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Den förhistoriska fornforskningen i Sverige under 
åren 1882—1884.
Kortfattad öfversigt af
Oscar Montelius.

I elfte oell trettonde häftena af Föreningens tidskrift äro 
öfversigter meddelade öfver de vigtigaste bidrag, som under
sökningar och tillfälliga lynd under åren 1878—1881 lemnat till 
kännedomen om vårt lands kulturhistoria under den förkristna 
tiden. Afven de tre sist förflutna åren hafva gifvit mycket vig
tiga bidrag i detta afseende.

Många och framgångsrika äro de forskningsresor och under
sökningar, som under de nu i fråga varande åren företagits i 
Sverige för att lära känna landets fornminnen frän förhistorisk tid.

Riksantiqvarien, hvilken under sina tjensteresor i olika delar 
af landet hufvudsakligen sysselsatt sig med minnesmärken från 
medeltiden, har äfven företagit undersökningar i grafvar från 
hednatiden, år 1882 inom Södermanland och år 1883 inom Skåne.

Sommaren 1882 fortsatte och afslutade doktor Stolpe genom
forskandet af det synnerligen märkliga graffältet vid Vendels 
kyrka i norra Uppland, hvilket i slutet af det föregående året till
fälligtvis blifvit upptäckt, men hvilket han då i följd af den 
långt framskridna årstiden endast till en ringa del kunnat under
söka. Några af grafverna visade sig, liksom den först påträffade, 
höra till midten af jernåldern, andra till en senare del af denna 
period. En förberedande redogörelse för undersökningen af detta 
gräffält är intagen i 8:de delen af Antiqvarisk tidskrift för Sve
rige, och Vitterhets-Akademien har af den Bergerska donationen 
anslagit medel till ett större arbete öfver det ovanligt vigtiga
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fyndet. — Åren 1883 och 1884 har dr Stolpe af utländska resor 
varit hindrad att företaga några forskningsresor i Sverige.

Vitterhets-Akademiens e. o. amanuens d:r Ekhoff har under 
d:r Stolpes frånvaro på fregatten Vanadis’verldsomsegling varit 
förordnad att uppehålla hans tjenst. För Akademiens räkning 
utförde d:r Ekhoff år 1882 undersökningar i Vestergötland, Skåne, 
och Bohuslän, år 1883 i Uppland, Nerike, Bohuslän, Halland och 
Östergötland, samt år 1884 i Uppland. Med anslag af Göteborgs 
och Bohusläns Hushållningssällskap bar han derjemte under 
åren 1882 och 1883 fortsatt de forskningar i Bohuslän, hvilka 
redan ledt till så betydande resultat.

År 1882 företog jag undersökningar i Östergötland, Små
land och Skåne, år 1883 i Skåne, Halland, Södermanland och 
Uppland, samt år 1884 i Vestergötland och Östergötland. För 
de vigtigaste af dessa undersökningar lemnäs i det följande en 
kortfattad redogörelse.

Det anslag af 3,200 kr., som är anvisadt åt Vitterhets-Aka- 
demien »till undersökning och beskrifning af fäderneslandets 
fornlemningar», och af hvilket amanuensernas tjensteresor skall 
bekostas, har för öfrigt varit deladt på följande forskare:

Lektor A. Ahlén har åren 1882 och 1883 undersökt graf
var i Skåne, i trakten af Kristianstad.

Kamrer W. Berg har år 1883 undersökt en grafhög i Kare
by socken, Bohuslän.

Herr P. Edholm har rest i Ångermanland för att insamla 
färnsåker för Statens Historiska Museum.

Amanuensen G. A. Gustafson afslutade år 1882 de under
sökningar i Gröttlingbo och Fide socknar på Gotland, till hvilka 
han 1881 erhållit anslag. Med anslag af den Bergerska dona
tionen har han år 1884 börjat undersöka ett gräffält i Hablingbo 
socken på nämnda ö.

Doktor H. Hofberg erhöll år 1882 ett anslag för att fort
sätta sin föregående år påbörjade förteckning å fornlemningarna 
inom Oppunda härad i Södermanland. Hans död hindrade ho
nom att afsluta detta arbete och afbröt den verksamhet, hvil
ken han så länge och med så mycken flit utvecklat i den foster
ländska fornforskningens tjenst.

Kapten J. A. Lagergren bär undersökt fornlemningar i 
södra Halland.
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Akademiens tecknare hr C. F. Lindberg Ilar år 1884 på 
Runmarö i Södermanland afteckna! en förmodad hällristning, 
hvilken dock af honom visades vara endast naturliga sprickor i 
hällen.

Agronomen C. F. Nordenskjöld har år 1882 afslutat sin 
beskrifning öfver Ostergötlands fornlemningar och påbörjat en 
liknande redogörelse för fornlemningarna i Jönköpings län af 
Småland, hvilken han de två följande åren fortsatt.

Direktör F. Nordin undersökte år 1882 fornlemningar på 
Fårö vid Gotland. Såsom vi strax skola se, har han både under 
nämnda år och under de två följande åren fortsatt sina vigtiga 
undersökningar på nämnda ö.

Godsegaren W. Scherer VON WALDHEIM undersökte år 
1883 fornlemningar utmed den under byggnad varande jernvägs- 
linien mellan Uppsala och Lenna i Uppland. Hans berättelse 
härom är intagen i Månadsbladet för 1884, sid. 2—12.

Docenten S. Söderberg har år 1882 gräll i Hyllie socken, 
Skåne, samt 1884 företagit undersökningar på Oland, med särskildt 
uppdrag att granska och afteckna öns runinskrifter.

Trafikintendenten G. K. Troili har åren 1882 och 1883 
undersökt fornlemningar i Vestergötland.

Amanuensen P. G. Vistrand erhöll år 1882, liksom de när
mast föregående åren, ett anslag för att afteckna och beskrifva 
runstenar och andra fornlemningar i Småland. Ar 1883 fort
satte han detta arbete med anslag af den Bagerska donationen.

Dessutom har Vitterhets-Akademien bekostat dels återstäl
landet i det ursprungliga skicket af en gånggrift i Halland, hvil
kens väldiga takstenar fallit ned; dels lagning af den öfver
byggnad af trä, som skyddar det bekanta Kiviks-ruonmnentet i 
Skåne; dels uppresandet af åtskilliga runstenar i Uppland, Söder
manland, Östergötland och Bohuslän.

I slutet af är 1883 mottog Vitterhets-Akademien ett kapital 
af 290,000 kronor, som den året förut i Göteborg aflidne f. d. 
tullförvaltaren C. W. Berger testamenterat till Akademien med 
föreskrift, att den årliga räntan skall användas för historiska 
och antiqvariska ändamål. Enligt Akademiens beslut äro af 
denna storartade donation anvisade bland annat, dels ett år
ligt belopp af 3,000 kr. »til! företagande af enstaka större ut- 
gräfningar af särskildt märkliga fornlemningar eller fornlemnings-
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platser saint till utgifvande af större vetenskapliga arbeten rö
rande sådana redan fullbordade eller blifvande utgräfningar», — 
dels ett årligt belopp af 1,500 kr. »till utgifvande af ett verk 
öfver de svenska runskrifterna, till uppsökande och aftecknande 
af Sveriges runstenar saint till det insamlade materialets bear
betande».

Med dessa medel äro följande forskningsarbeten bekostade:
Licentiaten S. Boije bar åren 1883 och 1884 granskat och 

aftecknat runstenar inom Södermanland. År 1882 hade hr Boije 
påbörjat detta arbete, sedan han för ändamålet erhållit ett vid 
Uppsala universitet fäst Sederholms inrikes resestipendium. En 
redogörelse för hans »Ruuforskningar i Södermanland sommaren 
1882» är intagen i öde bandet af Svenska Fornminnesförenin
gens tidskrift (sid. 137—162).

Amanuensen Gustafson har, såsom redan är nämndt, år 
1884 undersökt ett gräffält i Hablingbo socken på Gotland.

Direktör F. Nordin har år 1883 dels beskrifvit och afbildat ett 
stort antal af de märkliga, under namnet »bildstenar» kända graf- 
stenarna från Gotlands hednatid, dels gräft i Hörsne m. fl. socknar. 
År 1884 fortsatte han den undersökning af ett gräffält vid Bläs
nungs i Vestkinde socken på nämnda ö, som han 1882 med an
slag af Svenska Fornminnesföreningen påbörjat. En utförlig redo
görelse för de år 1882 gjorda fynden är meddelad i Gite bandet 
af Sv. fomin. för:s tidskrift.

Kandidat A. Ramm erhöll år 1883 ett anslag för undersök
ningar i Småland.

Amanuensen Vistrand erhöll samma år ett anslag för att 
fortsätta aftecknandet och beskrifvandet af runstenar och andra 
fornlemningar i Småland.

Af de Bergerska donationsmedlen bekostades äfven flera af 
de undersökningar, som jag år 1884 utförde inom Vestergötland.

Dessutom hafva af samma donationsmedel anslag lemnats dels 
till den bekante norske fornforskare!! d:r Ingvald Undset för 
att granska runinskriften på det marmorlejon, som under 1600- 
talet fördes från Pirseus till Venedig, dels åt den danske arkitektur
målaren J. T. Hansen för en trogen afbildning af samma run
inskrift. Denna inskrift, omsluten af en slinga, hvilken mycket 
liknar den på uppländska runstenar, är af särskildt intresse för 
oss svenskar, emedan den utan tvifvel är Hstad af en svensk
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raan, som under vikingatiden besökt Grekland. En förberedande 
berättelse örn d:r Undsets granskning af runlejonet är intagen i 
Månadsbladet 1884, sid. 19 o. följ.

Örn planen för det nya verk öfver Sveriges runskrifter, 
hvartill Vitterhets-Akademien anslagit medel af den Bergerska 
donationen, lemnäs närmare redogörelse i Månadsbladet 1884, 
sid. 31—38, der äfven ett prof meddelas på de i etsning af ar
tisten R. Håglund utförda afbildningar, som komma att pryda 
detta verk.

I sammanhang härmed bör nämnas, att Vitterhets Akade
mien beslutat bekosta en cementafgjutning af den märkliga Rök
stenen i Östergötland, på hvilkens olika sidor Nordens längsta 
i sten ristade runinskrift läses'. Denna afgjutning, som skall 
få sin plats i Statens Historiska Museum, utföres af ingeniör 
A. Fhiberg, hvilken för några år sedan förskaffade samina mu
seum en cementafgjutning af den ryktbara »Sigurdsristningen» 
på Rauisundsberget i Södermanland.

Af Svenska Fornminnesföreningen erhöll direktör Nordin, 
såsom redan är nämndt, år 1882 ett anslag för att undersöka 
en del af graffältet vid Bläsnungs i Vestkinde socken på Got
land.

På Göteborgs och Bohusläns Hushållningssällskaps bekost
nad hafva under de nu i fråga varande åren följande forsknings
resor företagits:

Doktor Ekhoff upprättade åren 1882 och 1883 en beskrif
ning öfver fornminnena i Orusts Östra och Vestra härad, som 
är tryckt i 3:dje Ilandet af Bidrag till kännedom om Göteborgs 
och Bohusläns fornminnen och historia.

Licentiaten Boije granskade år 1883 alla Bohusläns nu 
kända runinskrifter, hvilka han sedan beskrifvit och afbildat i 
tredje bandet af nämnda Bidrag.

Amanuensen GUSTAFSON upprättade år 1884 en beskrif
ning öfver fornlemningarna inom Sotenäs härad.

På bekostnad af de Skånska landskapens historiska och 
arkeologiska förening har docenten Söderberg år 1882, liksom 
några föregående år, undersökt grafhögar från bronsåldern i 
Skåne.

1 Sophus Bugge i Antili), tillslå-. f. Sv., 5:te (lehin; äfven omtalad i den 
illustrerade Sveriges historia, I sid. 356—358.
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Helsinglands Fornminnessällskap har fortsatt sin under 
inånga år pågående, synnerligen berömvärda verksamhet för upp
tecknandet och kartläggningen af provinsens fornlemningar från 
hednatiden. De flesta fornminnena finnas i kustsocknarna, och 
så godt som alla dessa socknar hafva nu genom sällskapets för
sorg blifvit noggrant undersökta och beskrifna. Kartor, upp
tagande alla deras nu kända fornlemningar, hafva öfverlemnats 
till Vitterhetsakademien, i hvilkens arkiv de äro lätt tillgäng
liga för forskare.

Vitterhets-Akademien har under de nu i fråga varande 
åren meddelat tillstånd åt följande personer att på egen bekost
nad undersöka fornlemningar:

godsegaren L. Arfvedson i Näshults socken, Söderman
land;

häradshöfding A. F. Ekewall i Vesterbotten;
ingeniör O. Gumaelius vid Rocklunda i Sköldinge socken 

i Södermanland (berättelse örn undersökningen är införd i Må
nadsbladet 1883, sid. 122—124);

amanuensen Gustafson i Ärentuna socken, Uppland;
samt handlanden A. Lybeck å holmen Hareklätten i sjön 

Mjörn, Vestergötland.

En ny fornminnesförening har stiftats. Vid ett talrikt be
sökt sammanträde å Rådhuset i Skellefteå den 10 november 
1882 beslöts nämligen bildandet af en Fornminnesförening för 
Vesterbotten. Stadgar antogos vid ett nytt sammanträde, den 
9 januari 1883, och föreningen, som kallas Vesterbottens läns 
Fornminnesförening, valde till sin ordförande borgmästaren i 
Skellefteå A. Hörnell, till vice ordförande provincialläkaren dok
tor G. Geete, till sekreterare häradshöfding A. F. Ekewall, och 
till kassaförvaltare bankkamreraren H. Hägerström. Föreningen 
fick inom kort 206 ledamöter, af hvilka 45 äro ständiga leda
möter.

Föreningens första omsorg har varit att i Skellefteå bilda 
ett museum till förvaringsrum för föremål, företrädesvis från Ve
sterbottens län, som äro af arkeologiskt eller etnografiskt in
tresse. Grunden härtill lades genom inköp af häradshöfding 
Ekevvalls samling, hvartill snart kommo talrika gåfvor. Museet 
är en gång i veckan tillgängligt för besökande.



DEN FÖRHISTORISKA FORNFOllSKNINGEN I SVERIGE 1882----84. 33

Statens Historiska Museum har under de senare åren dels 
genom köp, dels genom gåfva eller som deposition mottagit 
flera samlingar, af hvilka några voro särdeles betydande. De 
vigtigaste anföras här, med angifvande för hvar och en, från 
hvilket eller hvilka landskap de flesta till samlingen hörande 
fornsakerna äro funna.

År 1882 inköptes:
En samling från Vestergötland m. fl. landskap, bildad af 

artisten H. Werner (St. M. 6973). — För Statens Historiska 
Museum äro förut inköpta ett par samlingar af fornsaker från 
Vestergötland, bildade af artisten Werner (St. M. 4840 och 6765). 
De flesta till dem hörande föremålen äro omtalade, och många 
afbildade, i hr Werners Antiqvariska berättelser, afgifna till 
Vestergötlands Fornminnesförening (1870 och 1873).

Kandidat C. Fursts samling från Bleking (St. M. 6985).
Folkskoleläraren L. A. Södergrens samling från Halland 

(St. M. 7037).
Ar 1883 inköptes:
Två samlingar från Vestergötland och Dal, äfven bildade 

af artisten H. Werner (St. M. 7159 och 7194).
Löjtnant A. Sahlins samling från Dal (St. M. 7226). — Eli 

större samling af fornsaker från Dal, äfven bildad af löjtnant 
Sahlin, inlöstes år 1880 (St. M. 6498).

Kapten J. A. Lagergrens samling från södra Halland (St. 
M. 7331).

Friherre C. Cederströms samling från Bohuslän (St. M. 
7341). En redogörelse för denna samling är intagen i Svenska 
Fornminnesföreningens tidskrift, 3:dje bandet, sid. 139 och följ. 
(de till samlingen hörande föremålen från medeltiden och senare 
tid medföljde icke). Beskrifning på de flesta föremålen' från 
hednatiden meddelas i Bohuslänska fornsaker, utgifna af d:r 
Ekhoff och mig.

Ar 1884 inköptes:
Riksdagsmannen P. Anderssons i Högkil samling från Dal 

(St. M. 7392).
Major S. Ulfsparres samling, dels och hufvudsakligen från 

Gotland, dels från fastlandet (St. M. 7571). En öfversigt öfver 
denna samlings innehåll är meddelad i Månadsbladet 1878, sid.

3
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616—628, och ett stort antal till densamma hörande föremål äro 
afbildade i major Ulfsparres arbete Svenska färnsåker (1874). 
— En mindre del af samlingen inköptes för museet redan år 
1881 (St. M. 6757).

Dessutom hafva för museets räkning inköpts åtskilliga forn- 
saker från de delar af doktor G. Brunii och trafikdirektör 
C. J. Hammarskölds samlingar, hvilka sålts på auktion i Stock
holm.

Statens Historiska Museum har dessutom under de senast 
förflutna åren erhållit två vigtiga fornsakssamlingar, bildade af 
aflidne professor N. P. Angelin och provisor R. Hjorth. Den förra 
samlingeu, innehållande föremål dels från olika svenska land
skap dels från Schweiz och andra främmande länder, har efter 
professor Angelius död såsom depositum öfverlemnats till museet 
(St. M. 7577). Den senare samlingen, innehållande fornsaker 
från Vestergötland, är af provisor Hjorth skänkt till museet 
(St. M. 7578).

Lunds Universitets Historiska Museum har år 1884 efter 
professor S. Nilssons död inköpt den fornsakssamling, som han 
bildat, sedan han år 1851 till nämnda museum försålde den myc
ket betydande och för den svenska fornforskningens historia 
vigtiga samling, ur hvilken en mängd föremål äro afbildade i 
hans berömda arbete Skandinaviska Nordens TJr-invånare. Här
igenom hafva i Lunds Museum förenats alla de fornsaker, som 
professor Nilsson under sin långa lefnad samlat. Detta museum, 
nu uppstäldt i det nya Universitetshuset, intager ock numera en 
plats, värdig den högskola, der Nilsson verkat.

Flere grafvar från stenåldern hafva under de tre nu i 
fråga varande åren blifvit upptäckta och undersökta.

Vid Virrestad i Järrestads härad, Skåne, påträffades ben 
under arbete i en åker, hvarför man närmare undersökte plat
sen. Man fann då en af 2 fot höga, släta stenflisor bildad kista, 
omkring 8 fot lång och liggande i SV.—NO. I kistan lågo 
obrända menniskoben samt en slipad rätmejsel och två spjut
spetsar af flinta. Enligt uppgift hade benen hört till ett skelett, 
hvars hufvud legat i SV. I åkern bredvid grafven hittades en
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svärdsklinga och en dolkklinga af brons. Genom riksdagsman
nen L. Jönssons bemedling inlöstes det funna för Statens Histo
riska Museum (n:o 7197).

Riksantiqvarien H. Hildebrand genomgräfde år 1883 en nära 
och vester om Sönnarslöfs kyrka, på Maltesholms egor, i Gärds 
härad, belägen hällesta, som förut plundrats af skattsökare. Han 
fann i grafven bitar af obrända ben, en benpryl och en bern- 
stensperla från stenåldern (St. M. 7579).

På Ifvetofta n:o 2 i Ifvetofta socken, Villands härad, upp
täckte lektor A. Ahlén år 1882 två hällkistor, som han under
sökte. Bådas längdriktning var N.—S. Den ena var 2,30 meter 
(7,s fot) lång; södra ändan tillslöts af två hällar. Grafven inne
höll obrända menniskoben samt en dolk och en skrapa af flinta; 
stensakerna lågo nära nordvestra hörnet. Den andra hällkistan, 
som var mycket skadad, höll 2,so m. (9,4 fot) i längd; der på
träffades intet. (St. M. 7349).

På Dagstorp n:o 7 i Dagstorps socken, Harjagers härad, 
ligger en hög, hvilken jordegaren genom Konungens Befallnings
hafvande begärt tillstånd att öppna. Jag besökte derför stället 
år 1882 och erfor då, att orsaken till nämnda ansökan var den 
icke ovanliga, att man trodde sig skola finna en »skatt» i högen. 
Man var så mycket säkrare härpå, sorn både egaren och andra 
sett det »lysa» här. Men jag erfor tillika, att högen, som nu 
uppbär en berså af syrener, till ganska stor del blifvit för ej 
särdeles lång tid sedan uppkastad af egaren sjelf öfver flera 
stora stenar. Några af dessa stenar syntes i högens yta och 
visade sig tydligen höra till en gånggrift. Åtminstone i två af 
dem sågos flera sådana små skålformiga fördjupningar, som ofta 
förekomma på takstenarna till stenålderns grafvar. För att få 
gånggriften ånyo blottad, förklarade jag mig villig att bort
gräfva »högen», men då biet egarens gamla hustru förskräckt, 
emedan hon fruktade för någon olycka, örn högen rördes. Hen
nes man anhöll derför att få återtaga sin ansökan, och då jag 
icke ansåg mig böra mot jordegaren önskan yrka på någon 
gräfning, fick högen tillsvidare förblifva i orubbadt skick.

På Eldsberga Prestgårds egor i södra Halland hade jag 
är 1881 i en stor grafhög påträffat en gånggrift, som är beskrif- 
ven i Sv. Formn.-för:s tidskrift, 5:te bandet, sid. 21. Ett pär 
af de väldiga takstenarna hade i tidernas längd, och under det
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betydliga trycket af den på dem hvilande högen af sten och 
jord, glidit ned med sin ena ända, så att denna nu sjunkit ned 
i grafven» botten. Då detta minnesmärke i sig sjelft är märk
ligt, och då dylika grafvar äro mycket sällsynta i Halland, 
önskade jag, så vidt möjligt, återställa det i dess ursprungliga 
skick. Jag hoppades kunna göra det, när jag sommaren 1883 
fortsatte undersökningen af högarna vid Eldsberga. Stora svå
righeter mötte dock härvid, emedan de tunga stenblocken, som 
en gång lagts på sina platser af stenålderns folk, nu ej syntes 
kunna flyttas af de arbetare, som vanligen stå en gräfvande 
fornforskare till buds. Härtill fordrades nu, liksom fordom, folk 
hvilka egde öfning i sådana arbeten. En lycklig tillfällighet 
gjorde emellertid, att sådana kunde erhållas. För den under
byggnad varande jernvägen mellan Helsingborg och Halmstad, 
var man sysselsatt med en stenbro öfver en i närheten flytande å, 
och genom arbetschefens stora välvilja fick jag en morgon låna 
ett arbetslag, som på några timmar lyfte upp de nedfalla ste
narna och, så mycket möjligt var, återgå!' grafven dess forna 
utseende. Det var ett nöje att se, med hvilken skenbar lätthet 
de väldiga stenblocken flyttades af dessa arbetare, som genom 
långvarig öfning lärt sig, huru man skall bära sig åt för att 
lyfta stenar, hvilka en oinvigd skulle tro endast med den största 
svårighet kunna rubbas. Och härtill behöfdes ingen domkraft 
eller någon dylik konstig inrättning, endast några stockar och 
några jernspett.

Under stenåldern hade man visserligen inga jernspett, men 
dessa kunna ersättas med häfstänger af trä, om än arbetet då 
går något långsammare. Jag lärde mig också nu på ett par 
morgontimmar bättre än genom någon afhandling, att stenålderns 
nordbor kunnat med de enkla hjelpmedel, som stodo dem till 
buds, uppföra de stora grafkammare, hvilka fylt deras ättlingar 
med undran.

Vid gräfning för att underlätta tillträdet till grafvens ingång 
hittades 5 fot utanför gångens mynning en bernstensperla af 
den under stenåldern vanliga formen.

