsring, lik M. 
227, nu omböjd åt flera håll. Afbildad i Ulfsparres Sv. forns. VIII, 
90. (St. M. 7571, 201; förut i Ulfsparres sami.)

58. Trähumla, Handshmyr. En hålcelt med ögla, eggen myc
ket utsvängd, något liknande M. 150, men helt liten; bredsidorna 
begränsas af insänkta limér. (St. M. 5055).

59. Trähumla, Tjängdarfve. Vid odling hai
man funnit »i bottnen af en stenkalm»: öfre delen 
af en större nål med skålformigt hufvud, lik M.
216. (St. M. 5336).

60. Trähumla, Tjängdarfve. Vid dikesgräf
ning. En nål, öfverst böjd i rät vinkel och afslu- 
tad nied ett skålformigt hufvud. Under hufvudet 
ett platt, orneradt stycke, böjdt till ett framskju
tande knä. Afbildad i Sv. fornmf. tidshr., 5:te 
bandet, sid. 33. (St. M. 6544).

61. Trähumla. Inom socknen är funnen: en 
hålcelt med ögla, prydd med sex upphöjda lodräta 
limér å hvardera bredsidan, längd 7,i, bredd i 
eggen 4,25 cm. (St. M. 7960).

62. Vall, Hardings. Eli hålcelt med ögla, närmast lik M. 
151, men utan det lodräta strecket; längd 11,8, bredd i eggen 4,8 
cm. (St. M. 6422).

63. Tofta, Ansarfve. Vid odling i en äng. En liten tutulus- 
formad bronsprydnad, diam. 2,3 cm. (St. M. 6207).

64. Tofta, Bjärs. I en åkerbacke anträffades 1875 två fot 
under jordytan ett lerhärl, »kringsatt med tunna släta kalkstens- 
flisor samt en sådan hvilken utgjorde lock». I lerkärlet funnos 
brända ben och derofvanpå det öfriga. På platsen fanns »gråstens- 
sättning», som af hittaren anses hafva tillhört en byggnad. En 
knif, lik M. 189, samt en pincett, bägge ornerade och hängande i 
en trind sluten bronsring. Pincetten är prydd med 4 små bucklor, 
ställda lodrätt öfver hvarandra. Af lerkärlet äro endast några 
simpla bitar bevarade. (St. M. 7571, 173, 213; förut i Ulfsparres 
samling).
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65. Eskelhem, Lingsarfve. Under plöjning. Nedre hälften af 
en spjutspets nied skaftholk, som har två nithål. Upptill afbruten, 
på ena sidan snedt afslipad. (St. M. 5250).

66. Eskelhem, Prestgårdshemmanet. Vid gräfning i en åker 
hittades 1886 »liggande i lösa mullen» följande föremål: tvä betsel 
med tillhörande tvärstänger'; tolf låga, vida bucklor, undertill 
försedda med öglor, några hela, de öfriga söndriga; fyra häng- 
smycken, påminnande om M. 226; sex rörformiga hylsor; två ge
nombrutna prydnader; samt en stor, rund genombruten skifva med 
hängprydnader, hvilket allt troligen tillhört den praktfulla utrust
ningen af anspann et för en vagn. Vidare höra till fyndet: några 
bitar af ett hängkärl, som haft hål i kanten i stället för uppstå
ende öglor och sålunda är af mycket sen typ, samt några få bitar 
af ett annat kärl af ovanlig form, troligen af utländsk härkomst. 
(St. M. 7994).

Detta stora och intressanta fynd, som innehåller flera förut 
alldeles okända föremål, är helt nyligen inkommet till Statens 
museum. Det kommer att afbildas och beskrifvas af d:r O. Monte
lius i Vitterhets Akademiens Månadsblad; för närmare upplys
ningar angående sakernas form m. m. hänvisas till denna snart 
utkommande uppsats.

67. Hogrän, Ainbjenne. I en åker hittades 1848: en öppen 
armring af tunnt guldbleck med invikta kanter; ändarna sluta 
hvardera i en spiral, böjda åt motsatt håll. För öfrigt lik M. 240. 
Inga ornament. Vigt 5,4» ort. (St. M. 1449).

