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Fynd från bronsåldern i Kalmar län,
Förtecknade af

Oscar Montelius.

Med anledning af den andra såsom öfverläggningsämne vid 
Svenska Fornminnesföreningens möte i Kalmar framstälda frå
gan, ”Hvilka minnen från bronsåldern äro för närvarande kända 
inom Kalmar län”, har jag trott det kunna vara af intresse för 
föreningens ledamöter, särskildt för dem som bo inom nämnda 
län, att erhålla en öfversigt öfver de vigtigaste nu kända min
nena af detta slag. I efterföljande förteckning lemnäs derför 
en i största möjliga korthet affattad beskrifning öfver de inom 
länet anträffade fynd från nämnda period, som kommit till miu 
kännedom. Det ligger i sakens natur, att denna förteckning, 
oaktadt all derpå använd möda, ej kan upptaga alla fynd af nu 
i fråga varande slag, som blifvit tillvaratagna, hvarjemte vi här, 
såsom i alla liknande fall, väl måste ihågkomma, att det, vi nu 
ega i behåll frän en så aflägsen period som bronsåldern, endast 
är en försvinnande liten del af hvad som en gång funnits. Detta 
oaktadt hoppas jag, att den här följande förteckningen kan 
hafva något värde, såsom ett bidrag till frågan örn bygdens 
utsträckning i sydöstra Sverige redan under tiden före Kristi 
födelse.

Endast sådana fynd, som med säkerhet kunna hänföras till 
bronsåldern, äro i det följande omtalade. Såsom jag vid mötet 
i Kalmar anmärkte *), höra säkerligen till denna period äfven 
många af de inom länet anträffade fornsakerna af sten äfvensom 
flertalet af de der i stor mängd förekommande stenrösena. Af

*) Se här ofvan sid. 195 och 196.
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stensakerna hafva emellertid endast de få kunnat här upptagas, 
som hittats under sådana förhållanden, att man deraf med viss
het sett, att de förskrifva sig från bronsåldern; och af sten- 
rösena äro endast de omnämnda, som vid undersökning visat 
sig tillhöra denna period.

Det torde numera knapt behöfva erinras derom, att icke 
alla arbeten af brons tillhöra bronsåldern. Utom de i det föl
jande beskrifna har man inom Kalmar län funnit ett stort antal 
saker af brons, i synnerhet spännen, ringar och andra prydnader 
samt kärl m. m., hvilka ej äro äldre än från jernåldern eller 
ännu senare tider.

De inom länet anträffade och nu kända fynd, som med sä
kerhet kunna hänföras till bronsåldern, äro följande. Allt, om 
hvilket ej annat uttryckligen säges, är af brons.

Norra Tjust härad.

1. Gärdserums socken, Halsebo. En hålcelt, som lär vara lik 
Sv. forns. 152. [Grefve Th. Bielkes samling på Sturefors.]

2. Hannäs s:n. En skaftcelt, närmast lik Sv. forns. 142 
(men utan bomärket). [Grefve Th. Bielkes sami. på Sture
fors.]

3. Trakten af Vestervik. Klingan af ett svärd. [Skolläraren 
J. F. Embrings sami. i Stengårdshult, Jönköpings län.]

4. Norra eller södra Tjust, troligen. Ett 7 tum långt, i båda 
ändar afbrutet stycke af en svärdsklinga; ryggad, men 
utan långsgående ränder. [Vesterviks allm. läroverks sami.; 
enligt benäget meddelande af hr bibliotekarien C. L. Han
ström.]

Södra Tjust härad.

5. Gamleby s:n, Häckenstad. I ett kärr. En skaftcelt med 
långa uppstående kanter och utsvängd egg; ett hål nära öfre 
kanten. [Tillhör grefvinnan Carolina Sparre, född Lewen
haupt, i Vestervik.]
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6. Samma s:n, Heda (1868). Vid dikesgräfning, 2 fot under 
jordytan. En skäfte el t, närmast lik Sv. forns. 141, men 
smalare. [Skänkt af godsegaren Hj. Kullberg till Statens 
Historiska Museum, n:o 4095.]