Vid Onsjö i Söndrums socken, nära Halmstad, fann kapten 
Lagergren i en hällkista, som han undersökte år 1883, en flint- 
dolk, ett par bernstensperlor samt några obrända ben och kol 
(St. M. 7531).
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Vid Fridhem å Fröböke egor i Breareds socken ligga några 
egendomliga fornlemningar, på hvilka den för Hallands forn
minnen, liksom för allt som rörde Halland, lifligt intresserade 
ryttmästare!! P. von Möller fast min uppmärksamhet, och hvilka 
jag sommaren 1883 hade tillfälle att besöka. De likna små 
stendösar. Nu är blott en oskadad, men af flera dylika ses 
lemningar. Den oskadade utgöres af ett rätvinkligt fyrsidigt 
rum, med hvarje sida 3 fot lång och södra sidan alldeles öppen. 
Hvar och en af de tre andra sidorna bildas af en sten, plan å 
båda sidor, och rummet täckes af en stor sten, 6,4 fot lång och 
4,8 fot bred, hvilken också är plan på båda sidorna. Stenarna 
stå på släta marken, utan att vara omgifna af någon kulle. 
Intet nu kändt fynd gifver oss upplysning örn dessa små sten
kammares ålder. Ehuru de påminna örn stendösar, skilja de 
sig från dem dels genom sin litenhet, dels derigenom att ste
narna äro tunna, på båda sidor plana hällar, ej tjocka, endast 
på insidan släta block. Mot deras hänförande till en så aflägsen 
tid som dösarnas talar äfven deras belägenhet. Fröböke ligger 
nämligen ej på slättlandet utmed kusten, utan uppe i den ber
giga skogstrakten, der minnen från sten- och bronsåldern äro 
lika sällsynta, som de äro allmänna i kusttrakten.

Egaren af n:o 3 Heberg i Årstads socken och härad hade 
anhållit om tillstånd att få borttaga en hög, hvarför jag år 1883 
fick uppdrag att besigtiga denna. Det befanns då, att i högen 
syntes en stenkista med längdriktning i V.—O. Hvardera lång
sidan utgjordes af en stor häll, 6 fot lång, och den vestra gaf
veln af en 2 fot lång häll; vid den östra gafveln fanns nu ingen 
häll, ej heller syntes spår af att någon sådan blifvit borttagen. 
Kistan, hvilkens djup var 2,5 fot, hade varit täckt af en nu af- 
lyftad häll, 8 fot lång, 5,5 fot bred och 1,2 fot tjock. Då högen 
var orörd, hade takhällen varit täckt af ett pär fots jord. Hö
gens största tvärmätt var nära 50 fot och dess höjd 6 fot, men 
den hade varit större. Grafven, som tydligen för länge sedan 
blifvit plundrad, hör utan tvifvel till slutet af stenåldern. Här
för talar den omständigheten, att den östra gafveln var öppen, 
hvilket ofta är fallet i stenkistor från stenåldern. Då grafvar af 
detta slag äro mycket sällsynta i Halland, och då högen ej 
vållade jordegaren någon nämnvärd olägenhet, kunde hans an
sökan att få borttaga den icke bifallas.
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I Bohuslän har d:r Ekhoff' åren 1882 och 1883 uppmätt och 
beskrifvit följande på ön Orust belägna grafvar frän stenåldern: 
19 dösar, 6 gånggrifter och 4 hällkistor; endast 11 grafvar från 
denna tid voro förut kända på ön. Utförlig beskrifning på 
hvarje graf meddelas i Bidrag till kännedom om Göteborgs och 
Bohusläns fornminnen och historia, tredje bandet, sid. 154—178.

Inom Sotenäs härad undersökte amanuensen Gustafson år 
1884 en vid Hunnebo i Tossene socken belägen gånggrift, hvil
kens kammare förut blifvit till större delen genomgräfd. Han 
fann nu såväl i kammaren som i den förut orörda gången en 
mängd obrända menniskoben samt djurben, hvilka senare ännu 
ej blifvit bestämda. I gången lågo ben af minst 9 menniska- 
och i kammaren af minst 4; antalet lik, som en gång nedsatts 
i kammaren, har dock tydligen varit större. Några fornsaker 
anträffades icke nu.

Dessutom beskref amanuensen Gustafson inom samma härad 
3 dösar och 2 hällkistor, alla i Tossene socken. I en förut 
plundrad kista vid Ödby i Askums socken fann han obrända 
menniskoben och 11 flintskärfvor.

Inom Vestergötland hafva flera förut alldeles icke eller 
endast ofullständigt kända grafvar frän stenåldern blifvit under
sökta eller beskrifva.

En af dem ligger i den del af landskapet, som hör till Göte
borgs län. Enligt ett af herr W. Gibson till riksantiqvarien år 
1882 gjordt meddelande finnes en större hällkista i hemmanet 
Manereds utmark vid Jonsered i Partilleds socken. Grafven 
beskrifves såsom »25 å 30 fot lång och 10 ä 12 fot bred. Den 
består till en tredjedel af förgård och till två tredjedelar af 
sjelfva grafkammaren. Väggarna äro uppsatta af stora, delvis 
ofvan jord stående flata hallar, och taket, numera ramponeradt, 
af vid grafvens sidor liggande sönderslagna hallar. Grafven är 
högt belägen, nedanom en bergskulle, med längdlinien i öster 
och vester. Den är fyld med stenar och jord». Denna beskrif
ning visar, att grafven har en ingång i samma riktning som 
kammaren, och att den således är af samma slag som andra 
inom Vestergötland förut funna hällkistor1.

Å Kallebäcks högar i Örgryte socken, n fjerdedels mil 
SO. örn Göteborg, ligger en fornlemning, s m i trakten kallas

1 Jfr Montelius, Sveriges forntid, texten, tig. 118 å sid. 124.
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»Kung Rings graf». Den har visat sig vara en hällkista af det 
under stenåldern vanliga slaget, 19,5 fot lång och 7 fot bred; 
kistan är omgifven af en aflång hög, 37 fot lång och 27 fot bred.

I Elfsborgs län gjordes år 1884 ett ovanligt rikt fynd i en 
hällkista, belägen vid Karstorp i Fenneslunda socken, Ås härad. 
Kistan, liggande i NV.—SO., var 23,8 fot lång, 5—5,5 fot bred 
och öppen i den sydöstra ändan. Grafven omgafs af en aflång, 
ovanligt brant hög, 59 fot lång, 45 fot bred och 6—7 fot hög. 
Väggstenarnas öfverkant har gått i jemnhöjd med högens yta. 
Af takstenarna, som varit nära 1,5 fot tjocka, qvarlågo stora 
stycken. Vid utgräfning af kistan fann jag icke mindre än 28 
mycket väl arbetade dolkar och spjutspetsar, en bladformig pil
spets samt 12 skrapor, smärre verktyg och skärfvor af flinta, 2 
stenyxor nied skafthål, 7 s. k. »nålbrynen» af skiffer, ett helt ler
kärl och bitar af ett eller ett par andra dylika kärl, jemte nå
gra obetydliga bitar af obrända ben, bland hvilka särskildt bör 
märkas emaljkronan af en menniskotand. Lerkärlen äro ganska 
simpla, endast prydda med zigzaglinier af intryckta punkter; 
de likna till formen och godset fig. 93 i Sv. forns. Dessutom 
hittades i grafven, lika djupt som benen, ett stycke, som lik
nar slagg, och som enligt benäget meddelande af ingeniör A. W. 
Cronquist innehåller jern. Det är sannolikt, att förekomsten af 
detta stycke i en graf från stenåldern bör förklaras derigenom, 
att en jernhaltig sten blifvit utsatt för stark eld, t. ex. vid den 
måltid, som ulan tvifvel åtföljde begrafningen. Sådana jern- 
haltiga stenar finnas i trakten.

Grafven vid Karstorp var så rik på fornsaker, att man från 
hela Sverige ej torde känna mer än två andra stenåldersgrafvar 
med lika rikt innehåll. Båda hafva träffats i Vestergötland. 
Den ena är den stora hällkista vid Karleby Utbogården i Var
tofta härad, som professor Retzius och jag undersökte hösten 
1874; den andra är den hällkista vid Herrljunga, ej långt från 
jernvägsstationen, som jag följande år genomgräfde k

Karstorp ligger i närheten af en i våra dagar föga betyd
lig å, som går till Viskan. Det nu beskrifna fyndet visar så
ledes, liksom andra dylika, att icke blott de större floddalarna 1

1 Karleby: Månadsbladet 1877, sid. 425—433; Herrljunga: Compte-rendu 
du. Congres de Hudapesl ISIS, I, sid. 200—202. Jfr äfven Montelius, Statens 
Historiska Museum, 4:de uppl., sid. lii.
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inom Elfsborgs län voro befolkade under stenåldern, utan att 
äfven de smärre bidalarna redan för tre tusen år sedan börjat 
bebyggas.

Vid Sundshult i Sandhults socken, Vedens härad, besökte 
jag 1884 en för länge sedan plundrad, men hittills icke beskrif- 
ven hällkista, på hvilken jag fått anvisning af ingeniör 0. Eric
son på Nygård. Grafvens riktning är Ö.—V., dess längd 17 fot 
och bredd vid den östra, öppna ändan 4 fot. Ett par takhällar 
qvarligga; en af dem är stor, 9 fot lång, 6 fot bred och 1 fot 
tjock. Kistan är omgifven af en låg kulle af stenblandad jord; 
takhällarna och sidostenarnas öfverkanter äro nu, och hafva äfven 
ursprungligen varit, synliga ofvan kullens yta.

Afven i Skaraborgs län hafva nya grafvar från sten
åldern anträffats.

A egorna till Nils Olofsgården Lundby i Lundby socken, 
Valle härad, undersökte jag sommaren 1884 en stor gånggrift. 
Väggarna i kammare och gång voro af kalkstenshällar, och taket 
hade bildats af dylika hällar. Kammaren var 32,5 fot lång och 
8 fot bred; gången, åt öster, var 3,7 fot bred. Den högsta vägg
hällen i kammaren var 6 fot hög. I kammaren fuunos utmed 
väggarna flera små rum, hvilkas mellanväggar bildades af små 
kalkstenshällar. Utmed vestra långväggen sågos nu 8 sådana 
rum, hvilkas bredd vexlade mellan 1, i och 3,8 fot.

I dessa små runi, liksom öfver hela kammarens öfriga botten, 
träffades ett stort antal obrända menniskoben; men dels var en 
del af grafven förut genomgräfd, dels lågo benen så tätt och 
voro delvis så förmultnade, att det, oaktadt alla försök, ej lyckades 
mig att med full visshet ådagalägga, huruvida några lik varit 
begrafna sittande. På grund af vissa skelettdelars inbördes läge 
syntes det emellertid i hög grad sannolikt, att åtminstone några 
lik suttit vid väggen. Ett stort antal genomborrade djurtänder 
och bernstensperlor af de under stenåldern vanliga formerna 
anträffades i benlagret på kammarens botten. Deremot funnos 
der, anmärkningsvärdt nog, inga vapen eller verktyg af sten.

I gången träffades inga skelett, men midt i gången, på dess 
botten, låg en nästan fyrkantig sten, på hvars öfversida ses flera 
inknackade skålformiga fördjupningar; en af dem är aflång, de 
öfriga runda (fig. 1). Stenens största längd är 30,2 cm.; dess bredd 
30 cm. och höjd 25,5 cm. Det torde ej lida minsta tvifvel, att
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denna sten varit använd vid offer för de döda, eller till 
dem K

Gånggriften var omgifven af en hög af jord och sten, hvil
ken vid min ankomst till stället redan var till en del borttagen. 
I denna hög hade jordegaren för ett par år sedan funnit en 
sten, som han tillvaratagit, och som jag erhöll för Statens Hi
storiska Museum. Jag gjorde mig noga underrättad om stället, 
der den hittats, och erfor, att den legat på högens botten, 10 
fot utanför kammarens nordvestra hörn, men flera fot innanför 
högens ursprungliga kant. Det var alldeles uppenbart, att ste
nen legat på bottnen af den hög, som uppkastats kring gång
griften. Högen har visserligen, såsom vi strax skola se, sanno
likt blifvit påökad efter stenålderns slut, men det ställe, der

Vestergötland. -J-.

stenen hittades, måste höra till den ursprungliga högen, och 
stenen således vara samtidig med gånggriften. Detta är af vigt, 
emedan stenen, hvilken ses fig. 2 i | af verkliga storleken, 
varit en handqvarn, af det äldsta och enklaste slaget. Den bar 
nämligen en stor oval fördjupning, i hvilken sädén krossats med 
en annan sten, som af den malandes händer fördes fram och 
tillbaka. Dylika qvarnar begagnas ännu i dag af vissa folk1 2.

Då vi således hafva allt skäl att hänföra den vid Lundby 
funna qvarnen till stenåldern, ger detta fynd oss ett bevis för 
åkerbruk i Sverige under nämnda tid, och detta bevis torde vara 
det första direkta vi erhållit. Att något åkerbruk fanns här under 
bronsåldern, bevisas bland annat af de qvarnar, lika den nu i

1 Sveriges forntid, texten, sid. 147 o. följ.
2 Illustrerad Sveriges historia, I sid. 119.

1. Offersten. Lundby i 2. Handqvarn. Lundby i Vestergötland,
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fråga varande, hvilka hittats i grafhögar från den perioden1; 
och att åkerbruk redan under stenåldern idkades i vissa andra 
delar af Europa, t. ex. i Schweiz, har man länge vetat. Åt
skilliga omständigheter gjorde det ock sannolikt, att åkerbruket 
icke var helt och hållet okändt i Nordell under stenåldern2; men 
vi hafva ej här den möjlighet att få direkta bevis derför, som 
de schweiziska pålbyggnaderna erbjuda, i hvilkas lemningar man 
flera gånger funnit säd. Ej heller kunna vi vänta att i vårt land 
få några upplysningar af de redskap, som användes för åkerns 
brukande på en tid, då nian ännu ej lärt känna metaller; dessa 
redskap voro antingen af trä och hafva således ej kunnat trotsa 
årtusendena, eller ock voro de hackor och dylika verktyg af 
sten, hvilka vi ej förmå med visshet skilja från de öfriga sten- 
verktygen. Det enda sätt, hvarpå vi kunde hoppas få ett direkt 
bevis för att säd funnits i Sverige under stenåldern, vore om 
vi funne en qvarn. Qvarnen var af sten och har således kunnat 
bevaras till våra dagar; den hade ock en form som, om än 
enkel, likväl kan med lätthet igenkännas. Genom fyndet af en 
sådan qvarn i högen vid Lundby torde vi nu hafva fått ett af
görande svar på den vigtiga frågan, huru gammalt åkerbruket 
är i Sverige.

Grafven vid Lundby är äfven i andra än nu nämnda af- 
seendeu märklig. Öfverst i den kammare, på hvars botten 
skeletten från stenåldern hvilade, fann jag några minnen från 
den yngre bronsåldern. På ett ställe låg en liten tång af brons 
samt några brända ben. På ett annat ställe, 5 fot från det 
förra, hittades en knif och en såg af brons; några ben märktes 
visserligen icke här, men det är mycket sannolikt, att äfven de 
båda sistnämnda bronserna lagts ned jemte brända ben, ehuru 
dessa, som legat utan något skydd, förstörts. Vi hafva således 
här säkert en, och troligen två grafvar från den yngre brons
åldern. Vid Lundby, såsom på några andra ställen3, hade 
man under bronsåldern aflyftat en taksten på en grafkammare 
från stenåldern och öfverst i denna nedsatt de från bålet upp
samlade lemningarna af ett eller ett par brända lik.

1 Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, 5:e bandet, sid. 20 och 22.
2 Sveriges forntid, texten, sid. 104.
3 Sveriges forntid, texten, sid. 130 och 144.
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Ofvanpå takhallarna i gånggriften vid Lundby lann jag ett 
par föremål från en ännu senare tid. Här lago nämligen ett 
svärd och en sköldbuckla af jern, hvilka utan tvifvel blifvit ned
lagda bredvid de obrända eller brända qvarlefvorna af en död 
nian. Svärdet är eneggadt och sköldbucklan slutar i en spets; 
den är således af samma slag som tig. 290 i Sv. forns. Båda 
höra till den äldre jernåsen).

Vid Lundby hafva vi således i samma hög grafvar från tre 
olika tider: grafvar från stenåldern i kammarens nedersta del; 
grafvar från bronsåldern öfverst i kammaren; och än högre upp, 
ofvanpå kammarens takstenar, en graf från jernåldern1. Vi se 
således, att detta fynd kunde gifva oss ett nytt bevis för riktig
heten af »treperiodssystemet»,‘ örn något bevis härför numera 
behöfdes.

I Lundby Häradshöfdingeboställes trädgård såg jag år 1884 
en gånggrift, som till stor del blifvit förstörd genom anläggningen 
af ett brygghus. Bostället har visserligen i många år varit ut
arrenderadt, men det är dock egendomligt, att ett så märkligt 
fornminne som en gånggrift kan blifva utsatt för en dylik, mot 
klar lag stridande behandling på ett hemman, som tillhör kronan2.

Vid Ökull i Lundby socken genomgräfde jag samma år en 
liten gånggrift, som visserligen förut blifvit till stor del plundrad, 
men i hvilken jag dock fann en mängd obrända menniskoben, 
två trekantiga pilspetsar af flinta, en bennål, några bernstens- 
perlor samt bitar af lerkärl med enkla sirater (St. M. 7494).

Denna gånggrift är icke, såsom den nyss beskrifna, bygd af 
kalkstenar, utan af gråstensblock; den är ock betydligt mindre. 
Kammaren, hvars riktning är NO.—SV., mäter endast 17,3 fot

1 Afven på några andra ställen äro liknande fynd gjorda, ehuru man ej 
alltid kunnat få fullständig reda på de olika grafvarnas läge i förhållande tili 
hvarandra. Se bl. a. Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, 5:te bandet, sid. 
7 (liällkista vid Enslöf i Halland).

2 Då jag var på stället, uppgäld det, att byggnaden var en källare. Efter 
mili återkomst till Stockholm anmälte jag förhållandet för riksantiqvarien. Vid 
den undersökning, som med anledning häraf gjordes af kronobetjeningen, för
klarades, att anmälan berodde på ett misstag; det fanns ingen källare i högen, 
— endast ett brygghus. Härmed är dock saken föga lijelpt, emedan Kongl, 
förordningen den 29 nov. 1867 icke gifver något särskildt tillstånd att förstöra 
fornlemningar genom anläggning af brygghus. Riksantiqvarien har också i 
skrifvelse till Konungens Befallningshafvande anhållit örn åtgärder för den 
olagliga byggnadens borttagande. Det är så mycket nödvändigare att i detta 
fall på ett kraftigt sätt påminna örn lagens föreskrifter, som fornminnena i 
Valle härad äfven i senaste tid varit utsatta för en mycket sorglig förstörelse.
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i längd, och 3,3 fot i bredd; den högsta stenen är 4 fot hög. 
Gången, åt SO., är 23,7 fot lång och 2—3 fot bred. Nu finnas 
inga takstenar; en stor sådan sten, hvilken legat öfver gångens 
inre ända, togs bort för några år sedan. Grafven är omgifven 
af en låg kulle, öfver hvilkens yta väggstenarnas öfverkanter va
rit synliga.

På Klostret Fiskaregårdens egor i Varnhems socken såg jag 
1884 en hällkista, som förut icke torde vara beskrifven. Den 
ligger i N.--S. och är 15 fot lång, 4,5 fot bred; den södra än
dan är öppen, såsom ofta i hällkistor från stenåldern. En tjock 
taksten, å hvilken ses en mängd skålformiga fördjupningar, ligger 
öfver kistans norra ända; en annan taksten ligger vid sidan. 
Grafven, hvars väggar och tak äro af gråsten, omgifves af en 
rund. hög, öfver hvilkens yta takstenarna varit synliga.

Från stenåldern förskref sig måhända äfven en graf, hvil
kens obetydliga lemningar jag såg år 1884 på Mellby egor i 
Mellby socken nära Lidköping. Den syntes hafva utgjorts af 
en hällkista, som varit omgifven af en mindre hög; 3 fallna 
hällar af gråsten lågo ännu qvar. Intet fynd är kändt härifrån.

Vid Lockerud i Leksbergs socken, helt nära Mariestad, genom- 
gräfde jag samina år en hällkista, hvilkens väggar äro af grå
sten, och hvilken förr lär hafva varit täckt af en liten hög. Nu 
ligger den i en väg, öfver hvilkens yta öfverkanten af några vägg
stenar är synlig. Kistans riktning är NV.—SO., dess längd 11 
fot och bredd 4,5 fot; inga takhällar finnas nu, ej heller hittades 
något i grafven. Att denna hör till stenåldern, visas emellertid 
bland annat deraf, att den sydöstra gafveln är alldeles öppen; 
såsom vi sett, är det nämligen karakteristiskt för hällkistorna 
från stenåldern, att vid den åt söder eller öster vettande gafveln 
icke någon häll finnes.

Hällkistan vid Lockerud är af särskildt värde derför, att 
den är den enda graf från stenåldern, som är känd från denna 
del af Vestergötland. På några mils afstånd träffas ingen så
dan graf; de närmaste finnas på södra sluttningen af Kinnekulle 
och i trakten af Billingen. Grafven vid Lockerud visar emel
lertid, att äfven trakten deromkring varit något befolkad redan 
före stenålderns slut, hvilket tydligen står i samband dermed, 
att vi här befinna oss både vid Venerns strand och nära utloppet 
af Tidan.
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Lika allmänna som grafvarna från stenåldern äro på vestra 
sidan örn Billingen, lika sällsynta äro de öster örn detta vackra 
berg. På den östra sluttningen, nära Sköfde, ligger visserligen 
en sedan länge känd hällkista1 på Våmb Nedregårdens egor i 
Våmbs socken; men den torde vara den enda graf från nämnda 
tid, som hittills varit känd i denna trakt.

År 1884 såg jag på Bussagårdens egor i Sjogerstads socken, 
belt nära öster örn Billingen, en annan hällkista, som varit täckt 
af ett röse. Den låg i Ö.—V. och var 14 fot lång.

Det förtjena!1 särskildt uppmärksammas, att de mycket få 
stenåldersgrafvar, som vi känna från Vestergötland öster om 
Billingen, både ligga helt nära detta berg och äro från periodens 
sista del. De till en äldre del af stenåldern hörande gång- 
grifterna, hvilka äro så talrika vester om berget, saknas all
deles öster derom. Vi hafva häruti ett bevis för, att trakten 
öster om Billingen fått sin befolkning senare än trakten vester i 
derom.

Följande inom Kronobergs län af Småland gjorda graffynd i 
från stenåldern beskrifvas af d:r Wittlock i Månadsbladet 1883, 
sid. 162—172.

Vid torpet Lybeck under Tufvan i Vexiö socken, Konga 
härad, har d:r Wittlock i ett stenröse funnit en hällkista, liggande f 
i riktningen N.—S. och innehållande en mängd obrända ben, f 
en spjutspets och en skrapa af flinta samt en oval rundad sten, f 
40 cm. lång och 32 cm. bred, med en skålformig fördjupning # 
midt på Öfversidan. Stenen, hvilken påminner örn den här ofvan p 
(sid. 40) omtalade, i gånggriften vid Lundby i Vestergötland 
anträffade »offerstenen», är afbildad i Månadsbladet 1883, sid.
162. Fyndet förvaras i d:r Wittlocks samling i Vexiö.

Vid Sunnansjö i Östra Torsås socken, Konga härad, kar 
man ur en hällkista upptagit en spjutspets, en dolk och en bit 
af en dolk, alla af flinta, samt en stenyxa med skaftbål (herr 
Collanders samling).