68. Mästerby. Fynd från en grusbacke, jämte ett mennisko- 
skelett, 6 fot djupt; någon stensättning förmärktes ej. En öppen 
ring, med breda, tunna, tvärt afskinna och klufna ändar, som 
kunna hopknäppas. Ändarna äro ornerade med streck- och punkt
sirater samt fågelfigurer; den trinda tenen prydd på öfre och yttre 
sidan med insänkta limér. Afbildad i Månadsbl. 1880 sid. 107. 
(St. M. 4640).

69. Mästerby, Sandarfve. Vid uppbrytande af en stenkalm' i 
en åker hittades 1847 under 2 större stenar bland kol: ett i forn- 1

1 På ett af dessa betsel har det ursprungliga munbettet af brons blifvit 
ersatt med ett sådant af jern; då fyndet tillhör slutet af Montelius’ 
örte period, är denna omständighet, ehuru anmärkningsvärd, dock icke 
alldeles oväntad. Jfr. Tidsbestämning inom bronsåldern sid. 155—156 
och flera ställen.
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tiden i fyra stycken brutet svärd med bred fästetunga, som har 
svagt uppstående kanter. Klingall har bred, låg, kullrig rygg och 
en fin linie nära hvardera kanten. Vid klingans början 2 nithål 
nied en qvarsittande nit. Fästets öfre hälft saknas. Jämte svärdet 
fanns äfven »en förmultnad träkam». (St. M. 1401).

Fig. 6. «/,.

70. Väte, Jufves. I en åker, der förut legat en »stenvast»: 
en vacker spjutspets med skaftholk, utan nithål. Prydd nertill nied 
fyra, djupt insänkta limér. (St. M. 6084).

71. Sanda, L:a Varbos. Vid undanröjning af en sten- och 
mull-hög på gården har man funnit: ett stycke af en svärdshlinga, 
nied 3 upphöjda limér på hvarje sida om midtåsen. (St. M. 1221).

72. Sanda, Vesterby. Under dikesgräfning i en åker hittades 
1874 11/2 fot underjordytan: fyra öppna lialsringar, spiralreffladc åt 
ett håll, ändarna utplattade och upprullade i spiral, en afbildad här fig.
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6; en liknande halsring, men med simpla, slutna öglor; en liknande 
halsring, men sluten; en öppen, slät halsring, på ändarna endast 
en mycket lindrig utsvällning med svaga spår af ornering; en 
halsring, lik närmast föregående, bruten i 3 bitar; samt 20 bitar 
af minst 6 smärre ringar (armringar), trinda, några svagt spiral- 
refflade, de öfriga släta. (St. M. 5248).

73. Klinte, Tyrvald. I en grusbacke, der gamla, förut rubbade 
grafvar funnits: en nål, med liten rund knapp och dernedanför tvär- 
refflad, sedan tillplattad och knäböjd. Längd 11 cm. (St. M. 6106).

74. Klinte, nära kyrkan. Under dikning i en äng SV. örn 
kyrkan på en fots djup. En skäfte eif, lång och smal, vacker och 
väl bibehållen; med uppstående kanter; ornerad nära eggen med 
limér och bågsirater. Afbildad (i mycket liten skala) hos Montelius, 
Tidsbestämning inom bronsåldern, pl. 2 tig. 15. (St. M. 2175).

75. Fröjel, Mulde. Vid undanrödjande af ett på gårdsplatsen 
liggande stenlöse. Två spjutspetsar med skaftholk, utan nithål, 
den ena lik M. 176, den andra af samma förm, men längre; hos 
båda märkas nertill på skaftholkens sidor ännu spår af gjutränderna. 
Tillsammans med spjuten funnos äfven obetydliga lemningar af ett 
svärd. (St. M. 1001).

76. Etelhem, Kyrkeby. En halsring, öppen, spiralvriden åt ett 
håll; ändarna upprullade i liten tät, platt spiral. (St. M. 7497).

77. Etelhem. En hålcelt med ögla, något hopklämd på ena sidan, 
af ungefär samma form som Norrlandacelten (fig. 2 här ofvan). (Got
lands Fornsal utan nummer).

78. Alskog. Inom socknen äro funna, förmodligen tillsammans: 
en knif af rakknifform och en pincett, bred nertill, simpel. (Båda 
i Visby allm. lärov. sami. 132 och 134).

79. Alskog, Bofride. Under plöjning. En skära, hel, vid 
skaftändan en uppstående tapp; en dylik skära, ofullständig och 
bruten i flera smärre bitar. (St. M. 6658).