7. Samma s:n, Heda (1868). Vid odling, under rötterna af en 
mycket stor ek, omkr. 3 fot under jordytan. En skaft- 
celt, lik Sv. forns. 117. [Skänkt af godsegaren Hj. Kull
berg till St. Hist. Mus., n:o 4095.]

8. Samma s:n, på olika, ej närmare kända ställen, a) Kla
gan till en dolk, med tunn, bred, kort tånge, utan upp
stående kanter och utan nithål. Låg rygg längs klingaus 
midt; inga limér. — b) En skaftcelt, lik Sv. forns. 141. 
[Båda i kongl, sekreteraren E. Keys sami. på Sundsholm.]

9. Gladhammars s:n, Sundsholm. Under en stor sten i parken. 
En vacker halsring, närmast lik Sv. forns. 227, men tjoc
kare, så att den är en mellanform mellan den sist nämnda 
och tig. 50 i Månadsbladet för 1880. [Kongl, sekreteraren 
E. Keys sami. på Sundsholm. *)]

10. Hjorteds s:n, Bjurvik. I ett stenröse. a) Ett stort häng
bår!, närmast likt fig. 168 i l:a delen af Sveriges historia, 
men af den inböjda kanten synas blott obetydliga lem- 
ningar; två aflångt fyrkantiga hål i kärlets Öfversta del i 
stället för de uppstående öronen. Siraterna likna dem å an
förda fig. Yttre diameter vid mynningen 7,i tum och på 
vidaste stället 8,i tum; höjd 4 tum. I kärlet lågo några 
träkol. — b) En ovanligt stor, ihålig halsring af samma 
form som Sv. forns. 231; ena ändan är af bildad Sv. forns. 
232. [Skänkta 1870 af herr Fagerlin till St. Hist. Mus., 
n:o 4323.]

11. Locknevi s:n, Rangelsbo. I ett stenröse, under odling, a) 
Ett hängkärl, likt Sv. forns. 248, men med två aflångt

*) Vid Sundsholm har man dessutom, på ett annat ställe, funnit en 
halsring af en smal, fyrkantig bronsten, rundad mot de ännu 
smalare ändarne, hvilka sluta i enkla hakar. Ringen, som bestått 
af två, troligen ej lika stora delar, har haft en ledgång, d. v. s. 
ändan af hvardera delen har varit tillplattad, ehuru ej betydligt 
bredare än det öfriga, och genomborrad; genom hålen har en 
simpel, nu afbruten jemtön gått. Denna ring, hvilken troligen 
tillhör öfvergångstiden mellan bronsåldern och jernåldern, förvaras 
i kongl, sekreteraren E. Keys sami. på Sundsholm.
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fyrkantiga hål vid den här något förhöjda kanten i st. f. 
de uppstående öronen. Siraterna likna dem å kärlet från 
Hjorted, men äro sämre gjorda. Yttre diam. vid mynnin
gen 4,9 tum och på vidaste stället 5,75 tum; höjd 2,3 tum. — 
b) Fyra spiralar mringar, som skola hafva legat bredvid 
kärlet. [Kärlet, som ”ett par år begagnats att vid metning 
förvara mask uti”, förvaras nu i grefve Th. Bielkes sami. 
på Sturefors; en af ringarne i jägmästaren E. G:son Hjorts 
sami. på Råstorp i Kisa; de tre andra ringarna lära hafva 
förkommit.]

Sefvedes härad.
12. Hvena s:n, Ormestorp. Båda hälfterna af en gjutform af 

sten för hålcelter med ögla. [Godsegaren J. A. Blombergs 
sami. på Skärshult.]

Tnnaläns härad.