Vid torpet Rydholm under samma Sunnansjö har man dess
utom i en hällkista funnit en flintdolk och tvänne sönderfallna 
lerkrukor af temligen fint gods (herr Collanders samling).

Vid Halleberget under Vederslöf Södregården i Vederslöfs 
socken, Kinnevalds härad, fann man vid borttagandet af ett

1 Afbildail i Sveriges forntid, texten, sid. 124.
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stort stenlöse en hällkista, som innehöll två flintdolkar (d:r 
Wittlocks samling).

A Gårdsby Herregårds egor i Gårdsby socken, Norrvidinge 
härad, har man i en i ett stenlöse liggande hällkista funnit en 
flintdolk (d:r Wittlocks samling).

Vid Rödje i Drefs socken, Uppvidinge härad, påträffades 
vid borttagandet af ett stenlöse en hällkista och i denna en 
flintdolk och 2 stenyxor med skafthål (Smålands Museum i 
Vexiö).

I Lenhofda socken, Uppvidinge härad, har man en fjerdedels 
mil norr om Lenhofda, der vägarna från Dädesjö och Nottebäck 
mötas, påträffat en i ett stenlöse liggande hällkista, som inne
höll en fliutmejsel och en skafthålstapp till en stenyxa (pastor 
Palmgrens nya samling).

Vid Bol i Sjösås socken, sistnämnda härad, har man vid 
utrifvandet af ett röse med stenkista hittat en stenyxa med 
skafthål (pastor Palmgrens samling).

Härtill komma de fynd, som pastor Palmgren för flera år 
sedan gjort i 4 hällkistor inom Nottebäcks socken, Uppvidinge 
härad (St. M. 6481).

Flera af dessa grafvar från det gamla Värend äro i före
gående berättelser i korthet omtalade.

I Östergötland hafva under de nu i fråga varande åren tre 
stenåldersgrafvar undersökts, af hvilka två voro förut okända, 
Liksom de förut i detta landskap anträffade, och de äro ej 
mångå1, ligga de vester om Stångån; alla äro hällkistor. De 
gifva således nytt stöd åt den åsigten, att Östergötland ej fått 
någon nämnvärd befolkning förr än under stenålderns sista period, 
och att denna befolkning kommit från vester, från Vestergötland, 
det egentliga Sveriges äldsta hufvud bygd.

En af dessa hällkistor ligger å Vesterlösa f. d. Häradshöfdinge- 
boställes egor i Rogslösa socken, vid norra foten af Omberg och 
nära Vettern, öfver hvilken sjö man har en vacker utsigt, då 
man står vid grafven. Denna påträffades år 18802, och som
maren 1882 fick jag uppdrag att undersöka den. Grafven be-

1 Ej mer än 8 eller 9 äro f. n. kända; deruti inberäknas de tre bär nu 
omtalade. Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, 4:de bandet, sid. 157, oell 
5:te bandet, sid. 9.

2 Den omtalas i ant', tidskrift, 5:te bandet, sid. 9.
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fanns vara en i V.—Ö. liggande kista, 9 fot låug invändigt, 3 
fot bred vid den vestra gafveln, der en häll stod, och 2 fot bred 
vid den östra gafveln, der ingen häll fanns, endast en mur af 
på hvarandra lagda kullerstenar. Kistan lär hafva varit täckt 
af hällar och af ett deröfver uppkastadt röse. Väggstenarna, 
alla af kalksten, sticka upp några tum öfver den omgifvande 
marken, nu åker. Kistans botten är nedgräfd omkring 2 fot 
under den ursprungliga jordytan. Grafven innehöll obrända 
ben af minst 17 fullvuxna personer och några barn, samt en 
stenyxa med skafthål, en spjutspets, en halfmånformig såg och 
två skärfvor af flinta, samt två benprylar (St. M. 7038 C).

Samma sommar undersökte jag i sällskap med adjunkten 
K. A. Hagson en graf, som kort derförut påträffats i en till 
Sjögestad Källgård i Vreta klosters socken hörande åker. Graf
ven visade sig vara en lång, i tre rum delad hällkista, som va
rit omgifven och täckt af en låg, men vid, gräsbeväxt kulle, 
bestående af kullersten blandad med jord. Från platsen har 
man en vidsträckt och vacker utsigt öfver Roxen och det om
gifvande landskapet.

Omkring 1,000 lass sten skall man hafva fört bort från 
kullen och lagt i en gärdesgård, och jordegarens afsigt hade 
varit att helt och hållet planera bort kullen. Grafvens östra 
del hade äfven blifvit uppgräfd, och då man deri snart påträffade 
menniskoben, samt rättaren märkte detta, skall han hafva frå
gat sin husbonde, huruvida det icke vore bäst att inställa arbetet, 
men fått till svar, att han skulle fortsätta och endast se noga 
efter, örn »något af värde» kunde hittas. Slutligen hade dock 
genom ingripande af ett par i orten boende personer grafvens 
fullständiga förstöring förebygts.

Kistan, bildad af kantresta kalkstenshällar, sträcker sig i 
V.—O., men dess långsidor bilda en båge mot norr. Den östra 
hälften var täckt med kalkstenshällar, men öfver den vestra 
hälften syntes inga sådana hällar. Då den östligaste delen af 
grafven före min ankomst blifvit förstörd, kan kistans hela 
längd visserligen ej noggrant uppgifvas, men den har säkert 
varit minst 30 fot lång invändigt. Det östligaste rummet (A) 
har varit omkring 6 fot långt; det mellersta (B) är 15 fot långt 
på norra sidan, men endast 14,2 på den södra; det vestligaste 
(C) är 9,r> fot långt. Bredden invändigt är 3 fot i vester och 2,:t
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fot i öster. Vid den östra gafveln af A skall en bäll hafva stått; 
mellan A och B sågs ett slags tröskel, och härpå. hade tro
ligen stått en häll med ett stort rnndadt hål eller stor rundad 
urskärning uti, af hvilken sten ett stycke vid min ankomst låg 
qvar i denna del af grafven '. Mellan B och C stod en häll 
utan hål, och vid vestra gafveln af C fanns nedre delen af en häll. 
Rummet C, som möjligen icke tillkommit vid samma tid som 
de två andra, hade ett golf af kalkstenshällar, lagda tätt intill 
hvarandra; i de andra rummen fanns intet sådant golf. I Boch 
G träffades en mängd obrända menniskoben. Flera af dessa 
ben hade hört till lik som legat utsträckta, några med hufvudet 
i öster, andra med hufvudet i vester. I rummet A lära endast 
spridda ben hafva träffats. Utom ben hittades i grafven en 
dolk, en spjutspets och en skrapa af flinta, samt en pryl och 
en nål af ben (St. M. 7038 A).

På kullens yta hade man, enligt uppgift af de arbetare, 
som varit med om dess borttagande, söder örn kistan sett en 
rundel af omkring 2 famnars diameter; kanten, en fot bred, var 
utmärkt genom grönare och mörkare gräs än det som växte på 
öfriga delar af kullen. I rundeln hade man funnit obrända men
niskoben, en tång och en liten ring af brons, ett par fot mellan 
båda, samt ej långt derifrån det afslagna fästet till en flintdolk 
(St. M. 7038 A). Tången är af en form egendomlig för den 
äldre bronsåldern. På ett annat ställe, äfven söder örn kistan, 
lågo några skelett med hufvudena mot denna. Afven på andra 
ställen i kullen utanför kistan träffades menniskoben. Emedan 
kullen till största delen var bortgräfd, då jag kom till stället, 
kunde jag ej finna något mera. Att helt och hållet gräfva bort 
den del af kullen, som fanns qvar närmast kistan, var omöjligt, 
emedan denna senares stenar då skulle hafva fallit.

Vid Kärrsjö i Ledbergs socken, ej långt från Vreta kloster, 
påträffades år 1884 en hällesta, som jag samma år undersökte. 
Kistan ligger på en åker, ej långt från Svartån och omkring 
600 alnar öster om det ställe, der man för några år sedan stött 
på en annan graf af samma slag1 2. Den nu funna hällkistan,

1 Jfr Sveriges forntid, texten, sid. 124 131, oell Månadsbladet 1877, sid. 
425 (hällkista vid Karleby Utbogården).

2 Svenska Fornm.-fär:s tidskrift, 4:de bandet, sid 156.
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hvilkens riktning är VNV.—OSO., mäter 10,5 fot i längd och 
2,4 fot i bredd; vid den östra ändan fanns ingen häll. I denna 
kista lågo obrända beu af minst 7 fullvuxna menniskor och ett 
barn, samt en hel spjutspets och en afslagen, i båda ändar nött 
spjutspets af flinta (St. M. 7495).

Vid Remröd i Stora Malms socken, Oppunda härad, Söder
manland, hittades för ett par år sedan en vacker flintyxa med 
plana smalsidor, 19,5 cm. lång (St. M. 7234). Enligt ett denna 
vinter erhållet meddelande af öfver-kammarherren grefve A. Le
wenhaupt hittades på samma ställe dels en dylik ttintyxa, som 
köptes af öfverste-kammarherren friherre C. J. Bonde, dels »så 
mycket ben, att de hade förts till benstampen». Då årstiden 
medgifver en undersökning på stället, torde en sådan böra före
tagas, för att, så vidt numera möjligt är, få utrönt, örn benen 
varit af menniskor, oell örn således grafvar från stenåldern här 
anträffats. Man känner väl från Södermanland två grafvar, 
hvilka till formen likna gånggrifter och således troligen förskrifva 
sig från stenåldern1, men man känner intet graffynd från denna 
tid i Södermanland. Då Oppunda härad är den del af land
skapet, der det största antalet fornsaker af sten anträffats2, är 
det icke i och för sig osannolikt, att man en gång skulle finna 
äfven grafvar från stenåldern i denna trakt.

Utom grafvar hafva under de sista åren äfven andra minnen 
från stenåldern i stort antal anträffats eller blifvit kända. Bland 
dem kunna vi emellertid här endast omnämna följande.

Rundt omkring stränderna af den nyligen något sänkta 
Ringsjön i Skåne har man på många ställen funnit mer eller 
mindre arbetade föremål och skärfvor af flinta samt yxor af 
grönsten och bitar af lerkärl. Det mesta af hvad som här hit
tats har blifvit tillvarataget genom grefvarne C. D. och F. F. 
Reventlow, hvilka icke sparat någon möda för att rädda så myc
ket som möjligt af dessa till utseendet obetydliga, men i sjelfva 
verket särdeles vigtiga fynd. I sällskap med grefve C. D. Re
ventlow hade jag 1882 tillfälle att besöka flera af fyndställena.

På alla dessa ställen har tydligen tillverkning af flintsaker egt 
rum, och fynden visa, att stränderna kring Ringsjön varit be-

1 Antine, tidskr. f. Sv3, sid. 301, 302.
2 Antiqv. tidskr. f. Sr3, sid. 425.

4
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bodda eller besökta af stenålderns folk under långa tider. Många 
af flintverktygen äro groft slagna, oell det är möjligt, att åt
skilliga förskrifva sig från en ganska gammal del af stenåldern; 
andra tillhöra en senare del af denna period.

Vid Rönne-åns utlopp ur Ringsjön bär man, enligt medde
lande af grefve C. D. Reventlow, på den genom sjösänkningen 
torrlagda marken funnit en mängd pålar och »mellan dem mas
sor af lerkärlsfragment, skrapor oell pilspetsar af flinta». Flint
kärnor oell flintspåner förekommo äfven i mängd, deremot nästan 
inga grönsteusyxor. Pålarna kunna väl vara från senare tid, 
men fyndet torde dock förtjena att antecknas.

Grefvarnc Reventlow hafva till Statens Historiska Museum 
skänkt sin samling samt hvad de framdeles komma att inför
lifva med densamma, med förbehåll att samlingen icke afleninns, 
så länge någon af dem qvarlefver. En intressant öfversigt öfver 
fynden från Ringsjön är efter meddelanden af grefve C. D. 
Reventlow införd i Månadsbladet 1883, sid. 60—72.

Äfven på flera andra ställen hafva verkstadsplatser från 
stenåldern anträffats, bland hvilka särskildt torde böra nämnas 
de många som upptäckts i Bohuslän, på Orust af d:r Ekhoff1 
och i Sotenäs härad af amanuensen Gustafson. Den sistnämnde 
har funnit 3 sådana tillverkningsplatser inom Askums och 2 
inom Tossene socken; en af de sistnämnda var belägen invid 
en gånggrift.

Till en samling af fornsaker från Dal, som riksdagsmannen 
P. Andersson i Högkil år 1884 sålde till Statens Historiska Mu
seum, hörde icke mindre än 4 tappar afslagna vid borrandet af 
skafthål i stenyxor (St. M. 7392). Sådana hafva hittills ganska 
sällan anträffats, eller tillvaratagits, i Sverige.

Från Dal har nämnda museum för öfrigt under de sista åren 
erhållit ett ganska stort antal fornsaker från stenåldern: med 
löjtnant Sahlins år 1883 inköpta senare samling 329 föremål, 
hvartill komma 582 i hans första, år 1880 inlösta samling; med 
en af artisten Werner år 1883 såld samling 42 föremål; med 
riksdagsmannen P. Anderssons nyss nämnda samling 52 före
mål; samt dessutom åtskilliga föremål sålda af olika personer. 
De flesta stensakerna i löjtnant Sahlins samlingar voro funna

1 Bidrag till kännedom örn Göteborgs och Bohusläns fornminnen och histo
ria, 3:dje hamlet, sid. 178.
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l>å bottnen af elen numera sänkta Hästcfjorden, eller trakten 
närmast omkring denna sjö.

En stor, väl slipad flintyxa, 39,5 cm. lång, är funnen vid 
Hvadberga i Viby socken, Nerike (St. M. 6987), och en nästan 
lika stor sådan yxa, 36 cm. läng, är funnen vid Hjelmsäter i Lerbo 
socken, Oppunda härad, Södermanland (St. M. 7058). I sistnämnda 
landskap har nian dessutom vid Fall i Björkviks socken, Jöuåkers 
härad, hittat en alldeles oslipad flintyxa af äldre form än de 
vanliga (St. M. 7048).

Från Ångermanland har Statens Historiska Museum under 
de nu i fråga varande åren, liksom under de föregående, genom 
bemedling af herr P. Edholm erhållit åtskilliga minnen från 
stenåldern, af samma slag som de i södra och mellersta Sverige 
vanliga. Af dem äro en halfmånformig flintsåg, en hålmejsel 
och en yxa af grönsten utan hål och 2 stenyxor med skattliåI 
funna i Nora socken; en hålmejsel och en stenyxa nied skaft- 
hål funna i Skogs socken; 2 stenyxor med skafthål funna i Ar
näs sockel!; samt en dylik stenyxa funnen i Nordingrå socken 
(St. M. 7107, 7231, 7330 och 7520).

Genom herr Edholm bär museet äfven erhållit följande i 
Ångermanland funna minnen från lapparnes stenålder: en spjut
spets af skiffer, funnen i Nora socken; en skiflferknif, lik den 
i förra berättelsen afbildade', en spjutspets af skiffer och en 
stor, tjock yxa af samma stenslag, utan hål, funna i Skogs 
socken; en spjutspets af skiffer, utan hullingar, å båda sidor 
prydd med enkla, långsgående zigzagsirater, funnen i Arnäs 
socken; ett knifblad och en spjutspets af skiffer, funna i Nordingrå 
socken (St. M. 7107, 7330 och 7520).

Dessutom har man vid Öfverveda i Nordingrå socken fun
nit en yxa af röd skiffer med skafthål, illa gjord och olik de 
i södra Sverige förekommande stenyxorna (St. M. 7231).

Vid Pajala i Torneå fögderi är en stor, tjock yxa af skiffer 
utan hål funnen, hvilken år 1883 skänktes till Statens Historiska 
Museum af jägmästaren O. R. Hederström i Pajala (St. M. 7191). 
Eggen är spetsad och slipad; för öfrigt är yxan oslipad.

Söder örn Dalelfveu hafva vi äfven att anteckna några ny
ligen funna eller förut ej kända spjutspetsar af skiffer. En är

Sr etiska Forn ni.-iöns tids kr., 5: te hamlet, sid. 12 tig. 1.
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funnen i Uppland vid Lännersta på Vermdön, på samma gårds 
egor, men ej på samma ställe som en förut hittad (St. M. 7499).

En stor spjutspets af brunsvart skiffer, 8 tinn lång, har hit
tats vid en sjösänkning i Kila socken, Vermland (Karlstads 
Museum). — En spjutspets af svart skiffer är funnen på Kål
landsö i Vestergötland (St. M. 7159: 56). — En liten spjut
spets eller en pilspets af skiffer är funnen vid torpet Qvistrum 
på Jonsbergs egor i Jonsbergs socken på Vikbolandet, i Öster
götland (d:r Nordemans samling i Skeninge). — En spjutspets af 
grå skiffer är funnen vid Nygård under Fogelvik i Tryserums 
socken, i nordligaste delen af Kalmar län (öfver-kammarherren 
grefve A. Lewenhaupts samling på Sjöholm).

Äfven från bronsåldern hafva under de tre sista åren flera 
fynd anträffats, hvilka ökat vårt vetande örn denna märkliga 
period. Här kunna emellertid endast de vigtigaste af dessa 
fynd omtalas, äfvensom några förut anträffade, hvilka på sista 
tiden blifvit kända.

Skåne är den del af det nuvarande Sverige, som är rikast 
på minnen från bronsåldern, liksom från den föregående tiden. 
På slättlandet, som sträcker sig längs kusten från Blekings till 
Hallands gräns, ligga' ännu i dag talrika grafvar från brons
åldern, oaktadt odlingen i dessa bördiga trakter är urgammal 
och grafhögar här årligen försvinna, genom att småningom ut- 
jemnas af plogen eller genom att på annat sätt förstöras.

A Balsby n:o 14 i Nosaby socken, Villands härad, under
sökte lektor Ahlén år 1882 för Statens Historiska Musei räkning
en hög. Midt i denna träffades på en fots djup en stenkista, 
liggande i V.—Ö. och 1,4 o meter (4,7 fot) lång. Vid den östra 
ändan fanns ingen gafvelsten, men vid den vestra stod en så
dan, 1,44 meter (4,9 fot) lång och 98 cm. (3,3 fot) hög. Hvar
dera långsidan bildades af två stenar. Öfver kistans östra del 
låg en större täcksten, men dess vestra del var obetäckt. Vid 
södra långsidan, och i synnerhet åt det sydöstra hörnet af ki
stan, men ej utanför denna, träffades en mängd obrända men- 
niskoben, hvilka dock icke lära hafva legat i någon bestämd 
ordning, och af hvilka de flesta folio sönder, då de vidrördes. 
Här låg äfven en kort spiralarmring af brons, som ännu omgaf
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elen ena handens ben, hvilka vörö grönfärgade af erg. Ringen 
är af en på insidan plan, på utsidan kullrig ten och bildar nu 
3 hvarf (St. M. 7349 B). Af de i grafven funna ben, som in- 
sändts till museet, hafva några hört till en groft bygd person, 
troligen en man, under det att andra, som äro mindre och finare, 
sannolikt hört till en qvinna. Den senares högra lårben är upp
till grön färgad t af erg, hvilket antyder, att bronsarmringen bu
rits af qvinnan. Huruvida grafven inneslutit qvarlefvor af flera 
meuniskor än de nämnda, kan ej nu afgöras.

Kistans korthet och den omständigheten, att inga ben träf
fades utanför den öppna östra ändan, kunna med skäl föranleda 
den frågan, örn liken varit begrafva sittande. Byggnadssättet 
och frånvaron af gafvelsten vid den östra ändan göra det också 
ganska sannolikt, att grafven är bygd under slutet af stenåldern, 
då liken ej sällan synas hafva jordats sittande, eller under öfver- 
gångstiden till bronsåldern. Armringen är visserligen mycket 
enkel, men det är intet som hindrar, att den kan tillhöra en 
mycket tidig del af sistnämnda period.

Vid Karsholm i Österslöfs socken, Villands härad, hittades 
år 1882 under en jordfast sten en liten rund bronsdosa och i 
denna två spiralringar af guld (St. M. 7025). — Dosan, som har 
plant lock af brons, är af samma slag som fig. 2 å sid. 18 i 
öde bandet af Svenska Fornminnesföreningens tidskrift. Den 
plana bottnen är prydd med en stor, fördjupad, sexuddig stjerna. 
På den lodräta kanten finnas ej, såsom vanligt, två öron, utan 
två par smärre runda öglor; midt på locket ses också lemnin- 
gar af ett par dylika öglor. Dosans yttre diameter är 7,i cm. 
och höjd, med locket pålagdt, 2,» cm. — Spiralringarna äro af 
dubbel, föga mer än 1 mm. tjock guldtråd; ändarnas saminan- 
fogning är icke synlig. Ringarna, som nu bestå af nära 3 hvarf 
hvardera, äro för stora för att hafva varit fingerringar, men för 
små för armen; de synas dock ej hafva sin ursprungliga form. 
Deras sammanlagda vigt är 28,2 3 gram. — Det förtjena!- anmärkas, 
att man äfven i Danmark och norra Tyskland några gånger fun
nit spiralringar af guld i eller bredvid sådana små runda brons
dosor som den nu omtalade'. 1

1 Kjöltenhavns Oldnord. Mus. B 1068, B 1863 (jfr afven n:o 9592); Meh
len!). Jahrl/., 5 sid. 33, 22 sid. 284 oell 46 sid. 300; jfr fyndet från Schwochow 
i Stettins Museum.



54 OSCAR MONTELIUS.

År 1884 hittades på samma Karsholms egor en armring af 
guld från en senare del af bronsåldern. Den har runda, skål
formiga ändar och liknar således fig. 241 i Sv. forns., men är ej . 
massiv, utan består af tunt gnidbleck, böjdt till ett nästan flindt 
rör omkring en bronsten. Vigt med bronsen 64,6 4 gram (St. 
M. 7446).

I trakten af Hösjön, äfven i Villands härad, har man funnit 
ett stort, vackert glasögonformigt spänne af brons nied mycket 
kupiga skifvor, prydda med upphöjda ränder, hvilket jag 1883 
såg i fanjunkaren Skogs samling i Engelholm.

A egorna till Bestekille n:o 7 i Mellby socken, Albo härad, 
har man i ett stenröse träffat »två med låga stenar omgärdade 
grafvar af 7—8 fots längd och flera fots bredd. I den ena 
grafven lago ett svärd och en spjutspets af brons samt en sten
yxa, i den andra en guldring och en del ben» (St. M. 7076). Det 
omtalas ej, huruvida benen varit obrända eller brända. Svärdet 
är af ungefär samma typ som fig. 109 i Sv. forns., men något 
yngre än originalet till denna figur, emedan flikarna å fästets 
nedra del äro alldeles hopväxta till en ring. Spjutspetsen saknar 
sirater. Af stenyxan, som är afslagen i skafthålet, finnes endast 
nedre delen qvar; framsidan är ryggad, men de tre andra sidorna 
plana. Guldringen är en smal, spiralrefflad armring, med Hinda, 
släta, långsamt afsmalnande, raka ändar; den är således lik fig. 
126 i Sv. forns. Tjockleken är endast B mm. och vigten 17,2? 
gram.

Den ena grafven i högen innehöll således vapen, den andra 
en prydnad af guld. Man kan då med skäl antaga, att en man 
hvilat i den ena grafven och en qvinna i den andra. Emedan 
guldarmringen är af en typ, som hör till alldeles samma del af 
bronsåldern som svärdet, ligger det ock nära till hands att an
taga, att vi här hafva en mans och hans hustrus graf.