80. Garde, Visbjergsbacke. I en örgrop. En större ring med 
platta, vidgade, tvärskura ändar, som hopknäppas medels en på 
utsidan föga synlig nit; det ena ändstycket i forntiden afbrutet och 
åter tillskarfvadt med 2 nitar. Diam. 15,5 cm. Afbildad här fig. 
7. (St. M. 5947).

81. Garde, Visbjergsbacke. En större ring, alldeles lik före
gående; ett litet rundt hål vid hvarje ända; skadad och förvriden. 
(St. M. 6537).
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82. Lau, Bjärgesbacke. En knif med kort tånge och bredt, 
platt, tveeggadt blad. (Gotlands Fornsal 2304).

83. Lye, Bosarfve. Vid plöjning i en åker nära gården. En 
spjutspets med (nu afbruten) skaftbolk. (St. M. 1975).

84. Lye, Dals. En hålcelt med ögla; utan erg, ovanligt tunn 
och platt. Lik M. 150. (St. M. 1614).

85. Stånga, Bosarfve. En hålcelt med ögla, liten, simpel. 
(St. M. 780).

86. Stånga, Tjängvide. En hålcelt med ögla, närmast lik M. 
146. (St. M. 4819).

Fig. 7. V,.

87. Lojsta, Bjärs. »I en stenkalm». Ett OttnZMsliknande före
mål, diam. 4,o 5 cm., utan ornament, undertill ingen ögla. (St. M. 
6396).

88. Gärum, Likmunds. En hålcelt med ögla, lik celten från 
Norrlanda, fig. 2 här ofvan. (St. M. 3906).

89. Gärum, Mickelbys. Markfynd, utan närmare upplysning 
örn fyndomständigheterna. En hålcelt med ögla, lik M. 150; ett 
litet fragment af en nål, som haft rund skifva med koncentriska 
kretsar och antagligen varit lik M. 218; en öppen armring, afbildad 
M. 238; fyra hela spiralvridna halsringar, lika M. 227; fem lik
nande halsringar, i bitar, mer och mindre fullständiga; en hel arm
ring af trind, slät ten, öppen; två dylika armringar, i bitar, samt 
några obetydliga fragment af ringar. (St. M. 2962).

90. Ejsta. Inom socknen är funnen: en slcaftcelt, med höga 
kanter, lång, jemnbred, eggen obetydligt utsvängd, lik fig. 69 i 
Antiqvarisk tidskrift bd lil sid. 415. (Professorskan Kjellbergs 
samling i Stockholm).
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91. Fardhem, Qvie. Vid dikesgräfning. En hålcelt, som haft 
ögla; öfre delen, i forntiden afslagen, saknas; på bredsidans midt 
en upphöjd, lodrät rand. (St. M. 5074).

92. Sproge. En skaftcelt, lik M. 117. (St. M. 3485).
93. Sproge, Lindarfve. En spiralformigt höjd bronsten. (St. 

M. 702).
94. Silte. En ganska stor hålcelt med ögla, jemnbred, 12, i 

cm. lång, 3,7 cm. bred i eggen. Lik tig. 2 här ofvan från Norr
landa. (St. M. 7571, 107; förut i Ulfsparres sami.). ,

95. Silte, Stenbro. Sommaren 1884 hittades vid bortförande 
af ett större stenlöse, i dettas ena kant ungefär jemnhögt med jord
ytan ett större fynd af tydligen i forntiden gömda föremål (mark
fynd). Kärlet låg upp och nedvändt, de öfriga fornsakerna lågo 
inuti kärlet.

Ett stort och prydligt hängkärl af sen typ, med inböjd, delvis 
genombruten öfverkant, och hål under kanten i stället för öglor, 
till form och ornering mycket likt tig. 136 i Worsaae’s Industrial 
arts of Denmark; bottnen sönderslogs af hittarens jernspett; ett 
stort glasögonformigt spänne, i äldre tid sönderbrutet, på kupornas 
baksidor en baud, afbildadt i denna tidskrift lid VI, sid. 73, tig. 4; 
två hela spiralrefflade ringar, lika M. 227, men mindre, den ena 
afbildad i denna tidskrift VI, s. 75, fig. 5; fem halsringar, lika M. 
227, sönderbrutna i 14 bitar; femton små, simpla armringar af 
tilinda, oornerade tenar, öppna. (St. M. 7450).