Detta är icke den enda gången, som man i en nordisk graf
hög från bronsåldern funnit två samtidiga grafvar, af hvilka den 
ena sannolikt varit en mans och den andra en qvinnas. Vi 
hafva utan tvifvel häruti en antydan — den äldsta man hittills 
kunnat uppvisa — örn ordnadt äktenskap i Sverige. Men den 
omständigheten, att hustruns graf liknar mannens, är äfven af 
stor vigt, emedan vi stödda på den kunna säga, att den friborna 
nordiska qvinna!! redan för årtusenden sedan innehade den an-
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sellda ställning, hvilken under hela den af historien kända tiden 
varit en ära tor vårt folk.

Å Sandby egor i Borreby socken, Ingelstads härad, Ilar nian 
under mcrgelgräfning funnit ett spänne nied flat, rhombisk skifva, 
likt tig. 121 i Sv. forns., en liten tutulus, en halsring och två 
armringar af brons (St. M. 69G7). Sakerna hittades på 8 fots 
djup, men hade utan tvifvel skridit ned under gräfningen, eme
dan de öfverliggande jordlagren voro orörda. Alla bronserna 
lago bredvid hvarandra; inga ben eller bitar af lerkärl märktes.

A egorna till n:o 15 i samma Sandby gjordes sommaren 
1883 ett anmärkningsvärdt, ehuru till utseendet obetydligt fynd 
från en senare del af bronsåldern. Pä ett ställe, der inga graf- 
högar synas hafva legat, fann man under mergelgräfning 5 simpla 
lerkärl, innehållande brända ben och stående 80 cm. under jord
ytan saint ungefär 2 meter från hvarandra. Tre af kärlen för
stördes genom ett jordras, men de två andra voro hela, då man 
tick syn på dem. Skolläraren J. Olsson i Sandby, hvilken man 
har att tacka för räddandet af detta och andra i trakten gjorda 
fynd, berättar, huru arbetarnc fullt och fäst trodde, att detta på 
orten högst ovanliga fynd innehöll guld oell silfver, hvarför de 
tyvärr genast uttömde innehållet och sönderslogo de båda kru
korna. Huru mycket de än letade bland aska och benlemnin- 
gar, biel' deras nyfikenhet dock ej belönad. De hittade endast 
två små simpla ringar och två små sylar af brons; en ring och 
en syl hade legat i hvart och ett af kärlen (St. M. 7401). Tro
ligen hade äfven de andra kärlen innehållit dylika små brons- 
IÖremål, ehuru man ej, oaktadt letande, kunde i den nedrasade 
jorden återfinna dem.

Fyndet är af vigt derför, att dylika, till bronsålderns sista 
del hörande lerkärl, innehållande brända ben, meli nedsatta icke 
i en Idig utan på släta marken, hittills endast sällan iakttagits 
i Sverige. Några gånger äro dock sådana fynd gjorda1, och 
vi få af det följande se, att grafvar af detta slag i senare tid 
påträffats äfven vid Pålsjö i nordvestra Skåne.

Genom byte med Landskrona läroverks samlingar erhöll 
Statens Historiska Museum för ett par år sedan ett fynd från 
»Flaghögo i Nöbbelöfs socken, Järrestads härad, hvilket bestod

1 Montelius, Statens Historiska Museum, 4:de uppl., sid. 19, saint Sv. forns., 
tig;. 258 oell 259 (Kopinge nära Ystad).
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af följande bronssaker: ett svärd, som har bred fästetunga nied 
uppstående kanter och nithål, en dolkklinga, udden af en spjut
spets, en knif af samma slag som tig. 189—191 i Sv. forns., två 
små tänger, samt en smal, fint spiralrefflad, i båda ändar af
bruten ten, möjligen en bit af bågen till ett spänne likt fig. 120 
i Sv. forns. (St. M. 7039). Tyvärr saknas närmare uppgifter om 
fyndomständigheterna, hvilket är så mycket mera att beklaga, 
som sakerna utan tvifvel legat på skilda ställen i högen, i graf
var frän olika delar af bronsåldern.

I hofjägmästare!! C. Follins samling på Pålsjö såg jag år 
1883 ett bronsspänne likt fig. 121 i Sv. forns., nied flat, rbom- 
bisk skifva, hvilket icke förut torde hafva varit omtaladt. Det 
är funnet i trakten af Ystad. Alla spännen af denna typ, som 
äro kända, hafva anträffats i sydöstra Skåne, och på det midt 
för denna del af Skåne liggande Bornholm. Från andra trakter 
äro inga sådana spännen kända, men på nämnda, ej särdeles 
stora ö är ett betydligt antal funnet.

Vid Hvellinge i Skytts härad har man i en naturlig backe, 
der inga högar äro synliga, funnit flera menniskoskelett ned
lagda i jorden, utan att vara omgifna af någon kista, samt två 
spjutspetsar af flinta och en bronsdolk (hofjägmästaren Follins 
samling). Dolken har ingen tånge, men nitar för fästet; längs 
klingans midt ses en låg kullrig rygg och å ömse sidor derom 
några fina ränder. Den hör således visserligen till en tidig del 
af bronsåldern, men kan ej gerna hänföras till periodens början.

Grafvarna vid Hvellinge synas således vara af samma slag 
som de, hvilka för många år sedan anträffades vid Tygelsjö i 
Oxie härad och äro beskrifna af professor Nilsson i Skandinavi- 
slca Nordens Ur-invånare '. Sådana grafvar äro för öfrigt mycket 
sällan funna här i Sverige.

I Hyllie socken, Oxie härad, påträffade nian i januari 1882 
en graf från en mycket tidig del af bronsåldern. En arbetare, 
som nära stranden af Öresund hemtade väglagningsämne, stötte 
härvid på en söndrig menniskoskalle och ben, liggande mellan 
tre uppresta stenhällar. Han lade benen tillbaka, der de legat, 
och genom possessionaten W. Luttropps på Elinelund välvilliga 
medverkan förhindrades ytterligare gräfningar på platsen, till

Första delen (stenåldern), första upplagan, 6:te kap., sid. 17 ock 18.
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dess grafven på sommaren kunde undersökas af docenten Söder
berg. En af honom meddelad utförlig beskrifning på fyndet är 
införd i Månadsbladet 1884, sid. 163. Det träffades i en naturlig, 
längs kusten gående låg ås, kallad »Jättabacken», hvarifrån 
man har en vidsträckt utisgt både öfver Öresund och öfver 
Malmöslätten.

Något yttre märke, hvaraf man kunnat förmoda en grafs 
tillvaro på denna plats, förekom icke. Grafven utgjordes af en 
stenkista med längdriktning i Ö.—V. Långsidorna bildades af 
kantresta, väl valda granitstenar, som voro släta på insidan 
och slöto tätt intill hvarandra; den södra sidan, af två stenar, 
var 2,2 m., och den norra sidan, af tre stenar, 2,4 m. lång. Af- 
ståndet mellan dem var 80 cm. Gaflar och takstenar saknades. 
Med sina öfverkanter nådde väggstenarna nästan ända upp 
till jordytan; de på dem en gång stödda takstenarna måste så
ledes hafva legat fria och obetäckta. Grafven var fy 1 d med små 
flintstenar och grus, samma ämnen hvaraf »Jättabacken» bildas; 
deribland hittades en flintspån och flera flintskärfvor, som tyd
ligen voro slagna af menniskohand. Ungefär 70 cm. från vägg
stenarnas öfverkant var grafvens botten belagd med ett lager af 
ljus, fin sand, och derpå låg ett skelett utsträckt, med fotterna 
i V. Öfver midjan voro flata kalkstensflisor lagda. På den högra 
armen, något ofvan midten af underarmen, satt en bronsring, 
hvilken i grafven låg helt nära höftbenets öfre kant. Denna 
ring, aftccknad i Månadsbladet 1884, fig. 4, är en öppen arm
ring, bildad af en trind stång, tjockast på midten (7 mm.) och 
afsmalnande mot de plant afskurna ändarna, hvilka dock ytterst 
äro något utvidgade; utsidan är prydd med grupper af linjer 
och små bågar (St. M. 7430). — Strax underjordytan i grafvens 
vestra ända, samt utanför denna, rundt omkring en der helt nära 
jordytan liggande större klumpsten, anträffades en mängd men- 
niskoben, som lågo utan ordning, och af hvilka dc flesta voro 
sönderbrutna. De visade sig tillhöra en mycket storväxt man 
och ett barn. Något, hvaraf man skulle hafva kunnat sluta till 
dessa skeletts ålder, träffades icke.

Grafvens likhet med stenkistorna frän stenålderns slut visar, 
att vi här hafva ett minne från bronsålderns första period; arm
ringen är också af en typ, som man på grund af förut kända 
fynd hänfört lill nämnda tid.
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Hos d:r S. Åberg i Helsingborg såg jag 1882 en halsring af 
brons lik fig. 227 i Sv. forns., hvilken ring för Hera år sedan 
hittats i trakten af Lund tillsammans med omkring 10 ringar af 
alldeles samma form, men af olika storlek. Den mörkgröna 
ergen visar, att fyndet icke är anträffadt i någon mosse.

På Löddesborgs egor i Löddeköpinge socken, Harjagers 
härad, ligga norr örn Lödde ås utlopp i Öresund, på ett mot 
Sundet sakta sluttande fält, tre nästan utplöjda högar i en rad 
från Ö. till V. Den östligaste högen undersöktes sommaren 18S2 
af docenten Söderberg och mig. Kring högens norra hälft sågs 
en fotkedja af kullerstenar; dess diameter var 40 fot. På ytan 
af den genom plöjning mycket utjemnade högen, som uu var 
nära 4 fot hög, lågo bitar af ett vanligt bronsålderskärl, hvilket 
troligen innehållit brända ben. — På 4 tums djup under den nu 
varande ytan, 13 fot SSV. örn midten, stod ett litet lerkärl, som 
ej var omgifvet af stenar. Det innehöll blott några smärre bitar 
brända ben. — På 1,5 fots höjd öfver bottnen, 8 fot SO. örn 
midten, träffades ett lager brända ben, 2 fot långt och 1/2 fot 
bredt. Benen voro ej omgifta af någon kruka eller någon sten
kista; bredvid dem lågo endast ett par kullerstenar. Bland be
nen hittades en dubbelknapp och en syl af brons. — Omedelbart 
härbredvid låg ett litet röse af handstora stenar, som betäckte 
ett 2 fot långt lager af brända ben. Bland benen lågo två bitar 
af handtaget till en bronsknif lik fig. 114 i Sv. forns. Det öfriga 
af klefven, med undantag af spetsen, som saknades, hittades 
utanför, men helt nära röset. — Tätt under den nu varande 
jordytan, 8 fot S. örn midten, träffades ett enkelt, 3 fot långt 
och 1 fot bredt lager handstora stenar och under dem några 
små brända ben bitar. — Midt i högen låg ett 8 löt långt och 
5 fot bredt stenlöse med längdriktning i V.—Ö. Under dess 
vestra del syntes lemningar af en grafkista, bildad af en klåfven 
och urhålkad ekstam. Dess riktning var SSV.—NNO. och den 
sträckte sig åt norr något utanför röset. Man såg tydligen hela 
böjningen af den runda kistans nedre hälft, och vid den södra 
ändan syntes gafveln, hvilken dock nu endast var omkring 1 
tum tjock. Man kunde följa kistan i en längd af 4,5 fot; dess 
bredd var 1,9 fot, men vid den södra ändan endast 1,6 fot. Äf
ven af det infallna locket märktes lemningar. I kistan fanns 
intet, ej ens spår af ben, hvarför nian med säkerhet kan antaga,
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att ett obrändt lik en gång nedlagts i denna kista; örn det bade 
varit brändt, skulle benen utan tvifvel kunnat åtminstone till 
någon del motstå tiden. Under röset, äfven invid oell ofvanpå 
ekkistan, träffades spridda ben oell tänder af nötkreatur oell 
svin; flere af benen voro klufna oell afslagna i forntiden. — 
Denna hög, liksom så många andra grafhögar från bronsåldern, 
är således under den äldre delen af perioden uppkastad öfver 
en graf, i hvilken ett obrändt lik hvilat; sedermera bär nian på 
olika ställen i högen lagt ned lemningania af brända lik.

Den vestligaste af de tre nyss nämnda högarna vid Löddes
borg hade gräfts bort år 1881 eller i början af det följande året. 
Under ett litet stenlöse, som lär hafva legat i högens nordöstra 
del, nära kanten, träffade man då ett nästan förmultnadt skelett 
samt en vacker dolk med fäste af brons och en dubbelknapp af 
brons. Dolkens fäste liknar närmast fig. 105 i Sv. forns., och 
Öfversidan af fästets knapp är prydd med spiraler. Både dolken 
och knappen tillvaratogos af Löddesborgs egare, fabrikören C. O. 
Borg i Lund.

Sommaren 1882 afslutade docenten Söderberg undersöknin
gen af den vid Ramlösa belägna grupp af grafhögar, som i den 
förra berättelsen omtalades '. Pä min begäran bär han för denna 
undersökning meddelat följande redogörelse:

»Af de 10 högar, som ursprungligen funnits här, undersöktes 
sex åren 1879 och 1881 och äro förut beskrifna; två voro så i 
grund förstörda, att det enda som fanns qvar af dem var obe
tydliga förhöjningar i marken. Afven af de tvä återstående var 
den ena nära nog alldeles förstörd; den andra var deremot en
dast i mindre grad skadad.»

»Denne senare var en stor hög af 73 stegs omkrets och 
nära 3,5 meters lodrät höjd. Man berättade, att för omkring 25 
år sedan tvänne skattsökare försökt gräfva sig in i deli, men 
ledsnat vid företaget, innan de kommit synnerligen djupt. En 
rund fördjupning i toppen och en grop derifrån till nordöstra 
kanten voro de synliga spåren af detta grafplundringsförsök. Hö
gens byggnadssätt var detsamma som i de förut undersökta: i mid
ten ett röse af större kullerstenar, täckt af ett tjockt lager af 
sandmylla, af samma beskaffenhet som jordmånen i ytan af det 1

1 Sr. Fornm.-jvr.s tid»kr., 5:te Ilandet, sid. 18.
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omgifVande fältet. — I södra delen af högen hittades 12 grafvar 
nied brända ben. I nio fall voro de brända benen nedlagda i 
en af omgifvande stenar skyddad lerkruka; en gång hade de 
blifvit nedlagda i ett träkärl, sora förmultnat, men af hvilket 
det harts, hvarmed kärlet tätats, fanns qvar; en annan gäng 
lago de brända benen utbredda på bottnen af en liten välbygd 
stenkista; slutligen hade på ett ställe brända ben nedlagts i 
sanden utan något som helst nu märkbart skydd. Nästan hvarje 
graf innehöll någon eller några småsaker af brons, men i en 
graf med lerkruka fanns bland de brända benen ett stycke jern, 
liknande en förrostad syl eller spik utan hufvud, ett fynd som 
måste anses af stort intresse, emedan det visar, att grafplatsen 
begagnats ända till dess jernet blifvit kändt. — Alla de nu om
talade grafvarna funnos nära högens yta, utanför det centrala 
röset; deremot träffades intet spår af någon graf i detta senare. 
Då man likväl med visshet kan antaga, att hvarje grafhög inne
hållit en centralgraf, i hvilken den blifvit nedlagd, för hvars skull 
högen från första början blifvit uppkastad, måste man i det nu 
i fråga varande fallet antaga, att den äldsta och ursprungliga 
grafven förstörts. Att detta skulle hafva skett vid det ofvan 
omtalade plundringsförsöket, anser jag ej troligt, ty det uppgått 
bestämdt, att skattsökarne ej kommit synnerligen långt in i 
högen, och sanningsenligheten af denna uppgift bestyrkes deraf, 
att röset ännu hade en kullrig form och syntes vara orördt. 
Snarare antager jag att här, liksom i en af de förut omtalade 
högarna, den äldsta grafven innehållit träkista med obrändt lik, 
men att både trä och lik under tidernas lopp fullständigt för
multnat»

»Den sist undersökta högen var, såsom ofvan är omtaladt, 
nästan alldeles förstörd genom tidigare gräfningar. Den hade 
uppenbarligen varit af ringa storlek, ehuru dimensionerna nu 
icke ens tillnärmelsevis kunna uppgifvas. I den orediga massan 
af större och mindre stenar och sand hittades kringspridda 
skärfvor af två lerkärl samt brända ben, hvaraf man finner att 
högen innehållit grafvar från den yngre bronsåldern. Den enda 1

1 »Härmed vill jag rätta en uppgift å sid. 19 i So. Forum, får:» tidskr., 
5:te bandet. Det säges der, att den träkista, af hvilken förmultnade lemningar 
hittades, syntes hafva varit af furu. De tillvaratagna smulorna af träet hafva 
med mycken omsorg undersökts af lektor C. E. Cederwall i Göteborg och han 
kom till det bestämda resultat, att träslaget varit ef ».
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tiel, som ännu qvarstod orubbad, var nordvestra kanten, och här 
gjordes ett ganska märkligt fynd. Helt nära intill hvarandra 
lågo nämligen på den ursprungliga jordytan en 26 cm. lång 
dolkklinga, en 14 cm. lång spjutspets, begge af brons, en liten 
kula af harts samt ett stycke af en obränd menniskokäke. Något 
spår af en ordentlig graf kunde deremot icke upptäckas, men 
att de ofvannämnda sakerna sedan gammal tid legat på detta 
ställe bevisas bland annat deraf, att dolkklingan ännu var inne
sluten i de förmultnade lemningarna af sin slida af trä; äfven 
spjutspetsen hade på falen en beläggning af trä.»

Vid Pålsjö, nära Helsingborg, har man på alldeles slät mark, 
der ej spår af högar syntes, funnit omkring 20 lerkärl, hvart 
och ett stående i en liten, af flata flisor bildad stenkista. Kär
len innehöllo brända ben, och i ett af dem låg en bit af en smal 
bronssåg med tapp i ryggen, hvilken jemte bitar af lerkärlen 
förvaras i hotjägmästaren C. Follins samling på Pålsjö. Inga 
andra fornsaker anträffades. Ett liknande fynd — der dock 
kärlen ej voro omgifna af stenkistor — är beskrifvet här ofvan 
(sid. 55).

Vid Pålsjö är äfven hittad en liten halfrund bronsknif, som 
likaledes förvaras i sistnämnda samling. Knifveu är af samma 
slag som tig. 184 i Sv. forns, och förskrifver sig således från 
vår bronsålders sista period'. Den låg jemte brända ben och 
ett sönderslaget lerkärl uti en grafhög.

Under plöjning å egorna till Sylstorp n:o 3 i Qvidinge soc
ken, Södra Åsbo härad, gjordes hösten 1883 ett ovanligt stort 
fynd från slutet af den äldre bronsåldern. Det bestod af: en 
stor tutulusformad prydnad; delar af två dylika; 4 halsringar, 
hvilka öppnas derigenom att en del af ringen kan tagas lös; 6 
andra halsringar, hvilka på det under bronsåldern vanliga sättet 
sammanhållas derigenom, att de hakformigt böjda ändarna knäp
pas örn hvarandra; 2 stora, i något utplattade och afrundade 
ändar slutande spiralarmringar, sorn nu utgöras af 17 1/3 och 
14 */3 hvarf, men förr varit längre; samt några utan tvifvel till 
dessa spiralringar hörande bitar, som tillsammans utgöra omkring 
6 hvarf, allt af brons (St. M. 7326). Der fyndet gjordes, har 
förr legat en hög, lik de vanliga grafhögarna. Denna har dock

M(i ahl adot 1880, sill. 115.
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småningom blifvit utjemna!!, emedan stället, så långt någon 
minnes tillbaka, varit åker. Sakerna lågo tillsammans och en
dast omkring 6 tum djupt i jorden. De uppdagades derigenom, 
att plogbillen högg fast örn en af ringarna. Inga ben märktes, 
men jorden närmast omkring bronserna, och på ungefär en qva- 
dratmeters yta, består af en lösare sandblandning, bemängd med 
kullerstenar. Dessutom iakttogs, att en smal ränna af omkring 
60 å 75 enns bredd och fyld med samma lösare sandjord utgick 
från fyndstället i rakt östlig riktning, till huru stor längd, hade 
dock grafvarne icke undersökt. Fyndet är utförligt beskrifvet 
och afbildadt i Månadsbladet 1884, sid. 180 — 189.

Till slutet af den yngre bronsåldern hör deremot ett annat, 
äfven ganska stort fynd, hvilket samma höst påträffades vid 
plöjning ä egorna till Ynglingarum n:o 5 i Häglinge socken, 
Vestra Göinge härad. Det bestod af: 3 halsringar, lika tig. 229 
i Sr. forns.; 3 andra halsringar, tätt spiralrefflade åt ett håll; 
samt en 32 cm. lång och 8,ä mm. tjock, hårdt rullad spiral af 
en nästan trind, slät tråd; allt af brons (St. M. 7329). Spiralen 
bildar ett smalt, jemnbredt rör; hvarfvens antal är 124, ehuru 
båda ändarna äro afbrutna. Sakerna lågo på omkring 4 tums 
djup. Afven detta fynd är afbildadt och beskrifvet i Månads
bladet 1884, sid. 190—191.

I Ignaberga socken, Vestra Göinge härad, har man funnit 
ett svärd med smal tånge, en bit af ett mycket stort hängkärl, 
som varit likt tig. 248 i Sv. forns., samt ena hälften af en hals
ring med oval platta på ändan, allt af brons. Sakerna lågo till
sammans i en åker (Lunds Museum)1.

Bland de 77 föremål från vår bronsålder som Lunds Museum 
erhöll med professor Nilssons senare, år 1884 inköpta samling, 
böra särskildt nämnas: en dolk med gjutet tåste; 2 halsringar 
lika fig. 233 i Sv. forns.; 2 halsringar med ovala, prydligt or- 
nerade skifvor vid ändarna; en ornerad knif, funnen tillsammans 
med en liten tång; en annan liten, mycket prydlig knif med 
korsformigt skaft, som är omveckladt med guldtråd; en ornerad 
skaftcelt, albi Idad fig. 25 å sid. 43 i tredje bandet af Sv. Form». 
för:s tidskrift; samt två nordiska hängkärl och ett större från

1 Enligt benäget meddelande af docenten Söderberg, hvilken jag äfven har 
att tacka för uppgifter om de andra tillökningar, som Lunds Museum under 
de sista ären erhållit.



DEN FÖRHISTORISKA FORN FORSKE INGEN I SVERIGE 1882----84. 63

södra Europa infinit bronskarl med öglor för två grepar1, hvilka 
kärl äro funna i en mosse i Hjernarps socken, Bjäre härad, och 
förut några gånger omtalade.

Innan vi lemna Skåne, vill jag nämna, att jag år 1882 i 
ryttmästare)! G. von Essens vackra samling i Lund säg en bit af 
klingall till ett vid Edenryd i Villands härad funnet bronssvärd, 
som i och för sig icke var synnerligen märkvärdig, men örn 
hvilken det var antecknadt, att »hittaren har affilat ryggen för 
att använda filspänen till att läka sår». Vi se häraf, att forn- 
sakerna af brons, liksom de af sten'2, äro föremål för vidskepelse 
och anses ega underbara krafter.

På Hallands Väderö har man i ett stenröse hittat en hålcelt 
af brons, lik tig. 148 i Sv. forns. (Sl. M. 7492).

I södra Halland undersökte jag år 1881 en större grafhög 
vid Eldsberga Prestgård nära Halmstad, och det, som dervid 
anträffades, är omtaladt i den förra berättelsen3. Högen var 
uppkastad öfver en gånggrift, i och vid hvilken fynd från sten
åldern gjordes; bredvid gåuggriftens takstenar hade man under 
den äldre bronsåldern stålt två ekkistor, hvilka utan tvifvel inne
hållit obrända lik; i den ena kistan låg ett svärd, i den andra 
en qvinnoprydnad; sedan hade man vid tre olika tillfällen under 
den yngre bronsåldern i högen nedlagt lemningarna af brända lik.

Sommaren 1883 fick jag tillfälle att fortsätta undersökningen 
af de vid Eldsberga belägna fornlemningarna. Att jag då be
gagnade tillfället för att så vidt möjligt återställa gånggriften i 
dess ursprungliga skick, är redan nämndt (sid. 36). Helt nära den 
hög, som täckte gånggriften, lågo 4 andra högar. Emedan kyrko
herden Linné, prestgårdens nu varande innehafvare, hvilken på 
ett särdeles tillmötesgående och oegennyttigt sätt understödde 
mig vid arbetet, nyligen låtit utsätta trädplantor på en af dessa 
högar, för att gifva den ett prydligt utseende och skydda den 
för förstöring, ansåg jag mig böra lemna denna hög orörd ■ men 
de tre andra högarna genomgräfde jag fullständigt sistnämnda 
år. De fynd, som dervid gjordes, förvaras i Statens Historiska 
Museum under n:o 7387.

På bottnen af den ena högen blottades två stenrösen, ett 
rundt och liggande i högens midt, det andra aflångt och liggande

1 Af samma typ som tig. 8 å pl. .'57 i Madsens Uroncenlderen. Siuter. 
3 Sveriges forntid, texten, sid. 161.
3 Sr. Forlini .-för:s tid nkr., 5:te Ilandet, sid. 21—22.
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2 fot V. om det förra. Det runda röset, 21 fot i diameter, täckte 
lemningarna af en träkista, som stått i riktningen NV.—SO. och 
kunde följas i en längd af 5 fot, men tydligen varit längre. Nu 
träffades här inga lemningar af ben, hvilket visar, att liket varit 
jordadt obrändt. Vid kistans norra långsida låg klingan till en 
bronsdolk. — Det affånga röset, som låg i N.—S., var 14 fot långt 
och 9 fot bredt. Det täckte en träkista, hvilken hade samma 
riktning som röset och var 9 fot lång i ytterkant. Kistans båda 
gaflar och östra långsida voro tydliga; äfven af den vestra lång
sidan och bottnen sågos lemningar. Utanför gaflarna syntes 
kistan fortsätta några tuni, hvilket också talar för att den varit 
gjord af en klåfven och urholkad trädstam. Ej heller i denna 
kista funnos några ben. — Söder om det runda röset och 3 fot 
öfver högens botten, stod en liten kista af släta, tunna hällar, 
hvilken hade en qvadratfots yta samt innehöll brända ben och 
en flintskärfva. — En fot högre upp och något närmare högens 
midt träffades flera lerkärl från den äldre jernåldern. Ett af dem, 
ganska fint och funt, bär varit af samma förm som fig. 392 i 
Sv. forns.; det är prydt med sirater af fördjupade korta streck, 
gående i olika riktningar, och rundlar. De öfriga äro gröfre 
och sakna sirater. Intet af kärlen innehöll brända ben, ej 
heller funnos bredvid dem tydliga lemningar af obrända men- 
niskohen. Under ett kärl träffades deremot djurben och i ett 
annat kärl låg en liten bit obrändt ben, troligen äfven af djur. 
Då inga brända ben funnos, är det sannolikt, att ett obrändt lik 
jordats här, men förmultnadt; de tjockare och starkare djurbenen 
hafva deremot kunnat bättre bibehålla sig.

I den andra högens midt låg äfven ett större stenröse, men 
detta hade för länge sedan plundrats. Två fot söder om detta 
röse och föga öfver högens botten stod en liten stenkista i VNV. 
— OSO., 2,8 fot lång och 1 fot bred, af flata stenar och täckt 
nied en större, flat sten. Denna kista innehöll endast brända 
ben. — Vid dess NV. ända och något högre låg ett litet röse, 
som täckte en liten samling brända ben, bland hvilka en pil
spets (?) af brons med tänge hittades. — SO. örn det stora röset 
i midten, nära högens botten, låg ett obetydligt röse, som 
täckte brända ben och en brousknif från slutet af den äldre 
bronsåldern. — Något högre och 1,5 fot närmare midten stod ett 
lerkärl af en under den yngre bronsåldern vanlig form och täckt
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med en skål af bränd lera; det innehöll brända ben, men intet 
vidare.

Den tredje högen låg på en till Klockaregården hörande 
åker, men måste räknas till samma grupp som de nu omtalade 
högarna på Prestgårdens mark. Denna hög var genom plöjning 
så utjemnad, att föga mer än det stora röse, som legat i dess 
midt, återstod. Nära midten af detta röse, hvilket höll 30 fot i 
diameter, låg en stenkista i N.—S., 7 fot lång, 1,5 fot bred och 
1 fot djup. Kistan bildades af temligen stora kullerstenar; dess 
norra hälft täcktes ännu af en tjock, på undersidan flat sten. 
Midt i kistan, vid den vestra långväggen, hittades en brödknif 
med kort handtag i form af ett hästhufvud, således lik fig. 115 
i Sv. forns.; midt emot vid den östra väggen låg en liten spjut
spets af Anita, hvars bakre ända är rundad och nött. Kistan 
hade troligen innehållit ett obrändt lik. Nu hittades visserligen 
der ett par små brända ben, men dessa voro alltför få för att kunna 
betraktas såsom lemningar af den döde, för hvilkens skull kistan 
bygts och högen uppförts; troligen hade de under arbetet i 
jorden fallit ned från någon samling brända ben, som en gång 
legat i högen ofvanför kistan, men blifvit rubbad af plogen. — 
I röset hittades dessutom: SV. om kistan én illa slagen spjutspets 
af flinta; 3 fot V. örn kistans midt och i jemnhöjd med henne 
bitar af ett bronsspänne, men inga ben; något djupare en liten 
bit af en stor slipad flintyxa; 6 fot V. örn kistans södra del och 
likaledes i jemnhöjd med henne ett sönderbrutet bronsspänne 
och ett nästan balfmånformigt verktyg af flinta, men ej heller 
här några ben; samt 3,5 fot O. örn kistan en liten samling brända 
ben, men inga fornsaker. De båda bronsspännena äro lika hvar
andra och hafva haft en smal, lång, spiralrefflad båge, samt så
ledes varit af samma slag som fig. 120 i Sv. forns.; några spår 
af spirålskifvor kunde dock ej nu upptäckas.

På utmarken till n:o 11 Hunestad i Hunestads socken, Hinde 
härad, hittades år 1883 en öppen armring af en massiv guldstång 
med runda, skålformiga ändar och 4 spiralarmringar af smal 
dubbel guldtråd (St. M. 7202). Den förstnämnda ringen, som 
väger 80,8 gram, visar tydliga spår af långvarigt begagnande. 
De fyra spiralringarna väga tillsammans 45,2 gram. Guldets 
balt är 81,3 %; färgen antyder, att de flesta återstående procenten
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äro silfver. Fyndet är beskrifvet och den stora ringen afbildad
1 Månadsbladet 1884, sid. 1.

I samma härad har man äfven funnit: under plöjning vid 
Olofstorp i Hvalinge socken en, ovanligt stor spjutspets af brons 
(St. M. 7141), och vid Apelvik i Träslöfs socken en ungefär lika 
stor spjutspets af brons samt bitar af en dylik (St. M. 7146).

I Bohuslän har man vid Apleröd i Ödsmåls socken, In
lands Nordre härad, funnit en halsring af brons lik fig. 229 i 
Sv. forns. (St. M. 6984).

I ett potatesland vid Känstorp i Spekeröds socken, nyss
nämnda härad, har man för ett par år sedan hittat ett brons
svärd med tånge (St. M. 7305).

I en myr på Narfveröds egor i Myckleby socken på Orust 
hittades för några år sedan ett svärd af brons med smal klinga 
och kort, smal tånge, som är beskrifvet af d:r Ekhoff i Bohus
länska färnsåker, sid. 324 (St. M. 7082: 5).

På Högens mark i Tegneby socken på Orust har man fun
nit båda kalfvorna äf en gjutform af täljsten för gjutning af hål- 
celter. Ena halfvan är afbildad fig. 202 i Bohuslänska fönsåker 
(St. M. 7082: 4). — Endast en gjutform från bronsåldern var 
förut känd från Bohuslän. Afven denna är af sten, men afsedd 
för gjutning af fyra sågar. Den är funnen vid Täcklebo i Bottna 
socken, Qville härad, och afbildad fig. 163 i nyss anförda arbete.

I en mosse vid Ileberg i Tegneby socken hittades år 1884 
en halsring lik fig. 228 i Sv. föns., men tjockare, utan sirater 
på de smala ovalerna och på rundlarna (St. M. 7515).

I hafvet utanför Orust upptogs våren 1884 ett ovanligt stort 
och väl bevaradt bronssvärd. Det upptäcktes under fiske i Ellöse- 
fjorden vid kusten af Morlanda socken, der det stod upprätt på
2 famnars vatten; det var nedsjunket i gyttjan, så att endast 
fästet syntes öfver hafsbottnen. Svärdet, som är alldeles helt 
och rakt, liknar fig. 109 i Sv. föns., men flikarna å fästets 
nedre del äro hopvuxna, så att de bilda en ring; en grund skåra 
ses dock på det ställe, der flikarna skulle hafva mötts, om de 
varit fria. Svärdets hela längd, med fästet, är 1,15 meter (St. 
M. 7460).

D:r Ekhoff har vid genomforskandet af Orust åren 1882 och 
1883 funnit ett stort antal af de för bronsåldern egendomliga, 
vanligen högt upp på bergen belägna rosena. Läget af hvarje
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sådant röse är angifvet på kartan A i hans utmärkta beskrifning 
öfver de fasta fornlemningarna på Orust, införd i 3:dje bandet af 
Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen 
och historia.

Han omtalar der (sid. 181) en egendomlig anordning vid tvänne 
rösen på Eskekärr egor, vid gränsen mellan Tegneby och Morlanda 
socknar. »De ligga», säger han, »omkring 100 fot från hvarandra 
på det jemna krönet af en temligen hög bergås. Mellan dem 
framgår en ganska djup, omkring 5 meter bred remna i berget. 
Vägen från det ena röset till det andra är således ganska be
svärlig, ehuru kort. Ofver renman är emellertid lagd en med 
mycket arbete åstadkommen, omkring 0,80 m. bred bro eller 
vall af kullerstenar, på hvilken man ännu kan passera från ena 
sidan till den andra. Bron är nu något lägre än remnans sido
kanter, men har, som de på ömse sidor om densamma liggande, 
nedfallna stenarna visa, förr varit högre än nu, troligen i jemn
höjd med bergets yta. Det finnes intet skäl att antaga, att 
bron blifvit lagd i senare tid. Den är utan tvifvel samtidig 
med rosena och anbringad i afsigt att förkorta vägen dem 
emellan.»

I likhet med Tjörn saknar Orust nästan helt och hållet häll
ristningar, hvilka deremot äro så vanliga i norra delen af Bo
huslän. »Skälet», säger d:r Ekhoff (anf. arb., sid. 181), »hvarför 
sådana ej finnas på Orust och Tjörn, består i bergartens grof- 
korniga beskaffenhet, hvarigenom bergytorna blifva ojemna och 
skrofliga och derigenom mycket otjenliga att mottaga dylika 
teckningar. Samma skäl torde äfven förorsaka frånvaron af 
hällristningar i hela södra delen af Bohuslän. Hvad de nämnda 
öarna beträffar, skulle det vara förenadt med stor svårighet att 
på deras ojemna, skrofliga berghällar framställa de på hällrist
ningarna förekommande större bilderna (skepp, menniskor, djur 
och vapen). Jemte dessa finnas emellertid på bergtaflorna myc
ket allmänt enklare tecken, hvilka med lätthet kunna anbringas 
äfven på mycket ojemna ytor. Sådana äro till exempel de små 
hallunda fördjupningar, nian gifvit namnet skålformiga hålor, 
och de s. k. fotsulorna, så benämnda på grund af deras likhet 
med spåret af en mensklig fot.» Dylika enkla tecken förekomma 
äfven på Orust. D:r Ekhoff har på 6 ställen funnit sådana in
huggna på fast häll.
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Dessutom fann han en mängd hålor i ett löst block å Här
lycke mark i Stala socken. Blocket, som är långt, smalt och 
af tresidig form, ligger vid foten af en starkt framåt lutande 
bergvägg, som således bildar ett slags tak eller skydd för bloc
ket. På dettas två uppåt vända, sluttande sidor, äro omkring 
40 små skålformiga hålor anbragta, stälda utan synbar ordning. 
Ytorna, i hvilka hålen äro inknackade, hafva så stark lutning, 
att hålorna ej kunna uppsamla något flytande ämne. Att sådana 
stenar troligen varit afsedda för offer, och att de äfven funnos 
under stenåldern, hafva vi redan sett (sid. 40).

I Sotenäs härad äro deremot verkliga hällristningar ganska 
allmänna. Förut kände man från häradet 24 sådana bergtaflor. 
Af dem återfann amanuensen Gustafson 16, då han år 1884 ge
nomforskade Sotenäs; men dessutom påträffade han då icke 
mindre än 26 förut ej beskrifna hällristningar, af hvilka två äro 
särskildt anmärkningsvärda. Den ena af dem finnes vid Långön 
i Tossene socken; der ses en tydlig vagn med fyra hjul. Den 
andra finnes vid Rished i Askums socken; der ser man men- 
niskor, fartyg och hålor, men dessutom tre vagnar, af hvilka en 
har fyra hjul och är förspänd med oxar, under det att de två 
andra vagnarna hafva två hjul och dragas af hästar1.

En enda hällristning är känd från den mera inuti landet 
belägna Berfendals socken; alla de andra ligga i de båda till 
hafvet stötande Askums och Tossene socknar.

I de två sistnämnda socknarna antecknade amanuensen Gu
stafson äfven ett mycket stort antal stenrösen, — i Askum 81 
och i Tossene 48, — under det att han ej kunde finna en enda 
sådan graf i Berfendal.

Inom Vestergötland hafva, så vidt jag erfarit, inga an
märkningsvärda fynd från bronsåldern anträffats i Göteborgs 
och Elfsborgs län. Endast i den dels i Elfsborgs dels i Skara
borgs län liggande Åsarps socken är en bronstång från den 
äldre delen af perioden hittad (St. M. 7172).

I Skaraborgs län, den på minnen både från stenåldern 
och bronsåldern rikaste delen af Vestergötland, äro äfven under 
de sista åren flera fynd från sistnämnda tid gjorda.

Enligt benäget meddelande af hr Gustafson.
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Vid Köneberg i Mularps socken, Vartofta härad, äro två 
öppna armringar af brons med skålformiga ändar hittade till
sammans. Den ena förvaras i St. M. (n:o 7232); den andra i 
trafikintendenten Troilis samling i Göteborg.

I en åker vid Rafvelstorp i Gökhems socken, Vilske härad, 
hittades år 1882 en armring af guld lik fig. 240 i Sv. forns., 
men alldeles slät (St. M. 7068). Den bildas af ett guldbleck, 
hvars kanter äro inrullade och mötas. Andarna äro klufna, och 
hvardera halfvan utdragen i en smal, bakåt i spiral hoprullad 
tråd. Vigt 6 ort 96 korn.

Vid Svartorp i Åsleds socken, Vartofta härad, fann man år 
1882 i en gammal åker två hängkärl, lika fig. 248 i Sv. forns., 
två till dessa kärl hörande »kupor» af samma slag som fig. 246 
i Sv. forns., tre glasögonformiga spännen med kupiga skifvor, 
tre hålcelter med ögla uppe vid kanten, lika fig. 11 i bihang till 
Bohuslänska forns., samt en spjutspets med rund holk, utan si
rater; allt af brons (St. M. 7034). Den ena kupan har midt på

3. Spänne af brons. Varnhem i Vestergötland. 2/3.

insidan en lodrät, upptill tregrenad stång, som slutar i en våg
rät, rund skifva; den andra har vid kanten en stor fyrkantig 
ögla och midt emot denna en stång, som slutar i rund skifva. 
Sakerna hittades under en stor sten af minst 6 fots genomskär
ning: de lågo under kanten af stenen på omkring 3 fots djup 
under jordytan.

Å Klostret Ryttaregårdens egor i Varnhems socken, Valle hä
rad, hittades för ett par år sedan en sönderbruten diademliknande 
halsprydnad med spiralsirater, men utan upphöjda, långsgående 
åsar; ett smalt, platt, jemnbredt spänne, afbildadt fig. 3 i två tredje
delar af verkliga storleken; en smal, trind, slät halsring, afsmal- 
nande mot de nu af brutna ändarna; en enkel armring; en bit 
af en dolkklinga och en stor syl, allt af brons (St. M. 7216). 
Åtminstone de flesta af dessa saker äro utan tvifvel funna i en 
graf, ehuru närmare upplysningar örn fyndförhållandena tyvärr 
saknas.
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Två i Varnhems socken funna föremål af brons, hvilka sam
tidigt, men af annan person såldes till Statens Historiska Mu
seum (n:o 7217), höra måhända till samma fynd som de nyss 
nämnda; ergen är dock något olika. Det ena är knappen till 
ett fäste på en dolk eller ett svärd, närmast lik tig. 109 i Sv. 
forns., med 8 upphöjda kretsar på knappens öfversida. Det 
andra är en stor dubbelknapp, som har flat, rund öfverskifva med 
en rund grop i midten och omkring denna 4 dylika gropar, det 
hela omgifvet med två fördjupade, koncentriska kretsar. Dessa 
båda bronser äro, liksom den diademliknande halsprydnaden och 
spännet, af former egendomliga för en sen del af den äldre 
bronsåldern, till hvilken tid äfven de öfriga nu omtalade, mindre 
karakteristiska sakerna kunna höra.

På Ulunda egor i Varnhems socken undersökte jag år 1884 
en mindre, högt på en backe liggande grafhög, från hvilken 
man hade en vidsträckt utsigt. Högen innehöll dels lemningar 
af en större för länge sedan plundrad stenkista, dels en liten 
stenkista, som innehöll brända ben och en syl af brons. I hö
gen hittades dessutom en dubbelknapp af brons från den senare 
delen af bronsåldern (St. M. 7494).

I följande i Varnhems socken belägna grafhögar, hvilka vi
sade sig hafva blifvit delvis genomgräfda af skattsökare, hittade 
jag samma år: två afbrutna smala bronssågar i en hög vid Öf
verbo; en bit af ett knifblad eller af en bred såg af brons i en 
hög vid Nygård; och en dpbbelknapp af brons i en annan på 
Ulunda egor liggande hög än den nyss omtalade (St. M. 7494). 
Fynden, i sig sjelfva af ringa värde, äro af vigt derför att de 
visa, huru talrika grafvarna från bronsåldern äro på Billingens 
vestra sluttning, eller rättare huru talrika de varit.

Afven i den intill Varnhem stötande Lundby socken äro 
några graflind från bronsåldern i senare tid anträffade. De två 
fynd af detta slag, som gjordes öfverst i gånggriften å Lundby 
Nils Olofsgårdens egor, äro redan omtalade (sid. 42). Andra 
hafva träffats å Amundtorps egor.

På en till Amundtorp Öfverstegården hörande åker lågo 
ännu för några år sedan två smärre grafhögar, till utseendet 
lika hvarandra. Den ena borttogs då af jordegaren, hvarvid 
två svärds k lingö r, en knif och en »pil» af brons anträffades (St. 
M. 7566). Hvardera svärdet låg bredvid ett skelett i en sten



kista; bredvid det ena svärdet låg knifven, hvilken har kort skaft, 
liknande ett hästhufvud, och således är af samma slag som tig. 
115 i Sv. forns., ehuru betydligt mindre och utan sirater. Pilen 
liknar den sid. 64 omtalade; den hade troligen legat i en tredje, 
till en senare del af bronsåldern hörande graf i högen.

Den andra på samma åker liggande högen genomgräfdes af 
mig år 1884, men befanns liksom så många andra grafvar hafva 
redan för länge sedan plundrats af skattsökare, ehuru något 
yttre tecken dertill här lika litet som i mångå andra högar 
kunde märkas. Nu påträffade jag endast lemningarna af en 
större stenkista, hvilkens kalkstenshällar sönderslagits, under 
det att benen af det skelett, som en gång legat i grafven, kring
kastats. Intet föremål af metall kunde upptäckas.

I Östergötland gjordes för ett pär år sedan i en hög vid 
Sjögestad i Vreta klosters socken ett graflfynd från den äldre 
bronsåldern, hvilket redan är omtaladt (sid. 48) i sammanhang 
med den stenåldersgraf, som samma hög inneslöt.

I Småland och Kronobergs län undersökte jag år 1882 en 
graf belägen på Grimslöf Tor björnsgårds egor i Skatelöfs soc
ken, nära Skatelöfs kyrka. Här hade ett stort stenröse legat 
på en mot sjön Åsnen sluttande åker; sjön ses från grafven. 
Vid borttagandet af röset hade man påträffat en stenkista, lig
gande i N.—S., med någon dragning åt NO.—SV. Kistan var 
bygd af kantresta, tjocka, på insidan släta gråstenar; vid hvar
dera gafveln hade en sten stått. Sex dylika stenar hade täckt 
grafven, hvilkens längd var 13,5 fot och bredd 2,2 fot; väggste
narnas höjd var 2,5 fot. Under takstenarna var några tums 
tomrum, men för öfrigt var kistan alldeles fyld. Öfver grus
bottnen, som träffades 1,5—2 fot under takstenarna, låg ett lager 
af mylla och småsten, omkring 1 fot tjockt; deri kunde jag följa 
ett tunnt lager af spridda, brända benbitar från den norra 
ändan af grafven intill den södra. För öfrigt kunde intet an- 
märkningsvärdt påträffas. Då inga spår af obrända ben funnos, 
då vi ej hafva något skäl att antaga, att grafven ursprungligen 
bygts för ett eller par obrända lik, och att de brända benen blifvit 
senare ditlagda, samt då grafvar från bronsåldern af liknande 
storlek några gånger anträffats i Kronobergs län1, så böra vi utan
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1 Wittlock, Jord-fynd från Vurends för-historiska tid, sid. 64 och 72.
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tvekan äfven i den na beskrifva stenkistan vid Grimslöf se en 
graf från nämnda period. Den omständigheten, att liket varit 
brändt, men stenkistan det oaktadt af dubbel manslängd, visar 
att grafven förskrifver sig från en sen del af vår äldre brons
ålder, en tid, då man började att bränna de döda, men fort
farande bygde grafvarna lika stora som för obrända lik.

Några i senare tid inom Värend gjorda fynd från brons
åldern, hvilka ej förut varit omtalade, beskrifvas af d:r Wittlock i 
Månadsbladet 1883, sid. 175—179. Ett der under fig. 5 afbildadt 
kort bronssvärd från Lekaryds Prestgård i Allbo härad är af 
en förut okänd typ.

Nyligen har d:r Wittlock för sin rika samling af fransåker 
från Värend erhållit två bronsdolkar, den ena med vacker, fyr
kantig fästeknapp, närmast lik fig. 139 i Worsaae’s Nordiske 
oldsager. De äro funna vid kanten af ett röse å Qvarntorp 
Norregårdens egor i Virestads socken, Allbo härad.