96. Hemse, Annexhemmanet. I en örgrop påträffades en mans- 
lång graf af kullerstenar och derinom (förmodligen jemte ett obrändt 
lik) en mängd föremål från yngre jernåldern. Enligt föga trovärdig 
uppgift skulle i denna graf äfven hafva funnits: en nål med hufvud 
af tre runda skifvor, prydda med upphöjd midtpunkt inom concen- 
triska kretsar; på baksidan två öglor och ett upphöjdt snoddorna
ment. Nålen är alldeles lik en på Oland funnen, afbildad i denna 
tidskrift bd IV, sid. 273. (St. M. 5733).

97. lione. En ring, öppen, med breda, platta, tvärt afskurna, 
klufna ändar, som äro ornerade med streck- och punkt-sirater samt 
kunna hophäktas. Lik ringarne fr. Källunge och Mästerby, men 
mindre (armring?). (St. M. 7571, 205; förut i Ulfsparres sami.).

98. Alfva, Prestgårdshemmanet. Vid dikesgräfning hittades 
1886 några stenkast V. om kyrkan: en skaftcelt med utsvängd egg
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och lågt uppskjutande kanter, längd 11,3, bredd i eggen 5,2 cm. 
Lik M. 141. (St. M. 7760).

99. Hafdhem, Antarfve. Eggdelen af en hronscelt; stycket 
är så litet, att det ej kan afgöras, om det tillhört en skaft- eller 
hålcelt (eller möjligen en yxa?). (St. M. 4939).

100. Hafdhem, Gimrings\ Eli staftedt med höga kanter; 
å ena sidan, nära eggen ett inristadt bomärke (naturligtvis i senare 
tid tillkommet), afbildad M. 142. (St. M. 2615).

101. Hafdhem, Gimrings. Fyra spiralvridna halsringar, 
lika M. 227, endast en fullständig; två något mindre ringar, släta, 
tilinda, öppna. (St. M. 3267).

102. Hafdhem, Hejslunds. Vid gräfning för nyodling på
träffades år 1861 ett mennishoshelett, och omkring dess halskotor 
fanns sittande: en öppen ring med breda, tunna, tvärt afskurna, 
klufna ändar. Ringen, som är bruten i 2 stycken är ornerad med 
streck- och punktsirater samt små fågelfigurer; den är mycket 
lik ringarna från Källunge, Mästerby och Rone. (St. M. 2852).

103. Hafdhem, Hejslunds. Vid dikesgräfning. En hålcelt 
med bortbruten ögla, simpel, med utsvängd egg, celtens midt af- 
rundad, längd 6,2 cm.; ett ändstycke till en halsring, med streck
sirater, slutande i en enkel hake. (St. M. 6399).

104. Hafdhem, Libbenarfve. Följande föremål äro tunna på 
samma ställe (markfynd): en hålcelt med ögla, prydd med sex 
korta, lodräta limér: en nål med stor, rund, platt skifva prydd med 
concentriska ränder, lik M. 218, sönderbruten och ofullständig; två 
spiralvridna halsringar, lika M. 227, men mindre, sönderbrutna, 
den ena ofullständig; omkring tretton simpla, släta, öppna arm
ringar af hvilka endast två äro hela, de öfriga brutna i en mängd 
bitar. (St. M. 3382).

105. Grötlingbo, Rovalds. På bottnen af ett kolossalt sten
kummel, omkring 80 fot i diameter och 20 fot högt, benämndt 
»Angantye rör», anträffade pastorsadjunkt Ekdahl år 1826 jämte 
brända ben: en dolk, lik M. 170. (St. M. 484).

106. Grötlingbo, Skradarfve. I närheten af nyssnämnda »An- 
gantyrs rör» påträffades år 1855 under sandtägt i en hage en af 
fyra stenfliser bildad kista, 1,5 fot lång och 1 fot bred, och i den
samma jemte brända ben: en pilspets med skafttånge, ornerad,

Fyndet hav genom misstag förut uppgifvits tillhöra Hamra socken.
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spetsen afbruten, afbildad M. 171; en pincett, nertill bred, prydd å 
hvardera bladet nied fyra små upphöjda bucklor och en tvärstrierad 
rand. (St. M. 2211).