Vid Träby i Segerstads socken på Oland har man under 
plöjning funnit ett bronssvärd, som haft bred, nu afbruten fäste
tunga med mycket låga kanter, men inga nithål. Svärdet är 
närmast likt fig. 156 i Sv. forns.; i klingans båda eggar, strax 
nedom fästet, ses äfven sådana hak som å nämnda- figur (St. M. 
7513). — Svärd af denna typ äro ej inhemska i Sverige, utan 
införda hit från mellersta Europa mot slutet af vår bronsålder.

Under dikesgräfning å Lilla Brunneby egor i Stenåsa socken 
äro två bronssvärd funna, som hafva tjock, nästan trind fästeten 
(St. M. 7490), och i Kastlösa socken är ett dylikt svärd hittadt 
(St. M. 7398). Det sistnämnda är helt och rakt, 57,i cm. långt.

På Gotland gjordes år 1884 ett ovanligt stort fynd från 
den yngre bronsålderns blomstringstid. På en åker vid Stenbro 
i Silte socken fann man i juni nämnda år: ett stort präktigt 
hängkärl med inböjd, delvis genombruten kant, af samma form 
som fig. 168 i Usta delen af Sveriges historia; ett stort, före 
nedläggandet itubrutet, glasögonformigt spänne, afbildadt fig. 4 a 
i hälften af verkliga storleken; 5 halsringar lika fig. 227 i 
Sv. forns., brutna i flera bitar; 2 dylika halsringar, men hela 
och mindre, jemförelsevis tjocka och med något högre kanter 
(en af dem afbildad fig. 5 i hälften af verkliga storleken); samt 
15 armringar, enkla, hvar och en af en nästan trind, jemnbred 
ten, hopböjd så att ändarna*mötas; allt af brons (St. M. 7450).
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Enligt de upplysningar om fyndförhållandena, som amanuensen 
Gustafson lyckades erhålla kort efter det fyndet gjordes, hade 
detta anträffats på ett ställe, der ett stenlöse legat, från hvilket 
man i många år kört sten. Då den nu varande jordegaren be
slöt att helt och hållet bortföra röset, var det enligt hans upp
gift ett par alnar högt och ungefär 50 fot i genomskärning. 
Vid upptagandet af de sista stenarna, antagligen i rösets nord-

4 a. Spänne af brons. Stenbro Gotland.

vestra kant och ungefär jemnhögt med jordytan, träffades häng- 
kärlet, som låg upp- och nedvändt, under och mellan hufvud- 
stora, runda gråstenar. Dä det med jord betäckta kärlet såg 
ut som en sten, märktes det icke af arbetaren, förr än han träf
fat det med jernspettet och stött hål i dess botten. Under kär
let och inpackade deri lago de öfriga bronserna; det var tyd
ligen för att få rum i kärlet, som spännet och de flesta hals
ringarna sönderbrutits före nedläggandet. Inga flisor, inga på 
kant eller i någon märkbar ordning satta stenar funnos här;
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inga kol eller ben. Vid borttagandet af röset hade intet annat 
anträffats.

Spännets skifvor äro prydda med upphöjda ränder af en 
form, som ej är känd från Sverige; dylika sirater ses deremot 
på flera i Pommern funna spännen. Jag anser det derför otvif
velaktig^ att det vid Stenbro hittade spännet antingen är in- 
fördt till Gotland från Pommern, eller — hvilket måhända är 
sannolikare — är gjordt efter ett från sistnämnda land kommet 
spänne. På baksidan af båda skifvorna ses fina upphöjda streck, 
hvilka bilda en hand med fem fingrar, såsom fig. 4 b visar.

Liknande märken förekomma äfven på baksidan af andra i 
Sverige hittade glasögonformiga spännen.

Från Gotland har Statens Historiska Museum under de tre 
sista åren dessutom erhållit följande bronsåldersfynd: nedre de
len af en svärdsklinga, funnen i en åker vid Tibbles i Hejdeby 
socken (St. M. 7116); — öfre delen af en stor spjutspets, funnen 
i en åker vid Granskogs i Dalhems socken (St. M. 7117); — en 
skaftcelt med låga kanter och utsvängd egg, funnen i en åker 
vid Smedegårda i Bärke socken (St. M. 7120); — en hålcelt 
med ögla lik fig. 152 i Sv. forns., funnen i en åker vid Sal
munds i Vänge socken (St. M. 7121); — samt en halsring, vriden 
åt ett håll, med Hinda, släta, afsmalnande ändar, hvilka ytterst 
äro upprullade i små, plattade spiraler, funnen nära Etelhems 
kyrka (St. M. 7497).

4 b. Baksidan af spännet fig. 4 a. '/3.
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Inom Svealand träffas arbeten från bronsåldern jemförelse
vis sällan. Derför nämnas här alla de fynd af detta slag, som 
under de i fråga varande åren gjorts der eller blifvit kända.

Vid Okna i Gellersta socken, Nerike, är en skaftcelt med 
låga kanter hittad (St. M. 7489). Det är anmärkningsvärdt, att 
skaftcelter af denna form, som tillhör bronsålderns äldsta period, 
några gånger träffats så långt upp i Sverige, som i Nerike och 
Mälarelandskapen.

5. Halsring af brons. Stenbro på Gotland.

I nordvestra Södermanland har man under arbetena för 
Hjelmarens sänkning hittat flera minnen från äldre tider, och 
bland dem äfven några från bronsåldern. Vid Hyndevad, på 
gränsen mellan Vester-Rekarna och Oster-Rekarna, hafva i Hjel
marens gamla utlopp följande bronssaker hittats nära hvarandra1: 
en skaftcelt närmast lik fig. 117 i Sv. jörns.; en hålcelt af samma 
typ som fig. 151 i Sv. forns.; en stor nål med öfre delen upp
rullad i en spiralskifva; samt en stor hake lik fig. 227 i Worsaaes 
Nordiske oldsager och fig. 32 å pl. 29 i Madsens Broncealderen, 
Suiter.

1 Enligt benäget meddelande af friherre G. Djurklon.
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I ett stenlöse vid Jakobsberg i Björnlunda socken, Daga 
härad, är en hålcelt af brons, lik fig. 146 i Sv. forns., funnen; 
den tillhör kammarherre A. Wattrang på Jakobsberg.

I Sorunda socken, Södertörn, är en hålcelt af brons funnen 
(St, M. 6972).

Inom Uppland äro följande förut ej beskrifna minnen från 
bronsåldern funna: en kupa till ett hängkärl, lik fig. 246 i Sv. 
forns., funnen nära Marielunds jernvägsstation, på en i sjön Tre
hörningen utskjutande kulle, som genomskäres af Uppsala—Lenna 
jernväg (eges af kapten E. Poignant); — en spjutspets och en 
hålcelt, funna nära Edshammar i Lena socken, Rasbo härad (till
höra densamme); — en hålcelt, lik fig. 151 i Sv. forns., funnen 
vid dikesgräfning å Årby egor i Rasbokils socken (Uppsala Mu
seum); — en hålcelt, funnen i Vendels socken, Örbyhus härad, 
(enligt meddelande af d:r Stolpe); — en hålcelt, funnen i Skuttunge 
socken, Bälinge härad (St. M. 7363); — en hålcelt, funnen i 
Fröslunda socken, Lagunda härad (enligt meddelande af hitta- 
ren); — samt en skaftcelt, lik fig. 142 i Sv. forns., med flera 
gånger omslipad och utknackad egg, funnen under dikning vid 
Vellinge i Litslena socken, Trögds härad (St. M. 7129).

Innan vi lemna frågan örn bronsåldern, anser jag mig böra 
fästa uppmärksamheten på de förfalskningar af bronssaker, som 
under den sista tiden allt oftare förekommit. Några af dessa 
falska bronsarbeten — dolkklingor, skaftcelter, hålcelter m. m. — 
äro visserligen så illa gjorda och betäckta med en så dålig erg, 
att man lätt kan skilja dem från de äkta; men andra äro ganska 
bra gjorda. I många fall hafva dessa bronser sålts af tyska 
judar, men man har ännu icke lyckats få reda på, hvar de falska 
sakerna förfärdigas. Inom ett par veckor har jag sett tre exem
plar af en tydligen i en och samma form gjuten yxa.

Till jernålderns äldsta del höra några under de sista åren 
gjorda fynd, hvilka äro af stor betydelse. Man har nämligen 
kommit till insigt örn, att jernålder!! börjat här i Norden 
mycket tidigare än man förr vanligen förestält sig, och derför 
är hvarje nytt fynd, som ger oss upplysning om jernålderns 
första, ännu föga kända århundraden, särdeles välkommet.
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Den del af det mellersta Europas äldre jern
ålder, som är känd under namnet Téne-perioden, 
ock som omfattar århundradena närmast före 
Kristi födelse, har äfven utöfvat inflytande på 
Norden. Med hvarje år ökas antalet nordiska 
jernåldersfynd af de för Téne-perioden egendom
liga typerna.

Från Sverige kände man ännu för kort tid 
sedan ej mer än ett jernsvärd, som kunde hän
föras till Téne-typ; det förvaras i Kristianstads 
Museum1. Men i december 1883 fann lektor 
Ahlén å Nosaby n:o 14, nära nyssnämnda stad, 
ett sådant svärd samt två spjutspetsar af jern 
(St. M. 7349 C). Svärdet, brutet i flera bitar, är 
afbildadt fig. 6 i i/i och den ena spjutspetsen fig. 
7 i hälften af verkliga storleken. Nu är svär
dets längd, med tången, 70,3 cm.; det har, så
som fället vanligen är med svärd af denna typ, 
haft en slida af jern, hvaraf flera bitar ännu fin
nas qvar. Båda spjutspetsarnas holkar äro af- 
brutna. Dessa tre vapen hittades på 2,5 fots 
djup i en grushåla. Intet fanns på jordytan, som 
gaf till känna en graf. Inga stenar omgåfvo sa
kerna, och ingen svart jord märktes; gruset var 
endast blandadt med något matjord på det ställe, 
der vapnen lågo, hvilket väl i förening med från
varon af brända ben antyder, att ett obrändt lik 
en gång funnits här, men förmultnat. De flesta 
i Norden upptäckta grafvar, i hvilka man funnit 
föremål från Téne-perioden, torde väl innehålla 
brända ben, men man känner äfven grafvar med 
obrända lik från denna del af vår jernålder.

Med major Ulfsparres samling erhöll Statens 
Historiska Museum 6 spjutspetsar af jern, funna 
i Närs socken på Gotland, troligen tillsammans 
(St. M. 7571). En af dem är afbildad fig. 8 i en 
tredjedel af verkliga storleken; de öfriga äro af

1 Enligt benäget meddelande af riksantiqvarien H. Hilde
brand.

6. Jernsvärd med 
jernsida. Nosaby i 

Skåne. V4.
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ungefär samma form, men mindre. Likheten mellan dessa spjut
spetsar och dem, som förekomma i fynd från Téne-perioden, gör 
det sannolikt, att de tillhöra en mycket tidig del af vår jern
ålder.

Vid Södra Lund i Flistads socken, Bobergs härad, Öster
götland, gjordes våren 1882 ett märkligt fynd från nämnda pe
riod (St. M. 7038: io—is). Det anträffades i cn grusgrop, 
på ett ställe der inga högar eller stensättningar syntes; nära

derintill ligga emellertid åtskilliga smärre, runda högar, samt 
runda och fyrkantiga stensättningar. Vid grushemtning fann 
man här på 1,5—2 fots djup under jordytan en mängd små 
gropar, fylda med svart jord och brända ben; hvarje grop var 
betäckt med en kalkstensflisa. Ofta fanns bland benen ett litet 
lerkärl, som ej innehöll några ben. Endast en gång lär man 
hafva funnit ett större lerkärl, som innehöll brända ben. Det

7. Jernspat. 
Nosaby i 

Skåne. V2.
9. Bronskärl med grepe 

af jern. Sköfde i V.-Götl. V8.
8. Jernspjut. När 

på Gotland. */3.
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var temligen stort och slätt, samt täckt med en kalkstensflisa; 
bland benen i kärlet lågo fyra aflångt fyrkantiga beslag af brons- 
belagdt jern. I en graf, som innehöll svart jord och ben, men 
intet lerkärl, fann man ett jernspänne, en halfrund jernknif och 
en bronsring. Spännet är af en från mellersta Europa och norra 
Italien väl känd typ, hvilken icke tillhör en senare tid än det 
tredje århundradet före Kristi födelse. Sådana spännen äro an
träffade äfven på andra ställen i Norden, och då de nordiska 
spännena äro af alldeles samma typ som de sydligare, finnes 
det intet skäl att anse de här hittade exemplaren vara förfär
digade under en nämnvärdt senare period än de öfriga. Att 
grafvarna vid Södra Lund förskrifva sig från en så aflägsen tid, 
bekräftas äfven af de andra der funna sakerna. Halfrunda jern- 
knifvar lika den nyss omtalade förekomma nämligen i de äldre 
brandpletterne på Bornholm, och de af bronsbelagdt jern gjorda 
beslagen från Södra Lund äro af samma slags arbete som bäl
ten från en mycket tidig del af jernåldern, hvilka anträffats i 
Holstein ’.

Fyndet från Södra Lund är icke det första i Östergötland 
gjorda fynd från en så tidig del af jernåldern.

På Isberga Södergårds egor i Heda socken, Lysings härad, 
har nian funnit ett större bronskärl och ett jernspänne från 
nämnda period. De träffades på bottnen af en genom plöjning 
nästan utjemnad hög och förvaras i Linköpings Museum. Brons
kärlet är af ungefär samma form som vår fig. 9, men utan jern- 
beslag. Spännet är af samma typ som fig. 312 i Sv. forns*.

Örn ett i Strå socken, Aska härad, anträffadt fynd från 
samma tid har numera aflidne kyrkoherden L. C. Wiede med
delat mig följande upplysningar: Då C. Svensson, egare af går
den Strå, under åren 1845 och 1846 bygde och anlade trädgård, 
påträffade han på en ås, som behöfde planeras, en stor mängd 
grafvar, innehållande lerkärl in. m. I en af dessa grafvar stod 
ett stort, groft lerkärl, omgifvet af stenar, omsorgsfullt satta 
tätt intill hvarandra, och öfvertäckt af en flatare sten. Det hvi- 
lade omedelbart på ett lager af svart jord, och det hela skyldes 1 2

1 Montelius »Brandplettem i Östergötland i Månadsbladet 1882, sid. 181— 
185, med 6 fig.

2 Det liknar ännu mer fig. 12 i Månadsbladet 1880, emedan det blott bär 
en liten slå mellan nålhylsan och hågen.
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af ett föga djupt, stenblandadt jordlager. Kärlet innehöll ett litet 
kärl af finare lera, brända ben, en halsring af brons och två 
små bronsspännen. Med undantag af det större lerkärlet, som 
vid upptagandet gick sönder, förvaras detta vigtiga fynd nu i 
Statens Historiska Museum (n:is 6298 och 6364), dit det som 
gåfva öfverlemnats af agronomen Nordenskjöld. Spännena äro 
af samma typ som det nyss omtalade från Isberga. Halsringen 
består af en vriden bronsten, sora vid hvardera ändan slutar i 
en stor rund knopp; ändarna äro afbildade tig. 64 å sid. 341 i 
Undsets Jernalderens begynnelse i Nord-Europa (der ringen af 
misstag uppgifves vara från Gotland). Ringar af detta slag 
hafva visat sig vara samtidiga med Téne-perioden.

En spjutspets af jern, som utan tvifvel hör till samma tid, 
är funnen å Åsby egor i Rogslösa socken, Dals härad, och för
varas i Linköpings Museum. Den är af ungefär samma form 
som vår tig. 8, men större; längden är nämligen icke mindre än 
14 tum, och det breda, skarpryggade bladet är på bredaste stället 
3,i tum.

Då fynd från bronsåldern och den äldre jernåldern ej äro 
synnerligen talrika i Östergötland, är det anmärkningsvärdt nog, 
att man på icke mindre än fyra olika ställen träffat minnen från 
den äldsta delen af jernåldern. Det förtjenar äfven uppmärk
sammas, att alla dessa ställen ligga vester om Stångån och sö
der om Motala-ström, således just i den del af landskapet, hvil
ken, såsom vi af stenåldersgrafvarnas utbredning sett (sid. 46 
här ofvan), är den först befolkade.

Till en mycket tidig del af jernåldern hör äfven ett större 
bronskärl, som år 1884 anträffades på sluttningen af Billingen, 
strax ofvanför Sköfde. Vid plöjning på den s. k. Grenanders kulle 
hittades nämligen det bronskärl, som är afbildadt tig. 9 i en 
femtedel af verkliga storleken. Det var omgifvet af fyra flata 
stenar, öfver hvilka var lagd en häll, som vid plöjningen upp
kastades. Kärlet innehöll brända ben, men inga andra an
märkningsvärda föremål träffades. På kärlets hals hafva grofva 
beslag af jern varit fastnitade, på hvilka de öglor suttit, som 
hållit grepen. Denna är tjock och icke vriden, såsom fallet 
annars ofta är; ändarna äro afbrutna (St. M. 7523). Att ett 
bronskärl, som ganska mycket påminner om detta, träffats vid 
Isberga i vestra delen af Östergötland, är nyss nämndt. Ett
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bronskärl, som ännu mera liknar det från Sköfde, är upptaget 
nr en grafhög vid Bargfeld i nordöstra delen af Hannover; det 
har liksom vårt grofva, pånitade jernbeslag med öglor för en 
grepe1. Bronskärl af nu i fråga varande slag äro icke förfär
digade i norra Europa, utan hit införda söderifrån; de tillhöra 
utan tvifvel århundradena närmast före Kristi födelse.

Till en sannolikt ännu äldre del af vår jernålder än kärlet 
från Sköfde hör en halsring af brons, som år 1883 hittades vid 
Finsta i Skederids socken, Sjuhundra härad (St. M. 7352). Vid 
anläggning af en ny väg genom en sandig hagmark påträffade 
man här ett lerkärl, som var täckt af en mindre stenhäll och 
omgifvet af ett stenröse under jorden. Kärlet, hvilket föll sön
der vid upptagandet, innehöll brända ben och kol; omkring eller 
bredvid detsamma låg halsringen, som är afbildad fig. 2 å sid. 
11 i Månadsbladet 1884. Den består af två halfvor, förenade 
genom en ledgång; der är ringen bred och platt, men ändarna 
äro smala, trinda och omböjda till hakar, hvilka utan tvifvel 
uppburit sådana stora runda knoppar, som ej sällan ses på nor
diska halsringar samtidiga med Téne-perioden2.

Bland fynd från den del af den äldre jernålder!!, som 
ligger hitom Kristi födelse, och under hvilken Norden rönte in
flytande af den romerska kulturen, torde följande här böra om
nämnas.

Vid Bjers i Hejnums socken på Gotland har man funnit bi
tar af ett romerskt bronskärl, af bronsbeslagen till ett eller ett 
par dryckeshorn, en del af ett betsel af delvis bronsbeklädt jern, 
in. m. (St. M. 7109). Bronskärlet har haft sådana uppstående 
öron med hål för en grepe, som ses på fig. 344 i Ryghs Norske 
oldsayer; kärlets förm kan för öfrigt icke bestämmas, då endast 
bitar af kanten hittats eller tillvaratagits.

De 52 grafvar från den äldre jernåldern, som direktör 
Nordin år 1882 på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad

1 Det förvaras i Hannovers Museum oell är afbildadt i Lindensclimits Die 
Alterthumer unserer heidnischen Vorzeit, II: 3 pl. 5 fig. 9.

2 En halsring af brons, som mycket liknar den frän Finsta, är förut fun
nen i Sverige och afbildad i Undsets Jernalderens begyndelie t Nord-Eu ropa. 
sid. 339 fig. 63.

(3
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undersökte vid Bläsnungs i Vestkinde socken, äro redan utför
ligt beskrifna (sid. 1—26 här ofvan).

Ar 1884 fortsatte han med anslag af de Bergerska dona
tionsmedlen undersökningen af graffältet vid Bläsnungs, då 78 
grafvar öppnades. Uet öfvervägande antalet af dem täcktes af 
ett röse, sammaufördt af gråsten, kalkklapper och jord. Rosena 
vexlade i storlek från små, knapt märkbara kullar till sådana 
som bestodo af flera tjugutal lass sten. Utom rosena undersöktes 
4 grafvar vid resta kalkhällar och 2 ringformiga stensätt- 
ningar. Brända ben träffades i 50 grafvar, af hvilka 2 derjemte 
innehöllo obrända menniskoben; i 20 andra grafvar träffades 
lemningar af endast obrända lik. De öfriga 8 fornlemningarna 
innehöllo ej säkra spår efter vare sig jordande eller bränning. 
De föremål, som oftast förekommo, voro jernknifvar, ringformiga 
beslag af jern, antagligen till bälten, lerkärl, harztätningar till 
träkärl och bronshalfperlor. Dessutom hittades .några spännen, 
men för öfrigt äro prydnader, och ännu mera vapen, sällsynta 
på detta gräffält. Några fullständiga harztätningar, som nog
grant aftecknades, gifva upplysning örn att träkärl, inneslutande 
lerkärl och föremål af jern, stälts hos de döda. Särskild upp
märksamhet förtjena 8 här funna, klotformiga, slipade gråstenar 
och en platt dylik sten, sannolikt löpare till handqvarnar. Annu 
mera anmärkningsvärda äro tre andra gråstenar, som ej voro 
slipade utan blott helt groft tillhuggna. Direktör Nordin, sjelf 
gotländing, ser utan tvekan i dem s. k. »varpor». Varpspelet, 
som ännu i dag med stor ifver bedrifves på Gotland, idkades 
således på ön redan under den äldre jernåldern.

Amanuensen Gustafson hade år 1881 undersökt 14 grafvar 
i den nordligaste delen af det vidsträckta graffältet å Barshal- 
ders hed, hvilken hör till Gröttlingbo och Fide socknar. Ar 
1882 öppnade han 20 grafvar i den sydligaste delen af detta 
gräffält. De visade sig tillhöra den äldre jernåldern. En redo
görelse för dessa gräfningar, äfvensom för de andra undersök
ningar af grafvar från samma tid, som han och direktör Nordin 
under de sista åren utfört, torde snart blifva offentliggjord.

På Gotland, liksom på Oland, har man dessutom vid jord
arbete under de sista åren funnit åtskilliga spännen och andra 
minnen från den äldre jernåldern. Då sådana fynd oftare göras
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på dessa öar än pä fastlandet, är det emellertid icke nödigt att 
nu dröja vid deni.

I Bjäre härad, nordvestra Skåne, är ett bronsbetsel, likt tig. 
298 i Sv. forns., funnet. En del deraf erhöll Statens Historiska 
Museum (u:o 7047) genom byte med veterinärläkaren E. O. Kull
berg i Engelholm; en annan, större del af samma betsel tillhör 
öfverste H. A. Sjöcrona i Helsingborg.

I ett grustag nära Lund bar man funnit en bägare af 
mycket tjockt, mattgrönt glas, hvilken till formen liknar en 
upp- och nedvänd kon; med en höjd af 12 cm. har den nämli
gen vid mynningen en vidd af 8,5 cm., men afsmalnar nedåt, 
så att den jemnslipade yta, på hvilken den står, knapt är 1,5 

cm. vid. Utsidan är prydd med inslipade ränder och ovala för
djupningar (Lunds Museum).