107. Näs, Skåls. »I hemåkerleran eller den s. k. Kyrkejner» 
hittades 1880: en dolkklinga med smal fåstetunga, afbildad här tig. 
8. (Visby allmänna läroverks samling, utan nummer).

108. Näs, St. Siglaifs. I en åker strax N. örn 
gården har man vid jordens uppgräfvande under ett 
bortröjdt stenröse funnit: ett svärd med smal, fyrkantig 
fästeten, klingall på hvardera sidan örn midtåsen prydd 
med två fina, insänkta linier, som mot fästet äro 
utböjda, yttersta spetsen afbruten, längd ungefär 54 
cm.1 (St. M. 1989).

109. Vamlingbo. Å allmänningen Valarne, som 
är belägen i socknens norra del mot Oja socken, har 
man under stenbrytning, i en hop af blandad gråsten 
och kalksten funnit: en halsring af rundadt platt ten, 
på Öfversidan prydd nied tvärstreck; ringen består af 
två stycken, det ena ungefär dubbelt så stort som det 
andra, hvilka äro förenade i en ledgång, upptill prydd 
med en hög, ornerad knapp; den slutes med en till 
ett hål i ena ändan svarande kort tapp i den andra. 
Sönderbruten, men åter hopsatt. (St. M. 2450).

110. Vamlingbo. Å samma allmänning Valarne 
hittades samma år »under en enebuske»: en halsring 
alldeles lik den nyss beskrifna, men hel. Afbildad af 
Montelius i Bie Kultur Schwedens in vorchristlicher 
zeit, sid. 89, fig. 98. (St. M. 2484).

Båda dessa ringar, som kanske ursprungligen 
Fi9- s. tillhört ett och samma fynd, förskrifva sig från brons

ålderns sista tider eller jernålderns början.
lil. Vamlingbo, Lingsarfve. Vid gräfning i en äng. En 

hålcelt med ögla, till storlek och form mycket lik hålcelten från 
Silte, fynd 94 här ofvan. (St. M. 2146;.

1 På »samma ställe» hittades äfven ett kufiskt silfvermynt.
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Gotland, utan närmare uppgift om fyndorten.
112. Vid olika tillfällen funna, a) En stor halfelt, som haft 

ögla; ovanlig form, fyrsidig genomskärning, jemnbred, långs bred
sidornas midt en smal, uppböjd rand; afbildad här tig. 9. — b)

Piff. 9. '/2.

Fig. 10. 2/3.

En hålcelt »af vanligare form». — c) En nål, hvars öfre del är 
vinkelrätt böjd och uppbär tre kring en midtknopp sittande skål
formiga hufvuden; närmast derunder är nålen något afplattad, lind
rigt framåtböjd oell ornerad med strecksirater (jfr nålen från Trä
kumla, fynd n:o 00); nu något förböjd, afbildad bär fig. 10 i sitt

15
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ursprungliga skick. — d) En liten dubbelknapp med concentriska 
kretsar på Öfversidan, lik tig. 5, pl. 5 hos Montelius, Tidsbestäm
ning inom bronsåldern. — e) Två bitar af en spiralvriden halsring, 
som varit lik M. 227.

Alla dessa föremål hafva förut tillhört lektor C. J. Bergman 
i Visby och förvaras nu i St. M. 2976.

113. Vid olika tillfällen funna, utan närmare känd fyndort: a) 
En skaftcelt, lik M. 117, längd 14 cm. (92). — b) En hålcelt med 
ögla; på bredsidornas midt fyra korta, upphöjda, lodräta limér, 
längd 6,8 cm. (108). — c) En hålcelt med ögla, närmast lik M. 
146, längd 6 cm. (109). — d) En hålcelt med ögla, lik föregående, 
längd 5,6 cm. (118). — e) En hålcelt med ögla, eggen starkt ut
svängd, celtens midt afrundad, längd 7,3 cm. (119). —f) En spjut
spets af ovanlig form, med lång skafthylsa och kort, i rundade 
flikar utsvängdt blad, längd 15,8, bladets största bredd 2,7 cm. 
(167). — g) En skära, lik M. 183, längd 15,7 cm. (170). — h) En 
knif af rakknifform, lik M. 191, nu hängande i en liten ring, längd 
9,8 cm. (175). — i) En knif af samma form som föregående, men 
handtaget som M. 192, nu hängande i en liten ring, längd 8,8 cm. 
(176). — k) En mycket liten knif1, lik föregående, längd endast 
5 cm. (179). — 1) Eli pinsett1, upptill mycket smal, vidgande 
sig nertill, der den är prydd nied tre små uppdrifna bucklor, spår 
af ornamentrand; nu hängande i en liten, sluten ring, längd 5,4 cm.
(181) . — m) Eli pincett, utan ornament, småningom vidgande sig 
nedåt, niell nertill ej synnerligen bred, nu hängande i en liten, ej 
fullt sluten ring, prydd med grupper af tvärstreck; längd 5,6 cm.
(182) . — n) Eli stor nål med nu skadadt, skålformigt hufvud, lik 
M. 216, men öfre delen med hufvudet är något höjd; nertill afbru
ten, längd dock ännu 29,4 cm. (200).