På Sjogerstad Humlagårdens egor i Sjogerstads socken, 
strax öster om Billingen, i Vestergötland, gjordes år 1883 ett 
märkligt gratfynd. I en rund, ej särdeles stor grafhög, som 
höll 50 fot i diameter och var omgifven af en stenkrets, fann 
man här ett skelett med bufvudet åt norr och fotterna åt söder. 
Vid fotterna låg en stor och präktig, ehuru krossad glasbägare, 
närmast lik fig. 338 i Ryghs Norske oldsager. Dessutom npp- 
togos ur grafven en spiralfingerring af guld i 2 hvarf; lemningar 
af ett träkärl med bronsbeslag; ett bronsspänne närmast likt fig. 
327 i Sv. forns.; en sönderbruten benkam; 53 små runda, pä 
undersidan flata, på Öfversidan kullriga benbrickor, som troligen 
varit spelbrickor; 2 dylika, men mindre, och med två hål på 
undersidan, som möjligen varit knappar, m. m. (St. M. 7327). 
Fyndet, som tillvaratogs af bibliotekarien Torin, hör till en gan
ska sen del af den äldre jernäldern. — I högens kant, utanför 
grafven, hittades en hopböjd patén af förgyldt silfver, sannolikt 
för lång tid sedan stulen ur Sjogerstads kyrka, eller någon 
annan kyrka i grannskapet, och af tjufven gömd i högen.

Sommaren 1884 undersökte jag ett pär bredvid denna graf 
belägna smärre högar och fann i en af deni två bronsspännen, 
hvilka liksom det nyss beskrifna fyndet höra till en ganska sen 
del af den äldre jernäldern.

På den vestra sluttningen af Billingen äro äfven några fynd 
från den äldre jernäldern under de sista åren gjorda.
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I Varnhems socken hittades för ett par år sedan ett litet, 
med pressadt guldbleck belagdt bronsspänne från nämnda tid 
(St. M. 7217). — I en grafhög vid Nygård i samma socken fann 
jag 1884 ett bronsspänne af liknande form, men utan guldbe
läggning; genom ergens skyddande inverkan hade en liten bit 
tyg, som legat invid spännet, bibehållit sig (St. M. 7494). — I 
en hög vid Ulunda i Varnhems socken träffade jag nämnda Sl
ett litet bronsspänne, äfven af liknande form (St. M. 7494).

På en till Amundtorp Öfverstegården i Lundby socken hö
rande åker fann jag i en liten grafhög ett utsträckt liggande, 
särdeles väl bevaradt skelett, med det ännu nästan oskadade 
hufvudet åt norr och fotterna åt söder. Det låg på alfven och 
var omgifvet af en något mer än 6 fot lång och högst 1,2 fot 
bred kista af små kullerstenar. Vid det högra låret träffades 
ett nu krossadt, ganska fint och med enkla sirater prydt lerkärl 
af en för den äldre jernåldern egendomlig form (St. M. 7494).

Att ett eneggadt svärd och en sköldbuckla af jern från nu
1 fråga varande tid hittades ofvanpå takhällarna till gånggriften 
vid Nils Olofsgården Lundby, är redan omtaladt (sid. 43).

Vid lägenheten Sofielund å Skäfvids egor, invid Vretstorps 
jernvägsstation i Nerike, fann man för ett par år sedan under 
gräfning i en af grus bestående kulle, 5 fot djupt: ett tveeggadt, 
nästan rakt jernsvärd, med en liten rund bronsknapp på tångens 
spets; ett liknande svärd, tre gånger omböjdt och hophamradt;
2 spjutspetsar och en bit af en sköldbuckla af jern; samt öfre 
delen af ett större bronskärl med utböjd kant (St. M. 7160).

Förlidet år deponerades af Nationalmusei konstafdelning i 
Statens Historiska Museum en förut på Drottningholm förvarad 
statyett af brons, som är funnen i sjön Fysingen, mellan Erling
hundra, Seminghundra och Vallentuna härad i Uppland (St. M. 
7414). Statyetten, 26 cm. hög och afbildad fig. 10 i en tredjedel 
af verkliga storleken, framställer en yngling med krans kring 
hufvudet och en offerskål i den högra handen; den venstra 
banden är tom. Arbetet är romerskt, men från sen tid.

Statens Historiska Museum egde förut en bronsstatyett, fun
nen på Öland och afbildad fig. 369 i Sv. forns., samt det ena 
benet af en annan, på samma ö funnen bronsstatyett1, båda af

1 Montelius, Statens Historiska Museum, 4:lie uppl., sid. 33.
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romerskt arbete. I Danmark äro ganska många sådana statyetter 
anträffade

Ett par romerska silfvermynt (»denarer») från de två första 
århundradena efter Kristi födelse äro också under de nu i fråga 
varande åren hittade i Sverige. De äro båda funna på Gotland, 
der det ojemförligt största antalet förut från Sverige kända så
dana mynt anträffats1 2.

Vid Granskogs i Dalhems socken hit
tade man år 1882 en denar, präglad för 
kejsar Marcus Aurelius (St. M. 7117). —
Under plöjning å egorna till Myrsjö i Sten
kumla socken fann man 1884 en denar 
från samma tid (St. M. 7417).

Vid dikesgräfning i en till Mannegårda 
i Lye socken på Gotland hörande åker 
fann man år 1882 en armring af guld, när
mast lik fig. 347 i Sv. forns., och således 
förskrifvande sig från den äldre jernåldern 
(St. M. 7064). Ringen väger 10 ort 16 
korn; dess guldhalt är 93 %.

I en till Frendarfve i Eskelhemt soc
ken på Gotland hörande åker har man 
funnit en vacker fingerring af guld, lik fig.
353 i Sv. forns, och vägande 9,7 2 gram 
(St. M. 7482).

Vid Gölslunda i Hulterstads socken,
Oland, hittade man samma år en i spiral 
lagd guldarmring med vidgade ändar; vigt 
17 ort 5 korn och guldhalt 97 % (St. M.
6999). — Under plöjning å en till Glabo 1n

y O j 1 10. Romersk bronsstatyett,i Högby socken på samma ö hörande aker sjön 1>ingen ; Uppland.
fann man 1884 en fingerring från den äldre
jernåldern och en i 3 '/4 hvarf lagd, smal spiralring af guld (St. 
M. 7567).

1 Engelhardt, Romerske statuetter og andre kunstgjenslande fra den tidlige 
nordiske jernålder i Arhöger for nordisk oldkyndighed 1871.

2 Af 4661 från hela det nu varande Sverige kända romerska mynt, präg
lade före kejsar Alexander Severi dödsår (235 e. Kr. f.), äro icke mindre äD 
3964, eller fulla 85 procent, funna på Gotland.
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Den period, som man hittills kallat midten af jernåldern, 
torde nu, sedan man funnit, att jernåldern börjat mycket tidi
gare än man förut antagit, hellre böra benämnas midten af det 
första årtusendet efter Kristus.

Under de tre sista åren hafva följande guldfynd gjorts i 
Sverige, af hvilka åtminstone de flesta höra till denna på guld 
särdeles rika tid.

Vid Tune i Väte socken pä Gotland har man funnit en liten, 
hopböjd guldten, vägande 92 korn (St. M. 7273).

Vid Valsnäs i Löts socken på Oland hittades 1882 en i tre 
spiralhvarf lagd ten af blekt guld samt en bit af en dylik ten, 
vägande tillsammans 5 ort 8 korn; guldhalt 74 % (St. M. 6981). 
— Vid Karlevi i Vikleby socken på samma ö hittades nämnda 
år en i något öfver tre hvarf lagd spiralring af guld, vägande 
4 ort 7 korn; guldhalt 75 % (St. M. 7000). — Vid Holmetorp i 
Algutsrums socken på samma ö hittades äfven år 1882 en liten 
spiralring af guld.(St. M. 7173). — Å en till n:o 2 Triberga i 
Hulterstads socken på samma ö hörande åker fann man år 1884 
en stor, i 8 hvarf lagd spiralring af guld, vägande 40 ort och 
68 korn, samt 5 bitar af guldtenar, vägande 4 ort 53 korn; den 
förstnämnda inlöstes för Statens Historiska Museum (n:o 7517).

Å n:o 6 Lundby i Hvalinge socken, Himle härad, Halland, 
hittades är 1882 på en åker en liten spiralring i något mer än 
2 hvarf, samt två afhuggna guldtenar, vägande tillsammans 6 
ort 4 korn (St. M. 6986). — Vid Blixtorp i Årstads socken och 
härad, samma landskap, hittades nämnda år under mergelkör- 
ning en bit af en guldten (St. M. 7179). — Under potatesupp- 
tagning å n:o 3 Gödestad i Gödestads socken, Himle härad, hit
tades 1884 en i två hvarf lagd guldspira!, vägande 4 ort 43 korn 
(St. M. 7519).

Vid Greby Sörgården i Tanums socken och härad, Bohus
län, har man funnit en liten, i 2 >/3 hvarf lagd spiralring af guld, 
vägande 1 ort 42 korn (St. M. 7150).

Vid harfning å egorna till Kategården i Rackeby socken, 
Kållands härad, Vestergötland, hittades år 1882 en i nära 3 hvarf 
lagd spiralring af guld, vägande 6 ort 30 korn (St. M. 7003).

Det största fyndet af detta slag gjordes dock i Östergöt
land. Här fann man nämligen år 1882 under plöjning å egorna 
till Narfveryd i Väderstads socken, Bobergs härad, 21 spiral



ringar af guld, hoplänkade till en 11,4 tuni lång kedja. Flera 
år förut hade man vid plöjning å samma åker funnit 6 dylika 
spiralringar, hvilka äfven varit hoplänkade och nu jemte de ny
funna inlöstes för Statens Historiska Museum (n:o 7108). Hela 
fyndet väger 56 ort 7 korn; guldhalten är 80—81,5 %.

Spiralringar af guld användes som betalningsmedel, efter 
vigt, under nu i fråga varande tid, då inhemskt mynt ännu icke 
fanns i Sverige. Romerska och byzantinska guldmynt (»solidi») 
hade emellertid i ganska stor mängd letat sig väg hit, och man 
har äfven under de sista åren hittat flera sådana mynt. De 
hafva alla träffats på Gotland och Öland, der äfven de allra 
flesta förut från Sverige kända mynt af detta slag äro funna.

På Gotland äro under åren 1882—84 följande solidi hittade: 
En vid Lilla Burge i Hablingbo socken (präglad för kejsar Ba- 
siliscus och hans son Marcus; St. M. 7001). — En vid Gullanser 
i Hangvars socken (präglad för kejsar Anastasius; St. M. 7060). 
— En vid Nybjers i Hörsne socken (präglad för kejsar Ana
stasius; St. M. 7061). — En vid Myrungs i Linde socken (präg
lad för kejsar Leo; St. M. 7377).

På Öland äro under samma år följande solidi hittade; En 
vid Mellböda i Böda socken (präglad för kejsar Theodosius II; 
St. M. 6977). — En vid Fagerum i Böda socken (präglad för 
kejsar Theodosius II; St. M. 7102). — En vid Salomonstorp i 
Köpings socken (präglad för kejsar Leo; St. M. 7362). — En 
vid Tjusby i Gärdslösa socken (präglad för kejsar Libius Se
verus; St. M. 7411). — En vid Egby i Egby socken (präglad 
för kejsar Anthemius; St. M. 7503).

Under dessa år är således intet för kejsar Anastasius präg- 
ladt mynt funnet på Öland, under det att man på Gotland fun
nit 2 solidi, präglade för denne kejsare, hvilken regerade åren 
491—518. Detta är anmärkningsvärdt, emedan man äfven förut 
hittat ett ganska stort antal af denne kejsares mynt på Got
land, men intet enda på Öland1. På dessa båda öar äro för 
öfrigt 203 af de 261 från hela Sverige nu kända solidi funna.

Bland de fynd, som amanuensen Gustafson år 1884 gjorde 
på graffältet vid Hafvor i Hablingbo socken på Gotland, bol
ett här omnämnas. På detta gräffält hade för några år sedan
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1 H. Hildebrand, Från äldre tider, sid. 73.



88 OSCAR MONTELIUS.

en kullfallen och under jordytan dold bildsten hittats, som kl
af ett äldre slag än de vanliga, och som nu förvaras i Statens 
Historiska Museum. Högst 4 meter från det ställe, der stenen 
legat, påträffade hr Gustafson lemningarna af en liten grafkista, 
bildad af resta hällar, hvilkas öfverkanter nådde nästan upp till 
jordytan. På kistans botten lågo brända ben, ett litet guldmynt, 
en del af ett låsbeslag af brons, några smärre bronsbitar och 
åtskilliga klumpar af ljusgrönt glas (St. M. 7582). Guldmyntet, 
afbildadt tig. 11 i naturlig storlek, är en barbarisk efterbildning 
efter ett romerskt eller byzantinskt guldmynt från det örte år
hundradet eller tiden deromkring. Myntet, som är försedt med 
en liten ögla, har måhända varit större; man ser nämligen delar 
af bokstäfver vid kanten.

Hösten 1882 hittades under plöjning 
å en till Asums kyrkoby hörande åker i 
Färs härad, Skåne, en ovanligt stor guld- 
brakteat, afbildad i naturlig storlek tig. 
68 i Månadsbladet 1882, sid. 177 (St. M. 
7128). Dess diameter är 12,3 cm.; det al

den största guldbrakteat, man nu känner. 
Tyvärr hade öglan, som varit fastlödd, 

lossnat och hittades icke på samma gång som brakteateu. Det 
är dock möjligt, att den ännu kan återfinnas vid arbete på åkern. 
Vigten är nu, utom öglan, 23 ort 60 korn. Föreställningen al

den vanliga: ett menniskohufvud öfver ett fyrfota djur; framför 
hufvudet ses ett hakkors och en runinskrift. Under det ställe, 
der öglan suttit, finnas sirater af fina, pålödda guldtrådar, bil
dande små dubbelspiraler.

På ön Hven hittades år 1883 under plöjning en guldbrakteat 
nied den ofta förekommande bilden af ett menniskohufvud öfver 
ett fyrfota djur (St. M. 7257). Den är nästan alldeles lik en 
vid Akarp mellan Lund och Malmö och sju vid Bolbro på Fyen 
funna guldbrakteater, men är icke präglad med samma stamp 
som dessa, emedan på brakteaten från Hven framför mennisko- 
hufvudet ses ett hakkors, som icke finnes på de andra1.

11. Guldmynt med ögla. 
Hafvor pä Gotland. ’/,.

1 Brakteaten från Åkarp är afbildad tig. 9 å pl. 2 i mitt arbete Från 
jernåldern, och två af dem från Bolbro i Atlas for nord. oldkynd., pl. XII tig. 
240 och 241; jfr Frän jernåldern, fynd 344 och 454.
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Vid Öröd i Ödsmåls socken, Inlands Nordre härad, Bohuslän, 
har man funnit tre guldbrakteater, så lika hvarandra, att de 
torde vara slagna med samma stamp. Två af dem inlöstes för 
Göteborgs Museum, och den tredje skänktes af riksantiqvarien 
H. Hildebrand till Statens Historiska Museum (n:o 7528). Fram
ställningen är ett illa tecknadt djur af ungefär samma slag som 
originalet till fig. 466 i Sv. forns., hvilket jemte två med samma 
stamp slagna guldbrakteater är funnet vid Rolfsered i Herrestads 
socken, Bohuslän.

Vid Hult i Ånimskogs socken på Dal hittades år 1879 två 
guldbrakteater och några smärre prydnader af förgyldt silfver 
och brons, som år 1884 inlöstes för Statens Historiska Museum 
(n:o 7378). Brakteaterna, präglade med samma stamp, visa ett 
menniskohufvud öfver ett fyrfota djur och äro lika fig. 5 å pl. 
3 i Från jernåldern'. De andra prydnaderna äro delar af så
dana häktor som fig. 268 och 269 i Ryghs Norske oldsager. 
Fyndet anträffades på bottnen af ett på ett berg liggande större 
stenröse, som användes till bankfyllnad i Bergslagernas jernväg; 
den ena guldbrakteaten låg i en med aska fyld urholkning i 
berget. — De flesta i Sverige funna guldbrakteater1 2 hafva vis
serligen bevarats till vår tid derigenom, att de ensamma eller 
jemte andra dyrbarheter nedlagts i jorden för att gömmas; men 
här föreligger tydligen ett graffynd. I Norge äro guldbrakteater 
flera gånger anträffade i grafvar3.

I trädgården vid Tune i Viklau socken hittades år 1883 en 
groft arbetad guldbrakteat med den vanliga framställningen af 
ett menniskohufvud öfver ett fyrfota djur (St. M. 7272).

Vid Claestorp i Bosjökloster ssocken, nära Ringsjön i Skåne, 
hittades år 1882 under plöjning ett guldsmycke, som är afbikladt 
fig. 12 i naturlig storlek (St. M. 7004). Det föreställer en örn 
med utbredda vingar. Midt på bröstet och midt på hvardera 
vingen ses en infattning för en liten sten ; i den på bröstet sitter

1 Originalet till denna figur är jemte andra guldbrakteater funnet vid 
Malde i Stavangers arnt, Norge; Från jernåldern, fynd 260.

2 Vid Jernskogsboda i Nordmarks härad, Vermland, är en guldbrakteat 
funnen i en rund grafhög; helt nära derintill fann man en med samma stamp 
slagen guldbrakteat och ett stort spänne af förgyldt silfver, hvilka troligen 
också en gång legat i grafven (Från jernåldern, fynd 302). Det forsenar an
märkas, att detta fynd liksom det från Hult träffats inom landskap, som fordom 
voro mera norska än svenska.

3 Från jernåldern, fynd 250, 253, 254, 256, 257, 262, 263, 264 m. fl.
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ännu en blå sten. På baksidan ses lemningar af tre kedjor vid 
den öfre delen och tre kedjor vid den nedre. Vigt nu 3 ort 
37 korn; guldhalt 97,8 %. Arbetet, som röjer romerskt inhy-- 
tande, men från en sen tid, kan icke vara nordiskt; det tor- 
skrifver sig tydligen från midten af det första årtusendet efter 
Kristi födelse.

Med major Ulfsparres samling erhöll Statens Historiska Mu
seum ett stort antal värderika minnen från nu i fråga varande 
tid, liksom från andra delar af jernåldern. Många af dem äro 
afbildade i haus Svenska färnsåker. Bland de förut icke om
talade kunna här nämnas ett bältespänne och ett smalt beslag,

12. Guldprydnad, sedd från båda sidor. Claestorp i Skåue. */,.

båda af förgyld brons. Spännet är af samma typ som tig. 424 
i Worsaae’s Nordiske oldsager, och beslaget är alldeles likt 
fig. 29 ä sid. 8 i tredje häftet af Teckningar ur Svenska Statens 
Historiska Museum. Dessa båda föremål höra till det stora 
fyndet från Vallstenarum i Vallstena socken på Gotland, som är 
afbildadt å sist anförda ställe, och som äfven är omtaladt i en 
föregående berättelse1. — Såsom ett exempel på, huru lätt ett 
vigtigt fynd kan skingras, torde följande af major Ulfsparre 
meddelade berättelse om dessa båda föremåls öde här böra med
delas: »När fyndet från Vallstenarum infördes till Visby, rastade 
hittaren i handelsboden vid Öster port, då dessa pjeser förirrade

' Svenska Fornm.-/ör:s tidskr., 4:de bandet, sid. 180.



sig i handelsmannens händer, derur jag året derefter erhöll 
dem.» Det är icke alltid, som de på sådant sätt skingrade 
delarna af ett fynd återförenas.

I den förra berättelsen omtalades1, att man hösten 1881 
vid utvidgning af Vendels kyrkogård i norra Uppland påträffat 
en särdeles märklig graf, och att derbredvid sågos andra, lik
nande grafvar. Dessa undersöktes följande sommar af d:r Stolpe 
med den mönstergilla noggrannhet, som vi känna från bans 
mångåriga verksamhet på Björkö. De visade sig jemte den 
först upptäckta utgöra ett af de vigtigaste gräffält, som man 
hittills lärt känna i Sverige, ehuru grafvanäs antal icke var 
större än 11. Några af dem förskrifva sig från »midten af jern
ålder), andra från den yngre jernåldern, och graffältets bety
delse heror i icke ringa mån just derpå, att man här fått ett 
tillfälle att följa öfvergången från den ena af dessa perioder 
till den andra på ett sätt, som förut icke erbjudit sig på Sveriges 
fastland. Då det skulle föra mig för långt att omtala de sär
skilda grafvanäs innehåll, och då en af teckningar åtföljd redo
görelse för fyndet är införd i 8:de delen af Antiqvarisk tid
skrift för Sverige, inskränker jag mig till att hänvisa till denna.

Här torde blott böra nämnas, att den först upptäckta graf
ven tyvärr icke lemnade ett i vetenskapligt afseende så vigtigt 
resultat, som den skulle hafva gifvit, örn den fullständigt kun
nat undersökas af en van och sakkunnig person; att alla de 
andra utom en redan för länge sedan plundrats af skattsökare; 
att nästan alla grafvarna innehöllo lemningar af båtar, — de 
flesta omkring 30 fot långa, — i hvilka de döda jordats obrända; 
att i den enda orubbade grafven den döde varit begifven sit
tande, med fotterna mot forén; att grafvarna i allmänhet varit 
rikt utstyrda med dyrbara vapen och en mängd andra föremål; 
samt att man offrat ät den döde hästar, hundar och andra djur, 
hvilka fått följa honom i grafven.

De präktiga vapen, som räddades ur den först upptäckta 
grafven, äro redan i förra berättelsen omtalade; bland de sär
deles vigtiga fynden i de andra grafvarna nämner jag här en
dast ett praktfullt betsel med beslag af förgyld och emaljerad 
brons. Bland de mänga i grafvarna funna djuren förtjena!1 en
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Svenska Fornm.-för.-s tidskr., 5:te bandet, sid. 45.
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jagtfalk att särskildt omtalas, såsom det första beviset för att 
den äfven i Eddan omtalade falkjagten idkades här i Norden 
så tidigt som under det åttonde århundradet, till hvilken tid 
den i fråga varande grafven hör. Allt det som upptagits ur 
Vendelgrafvarna förvaras nu i Statens Historiska Museum under 
n:o 7250.

En sak bör jag dock måhända tillägga. De äldsta graf- 
varna ligga längst åt söder, och grafvarnas ålder aftager ju 
längre man kommer i norr på graffältet. I en af de nordligaste, 
hvilkens innehåll äfven för öfrigt visade sig tillhöra den yngre 
jernåldern och således vara betydligt yngre än den först under
sökta gravens, låg ett halft arabiskt silfvermynt, prägladt något 
af åren mellan 914 och 943.

Äfven i många andra trakter af Sverige äro graffynd från 
elen yngre jernåldern gjorda. Utrymmet medgifver emellertid 
endast att här omtala några få af dem.

Amanuensen Gustafson har, såsom vi sett, år 1884 företagit 
undersökningar på ett gräffält vid Hafvor i Hablingbo socken på 
Gotland \ Detta, som ligger vid södra kanten af »Mästermyr», 
är mycket stort. Den östra delen af graffältet, på hvilken 55 
grafvar nu blefvo undersökta, kartlades, hvarvid det visade sig, 
att nära 150 grafvar ligga på ett område af omkring 400 meters 
längd och 100 meters bredd. Vester derom fortsätter graffältet 
genom två angränsande beteshagar. Grafverna höra till olika 
delar af jernåldern: några till den äldre jernåldern, andra till 
senare tider. En graf från »midten af jernåldern» är redan om
talad (sid. 88). Liksom grafvarna från den äldre jernåldern, 
innehöll denna brända ben.

Lemningar af obrända lik träffades deremot i flera grafvar 
från den yngre jernåldern, hvilka till sin anläggning voro myc
ket enkla. En grop, hvars längd och bredd var afpassad efter 
den döda kroppen, hade blifvit uppgräfd, högst en meter djup, 
den döde hade här blifvit nedlagd utan kista eller annat skydd, 
deröfver hade man kastat jord, grus och stenar, och grafven 1

1 Den nu följande redogörelsen för detta gräffält är mig benäget meddelad 
af hr Gustafson.
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bade utmärkts eudast med ett i jordytan liggande lag gråstenar 
af oregelbunden, ofta långsträckt form. Den vanligaste utstyrseln 
var: ett eller två ringspännen, en remsölja, en jernknif, en ben
kam, en eller två bronsnålar m. m. Ett par lik hade varit om- 
gjordade med läderbälten, tätt besatta med små tunna brons
plåtar.