Alla dessa föremål hafva förut tillhört major S. Ulfsparre i 
Stockholm och förvaras nu i St. M. 7571. De inom parentes för 
hvarje sak anförda siffrorna beteckna numret i museets specialkatalog 
öfver samlingen.

114. Vid olika tillfällen äro likaledes följande föremål funna: 
a) En ovanligt stor nål med skålformigt hufvud, afbildad M. 216 
(St. M. 643). — b) En nål med stor, ruud skifva, prydd nied con
centriska kretsar, lik M. 218; af sjelfva nålen är endast ett litet

i Fyndorten torde ej vara fullt säker.
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stycke i behåll (St. M. 1543). — c) En liten nål nied rundt, platt, 
genombrutet liutVud, afbildad här tig. 11. (St. M. 5604, 53). — d) 
En liten nål med hufvud i form af en anka, afbildad här tig. 12. 
(St. M. 5909). — e) En dubbellcnapp med lång, uppskjutande spets, 
lik M. 197. (St. M. 6911, 2). — f) En kort nål med nu lösbrutet, 
skål- eller trattformigt hufvud, i förhållande till nålens längd ovan
ligt vidt. (St. M. 7918; gåfva af engelske fornforskare!! John Evans, 
som inköpt den på Gotland). —
g) En pincett, till form och orne- * 
ring lik M. 200. (St. M. 8042). m
h) En knif af vanlig rakknif- ^ 
form, spetsen saknas. (St. M.
8042).

Alla dessa fornsaker förvaras i 
Statens Historiska Museum.

115. På Gotland, utan när
mare känd fyndort, äro äfven föl
jande fornsaker vid olika tillfällen 
funna: a) Ett symboliskt svärd,
afbildadt M. 161, brustet i två de- Fiff- u- Va
lar (127). — b) Ett stycke af en
dolkklinga, som troligen liknat den bär ofvan tig. 8 afbildade från 
Näs (1107). — c) Två sammanhörande bitar äfen dolkklinga (1108). 
— d) En vacker spjutspets med skaftholk, närmast lik M. 101, 
men utan ornament, längd 14,9 cm. (125). — e) En spjutspets med 
skaftholk, lik M. 176—177, längd 10,1 cm. (126). — f) En spjut
spets med skaftholk, lik M. 174, men utan sirater, längd 17,2 cm. 
(1105). — g) Eli spjutspets nied skaftliolk, lik M. 176, längd 10,2 
cm. (1106). — h) En pilspets (eller knifblad?) med kort tånge och 
tunnt, tveeggadt blad, längd 9,8 cm. (128). — i) En liten, simpel 
hålcelt nied ögla (122). — k) En liknande hålcelt (123). — 1) Eli 
liknande hålcelt (124). — lii) En liknande hålcelt (1104). — n) Eli 
skaftcelt, till formen lik M. 140, längd 14,4 cm. (121). — o) Eli 
vacker skaftcelt, af liknande form, längd 12,6 cili. (1101). — p) 
Eli skaftcelt af liknande form, men ej så bred vid eggen, längd 11,8 
em. (1102). — q) Eli knif af rakknifform, lik M. 191, längd 12,4 
cm. (129). — r) En liknande knif, handtaget som på M. 190, längd 
8,5 cm. (130). — s) En fragmentarisk knif af liknande form (131). 
- t) En liten synål nied öga. u) Eli dubbelknapp, öfre skifva!!
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rund, plan, med concentriska kretsar. — v) En dubbelknapp, öfre 
skifvan konisk. — x) Fragment af en dubbelknapp.