Vid ett skelett hittades: på bröstet två ringspännen, ett 
större och ett mindre, en bronsnål, lik fig. 545'i Sv. forns., och 
en jernnål; vid venstra sidan (medjan) lemningarna af en jern
knif i träslida med bronsbeslag; mellan knäskålarna en spel
bricka af ben, lik fig. 451 i Sv. forns.; under den på sidan hvi- 
lande hufvudskålen, instucket der antagligen öronöppningen va
rit, ett litet 3 cm. långt, trattformigt bronsföremål, afbildadt i 
naturlig storlek fig. 13; samt slutligen vid högra underarmen en 
liten tätt lagd rulle silfvermynt, nu 8 hela och bitar af 4 eller 
5. De äro tyska och nederländska mynt från det lide århun
dradet; ett af dem är från Friesland 
och prägladt för grefve Bruno III 
(1038—1057). Grafven kan således 
icke vara äldre än från midten af 
nämnda århundrade. Något motstycke 
till det trattformiga bronsföremålet 
känner jag icke. Det är icke afbru- 13. Af brons. Hafvor, Gotland. '/,. 
tet; äfven den smala delen är ihålig.

I en annan graf låg öfver det högra bäckenbenet 3 silfvermynt 
och 2 små vigtlod af jern, öfverdraget med brons, lika fig. 645 
i Sv. forns., hvilket allt troligen legat i en liten pung. Dess
utom hittades i grafven ett ringspänne, en lång benkam och 
jernfragment. Ett af mynten var helt, af ett annat fanns endast 
/4 och af det tredje föga mer än 1/i. De två förstnämnda äro 

anglosachsiska, präglade för konung iEthelrsed, således i början 
af det lide århundradet; det tredje är tyskt.

Afven i ett par grafvar från den äldre jernåldern hade 
obrända lik från den yngre jernåldern blifvit nedlagda.

Ett sådant fynd gjordes i en af en liten hög täckt, af fyra 
kalkstensflisor omsorgsfullt bildad grafkista, som var 1,40 m. 
lång, 1,15 m. bred utvändigt och 0,6o m. djup, med långsidorna 
noggrant stälda i N.—S. På kistans botten träffades brända 
ben och åtskilliga föremål af former karakteristiska för den
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äldre jernåldern: nedre delen af ett bronsbeslag till ändan af 
en rem, likt tig. 302 i Sv. forns.; flera af bålets eld skadade brons
bitar, bland hvilka en möjligen varit en nyckel, en ett sådant 
beslag som tig. 333 i Sv. forns, och två möjligen bitar af ett 
beslag till mynningen af ett dryckeshorn; samt smälta klumpar 
af hvitt glas och en bit af en halfrund beukam. Bland de brända 
benen märktes tre klor af säl. — Detta var den ursprungliga, 
men icke den enda grafven i högen. Täckhällarna öfver kistans 
norra hälft hade nämligen under den yngre jernåldern, många

14. Spänne af förgyldt silfver. Hafvor på Gotland.

hundra år efter grafvens uppförande, blifvit borttagna, och der 
hade man begraft ett obrändt lik. Detta var nedlagdt på tvä
ren i kistan, men ej djupare än att hufvud och bäckenben sköto 
lipp något öfver väggstenarnas öfverkanter. Då kistans bredd 
invändigt ej var mer än 95 cm., hade den döda kroppen endast 
med åtskilliga våldsamma böjningar kunnat få rum. Den hade 
blifvit nödtorftigt täckt med vårdslöst pålagda smärre stenflisor. 
I egendomlig motsats till det sätt, hvarpå den döda jordats, 
står hans, eller väl snarare hennes, utstyrsel. Hon hade näm
ligen fått med sig i grafven det präktiga, runda spänne af för
gyldt silfver, som i naturlig storlek ses fig. 14. Detta hade
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sannolikt suttit på bröstet, högt uppe mot halsen. Dessutom 
lago vid skelettet en bronsnål, lik fig. 545 i Sv. forns., en jern- 
knif med skaft af horn, samt en lång benkam af den underjern- 
ålderns sista del vanliga formen.

Tätt intill denna hög låg en annan, alldeles dylik kulle 
med en väl bygd stenkista, noggrant stäld i N.—S. och inne
hållande brända ben. Ena hörnet af kistans lock var uppbrutet, 
och deröfver låg hufvudet af ett skelett från den yngre jern- 
ålderu. Detta skelett sträckte sig dock utanför den nyss nämnda 
kistan och omgafs af en annan, sämre gjord kista af kantsätta 
stenar. Att den senare grafven hör till den yngre jernåldern, 
visas af den runda spännbuckla och de andra till den tiden 
hörande föremål, som lågo der.

Afven ett par andra dubbelgrafvar iakttogos på graffältct 
vid Hafvor.

De på Gotland inhemska typerna träffas mycket sällan på 
fastlandet. De fynd af detta slag, som då och då göras, äro 
emellertid ganska intressanta såsom minnen af förbindelser med 
den märkliga ön. Ett sådant fynd gjordes för några år sedan 
vid Ulltuna, nära Uppsala. Man fann nämligen der den främre 
delen af ett med inlagda granater prydt bronsspänne, närmast 
likt tig. 445 i Sv. forns., således af en för Gotland egendomlig 
form (St. M. 7078). Spännet hittades år 1881 »under grustägt, 
der förr undersökning pågått». Det förskrifver sig från början 
af den yngre jernåldern eller öfvergångstiden från den före
gående perioden och är således ungefär samtidigt med det stora 
vid Ulltuna gjorda graffyndet\

Under de nu i fråga varande åren har Statens Historiska 
Museum erhållit följande ovala spännbucklor, troligen alla en 
gång nedlagda i grafvar: två lika fig. 556 i Sv. forns., funna 
vid Invik i Ullångers socken, Ångermanland (St. M. 7520); en 
af samma typ, men förgyld, funnen vid Kallsta i Nora socken, 
Ångermanland (St. M. 7231); 2 närmast lika tig. 577 i Sv. forns., 
funna vid Gryttby i Vendels socken, Örbyhus härad, Uppland 
(St. M. 7079); 2 enskaliga, funna vid Norr Til i St. Olofs socken, 
Erlinghundra härad, Uppland, och 2 lika tig. 551 i Sv. forns., 
funna vid Söder Til i samma socken (St. M. 7020); 2 lika fig. 1

1 Hildebrand, Teckningar ur Svenska Stålens Historiska Museum, l:a 
häftet; Sv. forss., Inskrifningen till tig. 402—405.
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577 i Sv. forns., funna vid Stockshammar i Askersunds socken, 
Nerike (St. M. 7167); en lik tig. 551 och en lik tig. 577 i Sv. 
forns., funna vid Vegby Storegård i Moheda socken, Allbo hä
rad, Småland (St. M. 7090); bitar af tvä enskaliga, närmast lika 
tig. 30 i Månadsbladet 1877, funna vid Hulabäck i Steninge 
socken, Halmstads härad, Halland (St. M. 7331: 541, förut i kap
ten Lagergrens samling) \ Dessutom fick museet med major 
Ulfsparres samling 11 ovala spännbucklor, af hvilka 1 uppgifves 
vara funnen i Ångermanland, 3 i Uppland, 2 i Östergötland, 3 i 
Småland och 2 på Gotland (St. M. 7571).

Under samma år har museet äfven erhållit dels ett treflikigt 
bronsspänne, likt fig. 552 i Sv. forns., funnet vid Ösarp i Laholms 
landsförsamling, Halland (St. M. 7331: 6os), dels tre runda brons
spännen af samma slag som fig. 579 i Sv. forns. Af de sist
nämnda är ett funnet på Gotland, ett vid Kaknäs helt nära 
Stockholm och ett vid Vegby i Moheda socken, Allbo härad, 
Småland (St. M. 7571 och 7090). Ett präktigt treflikigt spänne 
af förgyldt silfver är derjemte, såsom vi strax få se, funnet vid 
Östra Herrestad i Skåne.

I slutet af år 1884 erhöll Lunds Museum ett i nordöstra 
Skåne funnet, präktigt svärd från vikingatiden, med bronsbe
läggning på parerstång och fästeknapp, alldeles likt fig. 507 i 
Sv. forns. Likheten sträcker sig äfven till beskaffenheten af 
den nyss nämnda bronsbeläggningen, hvilken är åstadkommen 
derigenom att smala brofistrådar lagts tätt intill hvarandra i 
tvärgående, fina ränder, fördjupade i jernet, hvarefter trådarna 
uthamrats, så att de bilda en slät, sammanhängande yta. Men 
en egenhet för det skånska svärdet är, att små, prydliga, ovala 
bronsringar hänga på tången, hvilka omgifvit och prydt dennes 
trä- eller horn-beklädnad. Svärdet är för några år sedan bit- 
tadt vid den så kallade »engelska banken» i den uttappade de
len af Hammarsjön, strax söder örn Kristianstad. »Den giss
ning», tillägger docenten Söderberg, som benäget lemnat mig 
beskrifning på detta svärd, »kan knapt tillbakahållas, att det

' Dessa båda spännbucklor äro sedan länge kända och medräknade i den 
öfversigt öfver spännen af detta slag, som meddelats i Månadsbladet 1873, sid. 
178. Spännen af detta slag äro, liksom andra minnen från den yngre jernål- 
dern, mycket sällsynta i Halland.
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koiiamit i sjön vid det ryktbara tillfälle, då konungarna Anund 
Jakob och Olof den helige här kämpade med Knut den store» \

Ett annat märkligt fynd från den yngre jernåldern är ny
ligen gjordt i det på minnen från denna tid ej särdeles rika 
Skåne. Vid muddring i hamnen vid Simrishamn fann man hö
sten 1882 den vackra guldring med genombrutna sirater, som 
är afbildad tig. 15 i naturlig storlek (St. M. 7065). Ringen vä
ger 7 ort 93 korn, och dess guldhalt är 98 %. Den hittades 
»ganska nära invid land, omkring 4 fot under hafsbottnen, så
dan denna före muddringen befunnits».

På en nyplöjd åker i Husie socken, Oxie härad, Skåne, hitta
des för ett par år sedan en armring af guld med derpå uppträdda 
sex små guldringar (St. M. 7143). Armringens båda ändar 
hafva varit lindade om hvarandra så
som å tig. 601 i Sv. torns.; äfven små- 
ringarnas ändar äro på samma sätt hop
knutna. De väga tillsammans 8 ort 20 
korn.

Under planering af ett stycke jord, 
som skulle införlifvas med Sandby kyrko
gård i Torna härad, Skåne, anträffades våren 1882 på ungefär 
1 '/g fots djup under jordytan en silfverskatt, som vägde 1 skålp. 
60 ort. Skatten, som nu låg löst i jorden, utgjordes af en liten 
Torshammare på en snodd silfverling, en bit af en större Tors
hammar, en snodd halsring, 3

Guldring. Simrishamn 
i Skåne. Vi*

2 små ringar, ett
litet sköldformigt hänge, 11 hela och söndriga pedor, 122 bitar 
af spännen, ringar, kedjor, tackor m. m.; 3 hela och 22 bitar 
af arabiska mynt; ett anglosachsiskt mynt, prägladt för konung 
Eadgar (död 975); samt 117 hela och brutna tyska mynt; allt af 
silfver (St. M. 6997). Det yngsta arabiska myntet i detta fynd 
är prägladt år 962, och bland de tyska mynten är ett prägladt 
för biskop Erkambold i Strassburg (965—991) och ett för kejsar 
Otto III (996—1002). Skatten kail således ej gerna hafva ned- 
gräfts före år 1000, men den kan ej heller hafva kommit i jor
den många år senare, emedan de kort efter detta år i Tyskland 
och för konung Aithelrmd i England präglade mynten, hvilka

1 Snorre Sturleson, Konunga-bolten, öfversatt af H. Hildebrand, 2 sid. 207 
— 210 (Olof deli heliges saga, kap. 159 oell 160).
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eljes äro så vanliga i Norden, alldeles saknas här. Att döma 
efter närvaron af Torshammarna har skatten tillhört en hed
ning1.

Föga mer än en månad före upptäckten af nyss nämnda 
skatt påträffades en annan, mindre silfverskatt i Skåne. Vid fäll
ning af ett gammalt askträd å n:o 12 Ostra Herrestad i Ostra 
Herrestads socken, Ingelstads härad, fann man nämligen invid 
trädets rot och ungefär en fot under jordytan ett lerkärl, som 
innehöll ett präktigt, med upphöjda djurslingor, förgyllning och 
niello rikt prydt, treflikigt spänne, en snodd halsring, en liten 
ring, i hvilken 5 kedjestumpar hänga, en tacka, bitar af tenar 
in. m., samt 8 hela och 23 bitar af arabiska mynt, allt af silf
ver och vägande tillsammans 87 ort (St. M. 6998). Det yngsta 
myntet är prägladt år 921, hvarför denna skatt sannolikt blifvit 
nedgräfd något tidigare än den förra2.

Vid plöjning af en till n:o 3 Hörup i Hörups socken och 
Ingelstads härad, Skåne, hörande åker, har man funnit en 
snodd halsring af silfver (St. M. 7174). Ringen, som nu är 
ofullständig, väger i sitt nuvarande skick 19 ort 55 korn.

En liten silfverskatt upptäcktes år 1883 under gräfning i en 
potatesåker, hörande till hemmanet Mölndal Trädgårdens egor i 
Fässbergs socken, Askims härad, Vestergötland, nära Göteborg. 
På ungefär en fots djup fann man här ett armband, en finger
ring, 15 bitar af ett rundt spänne, af ringar m. m., samt 299 
hela och 33 bitar af mynt, allt af silfver och vägande tillsam
mans 447 gram (l skålp. 5 ort). Mynten äro tyska, anglosach- 
siska och danska från förra hälften af det Urte århundradet 
(St. M. 7219). Fyndet är utförligt beskrifvet af riksantiqvarien 
H. Hildebrand i Bidrag till kännedom örn Göteborgs och Bohus
läns fornminnen och historia, 3:dje bandet, sid. 120—144.

Vid Ljungå i Hellesjö socken, Jemtland, har man funnit ett 
arabiskt silfvermynt, prägladt i Bagdad år 777—78 eft. Kr. (St. 
M. 7500).

I en till Lindby på Adelsö i Mälaren hörande åker har man 
funnit ändan af en tjock, slät ring, samt 2 hela och 6 hitar af

1 Fyndet är beskrifvet af riksantiqvarien H. Hildebrand i Månadsbladet 
1882, sid. 103-104.

2 Spännet är afbildadt och fyndet beskrifvet af 11. Hildebrand i Månads
bladet 1882, sid. 104—106.



arabiska mynt, allt af silfver (St. M. 7344). Detta hittades pä 
samma ställe som den halsring af silfver, hvilken omtalas i 
förra berättelsen \

Å Sköldinge kyrkobys egor i Oppunda härad, Söderman
land, har man hittat ett arabiskt silfvermynt, prägladt år 909 
—10 eft. Kr. (St. M. 6933). Det har, liksom många andra dy
lika mynt, varit buret som prydnad; nära kanten ses ännu 
två hål.

I en hage å Blacksta Prestgårds egor i nyss nämnda Op
punda härad upptäcktes i juni 1883 en silfverskatt, vägande 1 
skålp. 62,5 ort (St. M. 7218). Den bestod af ett kors, 3 ringar, 
6 bitar af prydnader, samt 605 hela och 92 bitar af tyska, en
gelska och danska mynt från det Urte århundradet. Silfret låg 
ungefär 1 fot djupt under kanten af en stor sten, som skulle 
sprängas.

Efter bortförandet af ett stenrör å en till n:o 1 Broby i 
Voxtorps socken, Södra Möre härad, Kalmar län, hörande åker 
fann man hösten 1883 i jordytan två bela och några bitar af 
arabiska silfvermynt (St. M. 7301). På egorna till n:o 1 Broby 
och »efter bortförandet af ett stenrör hittades i jordytan» äfven 
2 bitar af silfvertackor, samt 4 hela och 12 bitar af arabiska 
mynt, som i början af 1884 insändes till Statens Historiska Mu
seum (n:o 7358). Troligen är allt funnet på samma ställe.

I Vickleby socken på Oland bar man funnit en tjock arm
ring af silfver, lik tig. 597 i Sv. forns, och vägande 15,7 6 ort (St. 
M. 7399).

De flesta fynd af detta slag hafva emellertid under de se
naste åren, liksom förut, gjorts på Gotland. Följande hafva blif
vit inlösta för Statens Historiska Museum.

Vid Åsa i Lojsta socken hittades under plöjning 14 1/2 ara
biska silfvermynt, präglade åren 895—933 e. Kr. (St. M. 6949).

Vid Bölske i Gröttlingbo socken hittades i en åker 4 tyska 
silfvermynt, präglade för Otto III och Adelheid saint Henrik II 
(St. M. 6950).

Vid Stora Enbjenne i Hogräns socken har man, på samma 
ställe som ett stort, i förra berättelsen2 omtaladt fynd gjordes,
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1 Sv. Forum.-för:» tidskrift, 5:te Ilandet, sid. 51.
2 Sv. Forum.-föns tidskrift, Sife bandet, sid. 50.
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hittat en böjd silfvertråd och 9 arabiska, tyska och anglosach- 
siska silfvermynt (St. M. 6951).

Vid Ringvide på Fårö är ett arabiskt silfvermynt funnet (St. 
M. 6953).

Vid Hejslunds i Hafdbems socken hittades våren 1882 en 
fingerring af guld af 1 ort 87 korns vigt, samt 2 präktiga arm
ringar, 3 fingerringar, en hängprydnad och 17 perlof af silfver, 
7 i silfver infattade bergkristaller och 4 mynt, vägande tillsam
mans 68 ort1 2. Af mynten äro ett byzantinskt och 3 arabiska, 
förgylda och försedda med öglor. Den lilla skatten, som an
träffades vid nedmyllning af korn i en åker, hade tydligen legat 
i en kopparask, af hvilken bitar medföljde (St. M. 6996). Detta 
fynd tillhör visserligen tiden omkring år 1100 och är således 
något senare äu de öfriga, men omtalas här i sammanhang med 
dem, emedan det i flera afseenden visar stor likhet med dem.

Vid Grausne i Stenkyrka socken fann man hösten 1882 två 
smärre runda prydnader, en i tre delar bruten, tjock armring, 
hälften af en dylik, en fingerring och 33 bitar af tenar m. m., 
samt 179 hela och 165 bitar af arabiska, 19 tyska och 1 anglo- 
saclxsiskt mynt, det sistnämnda prägladt för Eadgar; allt af silf
ver och vägande något öfver 2 Va skålp. (St. M. 7063). Skatten 
anträffades i en åker, under potatesplocknings. Det yngsta öster
ländska myntet är prägladt år 954—55 efter Kr., några vester- 
ländska äro präglade efter år 962, men troligen intet af dem 
efter år 973. — Till detta fynd hör troligen ock en flätad hals
ring af silfver, vägande 15,9 ort och funnen i en till Grausne hö
rande åker (St. M. 7271).

Vid Pilgårds i Närs socken äro 33 arabiska, tyska, anglo- 
sachsiska m. fl. silfvermynt funna (St. M. 7070). De hittades år 
1882 i en åker, der ett silfverfynd från samma tid och af 1 skålp. 
66 orts vigt anträffades år 1874 (St. M. 5335).

Vid Majner i Boge socken har man under potatesupptagning 
funnit en spirallagd silfverten, som väger 1,74 ort (St. M. 7171).

Vid Kyrkljufves i Vänge socken har man i en åker funnit 
en tjock, öppen silfverarmring, vägande 45,4 ort (St. M. 7259).

1 Fyndet är afbildadt och beskrifvet af H. Hildebrand i Månadsbladet 
1882, sid'. 106—108.

2 Detta vigtiga fynd är beskrifvet af Es. Tegnér och H. Hildebrand i Må
nadsbladet 1884, sid. 53—74.
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Vid Dals i Gröttlingbo socken hittades år 1883 i en åker 
4 tjocka, öppna armringar samt 37 hela och 11 bitar af arabiska 
mynt, allt af silfver och vägande 1 skålp. 22 ort (St. M. 7260).

Vid Bölske i Gröttlingbo socken hittades samma år 6 hela 
och 2 halfva tyska mynt (St. M. 7274). De upplockades på 
en åker, der ett mindre silfverfynd år 1856 anträffades (St. M. 
2305).

Vid Vikare i Viklau socken hittades i en åker 5 arabiska 
silfvermynt, af hvilka två äro utan prägel (St. M. 7285).

Vid Qvie i Stenkyrka socken hittades år 1883 i en åker, 
vid plöjning, ett ringspänne af silfver, likt tig. 588 i Sv. forns. 
och vägande 13,31 ort (St. M. 7294).

Vid Hundlund i Vesterhejde socken har man i en åker 
funnit 5 bitar af tenar m. m., saint 1 arabiskt mynt och 23 
bitar af arabiska m. fl. mynt, allt af silfver och vägande nära 
10 ort (St. M. 7295).

Vid Högvalls i Vänge socken har man i en åker hittat ett 
anglosachsiskt, för iEthelrsed prägladt mynt (St. M. 7296).

Vid Norrgårda i Björke socken äro 2 spiralarmringar af 
silfver funna i en åker under plöjning; de väga 46,35 ort (St. M. 
7335).

Vid Skäggs i Vestkinde socken har man hittat ett armband 
och 14 bitar af prydnader, samt 9 hela och 36 bitar af ara
biska, 21 hela och 3 bitar af tyska och 1 anglosachsiskt mynt, 
allt af silfver och vägande 37,17 ort (St. M. 7353).

Vid Ekeskogs i Hejde socken fann man våren 1884 i en 
dikeskant vid en åker en silfverskatt, bestående af en bit af en 
prydnad, omkring 1150 bela och många bitar af arabiska mynt 
(St. M. 7463). Vigten är icke mindre än 8 skålp. 85,5 ort.

Vid Öfvide i Eskelhems socken hittades sommaren 1884 
vid gräfning i en hage en tjock, öppen armring, omkring 400 
hela och många bitar af arabiska silfvermynt m. m., vägande 
3 skålp. 70 ort (St. M. 7465 och 7554).

Vid Hallfoser i Dalhems socken hittades hösten samma år 
vid plöjning i en åker 142 hela och många bitar af tyska, 
anglosachsiska, danska m. fl. silfvermynt, vägande 48,2 ort (St. 
M. 7551).

Härtill komma dels det spänne af förgyldt silfver och de 
mynt, hvilka, såsom i det föregående är nämndt (sid. 94),
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af amanuensen Gustafson hittats i grafvar vid Hafvor i Hablingbo 
socken; dels åtskilliga under föregående år funna prydnader 
och mynt af silfver, som Statens Historiska Museum erhöll med 
major Ulfsparres samling.

Sammanlagda vigten af det silfver från r.u i fråga varande 
tid, som under de tre sista åren hittats i Sverige och förvärf- 
vats för Statens Historiska Museum, går till 26 skålp.

I sammanhang härmed bör nämnas, att man i Mellandyträsk 
i Martebomyr på Gotland våren 1883 hittade en tjock, öppen 
armring af tenn, af samma form som de silfverarmriugar, hvilka 
äro afbildade fig. 597—599 i Sv. forns. (St. M. 7170). Den 
väger 58,2 gram.