Dessa föremål förvaras i Visby allmänna läroverks samling; 
de ofvan inom parentes anförda siffrorna beteckna nummer i sam
lingen.

116. Vid olika tillfällen har man likaledes på ej närmare 
kända ställen funnit: a) En liten mejsel, smal, nästan jemnbred, 
med fyrkantig genomskärning, upptill plan, qvadratisk. — b) En 
knif, lik M. 114, bladet slitet. — c) En pilspets (?) med smal, trind 
tånge, bladet tuunt, platt; större delen, med spetsen, saknas (2152). 
d) Två harpixkakor, antagligen funna tillsammans, jfr M. 194.

Dessa fornsaker tillhöra Gotlands Fornsal i Visby.
117. Vid olika tillfällen hafva slutligen följande föremål hittats: 

a) En dolk, 25,5 cm. lång. Den bär förut tillhört drottning Lovisas 
samling och inköptes 1881 till Göteborgs Museum (n:o 1896). — b) 
Ett simpelt knifblad (?). (Professorskan Kjellbergs samling i Stock
holm).

Sammanfatta vi de enskilda fornsaker som innehållas i ofvan 
uppräknade fynd, så erhålla vi följande tablå.
Svärd och dolkar..................................................................... 16.
Spjutspetsar.................................   15.
Pilspetsar..................................................................................... 5.
Skaftcelter

af typerna M. 140—143 och liknande.... ........... 9
af typen M. 117...................................................... 5 14.

Hålcelter
större, af äldre typer............................................ 3
mindre, af yngre typer.................................  36 39,

Mejslar...................................................................................... L

Knifvar
lika M. 114, 115 och andra äldre typer............ 4
af rakknif^™........................................................ 12
af simpla former...........................................  5 21.

Transport lil.
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Transport lil.
Skaror....................................................................................... 4.
Sylar och synålar.................................................................... 2.
Pincetter..... ,............................................................................ 11.
Tutuli............ ............................................................................ 2.
Dubbelknappar........................................................................ 6.
Stångknappar ........................................................................... 2-
Spännen................     1.
Nålar

lika M. 218............................................................. 3
» » 216.............................................................  7

af andra former..................................   8 18.
Större ringar, de flesta troligen halsringar,

spiralvridna åt olika håll = M. 227..................  26
» » samma håll, ändarna af olika

form (en sluten) ............................................  8
med strecksirater.................................................... 2
med breda, tvärt afskurna ändar

med nitknäppe........................................... 2
» hakknäppe.......................................... 4 g

med gångled........................................................... 2 44.
Mindre ringar, de flesta troligen armringar,

af guld..................................................................... 1
massiv, med ändknappar...................................... 1 109.
ihåliga med invikta kanter.........................    4
simpla, af trind ten ....................................   43 49.

Små ringar, alla mycket simpla............................................ 16.
Hängsmycken, lika M. 226...................................................... 5.
Beslag till seltyg m. m. (n:o 66).........................   21.
Betsel........................................................................................ 2.
Bronskärl (deraf 2 hängkärl) .............................................. 3.
Lerkärl .................................................................................... 3.
Gjutform................................................................................... 1.
Harpixkakor............................................................................. 2.
Diverse.................................................................................... 6.

Summa 309.



230 G. A. GUSTAFSON.

Antalet fornsaker från Gotlands bronsålder uppgår således till 
309 eller i medeltal 11,33 på hvarje qvadratmil af öns yta. Alla 
äro af brons, utom en armring af guld (n:o 67), tre kärl af bränd 
lera (n:o 18, 45 och 64) samt två harpixkakor (n:o 116, d).

Af den redogörelse för bronsåldersfynden från Kalmar län, 
som d:r Montelius i 4:de bandet af denna tidskrift lemnat, framgår 
att i dessa, till Gotland närmast belägna trakter, och isynnerhet på 
Öland, den äldre bronsåldern är ungefär lika starkt representerad 
i fynden, som den yngre. Såsom redan blifvit antydt, är förhål
landet på Gotland helt annorlunda. Från den äldre delen af brons
åldern härrör endast ett fåtal fynd och fornsaker. De torde in
skränka sig till de 14 skaftcelterna (af hvilka några äro att hän
föra till Montelius’ period I, men flertalet till period II), 3 hålcelter 
(period II) samt 3 knifvar (n:o 22, 26 och 116 b, period lil). 
Alla dessa föremål äro funna enstaka.

Afven från den yngre bronsålderns början (period IV) äro fynden 
sparsamma. Det vigtigaste är ett graflind med brända ben i ler
kärl inom liten kista, innehållande en knif och en pincett (n:o 64); 
dessutom en dubbelknapp (n:o 114 e) och kanske ytterligare ett 
eller annat fynd.

De flesta.fynden tillhöra den yngre bronsålderns blomstrings- 
tid (period V). Åtskilliga markfynd, flere smärre graffynd och ett 
större antal lösa fornsaker (t. ex. de flesta ringarna och liålcelterna) 
äro från denna tid, och det är troligt att många af de fynd, hvilkas 
tid icke är närmare bestämbar, äfven höra hit. Äfven från brons
ålderns sista tid och öfvergångstiden till jernåldern (period VI) finna 
vi talrika minnen. En stor del af de på Gotland ofta förekommande 
nålarna höra sannolikt hit,, äfvensom åtskilliga former af ringar. 
Särskildt anmärkningsvärda äro de vackra, ornerade ringar som 
omtalas i n:o 23, 68, 97 och 102-, emedan tre af dem äro funna vid 
skelett, under det att eljes likbränning är vanlig såväl under slutet 
af bronsåldern som i början af den följande tiden.

Det är i många fall svårt att draga en bestämd gräns mellan 
brons- och jernålder, eller att afgöra, orri ett föremål bör räknas till 
den ena eller andra perioden. Några af de yngsta fynden (t. ex. 
n:o 60, 73, 109 och 110 samt några andra ringfynd) torde en och 
annan vara mera böjd att hänföra till jernålderns början, liksom 
ett par här ej anförda fynd, ehuru jern deri förekommer, skulle 
kunna anses hafva bronsålderskarakter (t. ex. St. M. 7597 från
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Vallstena s:n, beskrifvet i Månadsbladet 1885, sid. 78). Rörande 
några få andra af de här upptagna fynden är det ej fullt visst, att 
de verkligen tillhöra bronsåldern. Nästan alla äro de helt obetyd
liga föremål, som af en eller annan anledning blifvit medtagna; i 
annat fall är förhållandet i texten påpekadt.

Af förteckningen framgår, att lil fynd med närmare uppgift 
örn fyndorten äro kända. Dessa fyndplatser äro i det hela taget 
ganska jemnt fördelade öfver öns yta. På norra hära detkomma 54 
fynd med 90 färnsåker, på det södra 57 med 164; den sista höga 
siffran beror på att de flesta markfynden, hvilka ofta innehålla 
många föremål, äro funna på södra Gotland (fem sådana fynd — 
n:o 66, 72, 89, 95 och 104 — omfatta tillsammans 99 fornsaker). En 
närmare kännedom örn bronsåldersbygdens utbredning kan först 
vinnas, sedan man lärt känna utbredningen af grafvarna. Emeller
tid kunna några antydningar redan på grund af fynden göras. I 
och omkring den breda, bördiga dalgång, som från Klintehamn och 
Vestergarn sträcker sig tvärt öfver landet i nordost åt Gothem, äro 
talrika fynd gjorda, ett förhållande som afsticka- mot fattigdomen 
i det söder derom belägna bältet, hvilket är en skogstrakt med 
mindre bördig jordmån och ännu i dag mindre bebygdt. Den syd
ligaste delen af ön, söder om linien Ejsta—-Alskog, synes under 
bronsåldern varit af stor betydenhet; isynnerhet är trakten omkring 
Hafdhem rikt representerad i fyndlistorna. På norra Gotland äro 
många fynd gjorda inom ett mindre område på vestra kusten, 1—2 
mil norr om Visby, rundtomkring den nu utdikade Martebomyr. 
Men för öfrigt är denna del af landet fattig. Från Fårön är intet 
fynd kändt och endast 4 från de 10 nordostligaste socknarna af 
Gotlands fastland. Deremot bär på den lilla, långt ut i hafvet belägna 
Sandön ett föremål från bronsåldern blifvit funnet.