13. Misterhults s:n, Vestra Ramnebo (1752). a) ”En stor vriden 
prydnad af koppar” (troligen en större ring). — 5) ”Något 
som liknar täckelse för ögonen af smal koppar, dragen i 
spirale limér” (troligen en i St. Hist. Mus. förvarad, nu 
itubruten prydnad äfen smal, jemnbred, fyrkantig kronsten, 
hvars båda ändar äro hoprullade i spiral och bilda låga 
koner). [Skänkta år 1753 af öfverste Hammarsköld till 
Statens samlingar, men hafva ännu ej kunnat med säker
het bestämmas bland de osignerade saker, som från äldre 
tid förvaras i St. Hist. Mus.]

14. Kristdala s:n, Hökhult. Vid undersökning af ett skadadt 
sten röse fann riksantiqvarien B. E. Hildebrand år 1876: 
a) Ett stort lerkärl, groft, utan sirater; af det under 
bronsåldern vanliga slaget. — b) Brända ben. — c) En 
spjutspets af brons, närmast lik Sv. forns. 176. [St. 
Hist. Mus. 5779.]

15. Samma s:n, Bjälebo. Vid gräfning i ”Mogolsmossen” (1845). 
En smal halsring, lik Sv. forns. 227; vriden än åt ena 
hållet och än åt det motsatta. Enkla hakar. [St. Hist. 
Mus. 1259.]
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Aspelands och Handbörds härad.
Från dessa ej vid kusten liggande härad känner jag f. n. 
intet, som med säkerhet kan hänföras till bronsåldern.

Stranda härad.
16. Mönsterås s:n, Alebo. En dolk med smal tånge. [Gods

egaren C. J. Ekerots sami.]
17. Samma s:n, Herrstorp. Ett pä hr E. C. Sabelströms egor 

beläget sten röse af 25 fots diameter undersöktes år 1880 
af godsegaren C. J. Ekerot. Det låg tätt invid en krets 
af 7 stenar (den största 4 fot hög) på en höjd, endast */8 
mil från hafvet och nära en liten, till hafvet gående å, 
tydligen fordom ett större vattendrag. Af röset, som hade 
fotkedja af större stenar, var mer än hälften redan förut 
bortfördt. Tre fot innanför fotkedjan låg en annan ring 
af stenar, som voro något mindre än de i den först
nämnda. Midt i röset låg en kista, med riktning N.—S.; 
dess längd var 8, bredd 2 och djup 2 fot, allt invändigt. 
Den var helt och hållet nedgräfd i den jord, hvarpå röset 
hvilade, och bygd dels af flata stenar, dels af kullerstenar. 
Södra gafveln var öppen (ett drag, som ofta återfinnes i 
hällkistor från stenåldern). Ofver norra ändan låg en flat 
sten, som täckte ungefär 1,5 fot af kistan; för öfrigt fun- 
nos inga täckstenar. Närmast öfver kistan, hvilken var 
fyld med grus och mindre kullersten, lågo smärre stenar 
än för öfrigt i röset. Högt uppe i kistan hittades 4 små 
flintstycken och en bit slagg. På eller nära kistans 
botten anträffades: vid norra ändan a) en djurtand (ännu 
ej bestämd); ett par fot derifrån — b) ett flin t ver k tyg, 
nästan ”halfmånformigt”; 2 fot från detta — c) ett (eller 
möjligen två?) armband af brons, nu i bitar; dessa äro 
smala, endast 3 limér breda, jemnbreda och jemntjocka, 
några med 6, andra med 5 smala, långsgående refflor; samt en 
fot S. derom — d) ett litet, mycket dåligt lerkärl. Athen 
märktes intet, hvarken brända eller obrända; ej heller kol. 
Utan tvifvel hade ett eller flere obrända lik nedlagts i 
kistan, men af tiden fullständigt förtärts. [Detta intressanta 
fynd skänktes af hr Ekerot till St. Hist. Mus., n:o 6679.]



264 0. MONTELIUS.

18. Samma s:n, Fälle. Sex här belägna stenröset! undersök
tes år 1879 af hr Ekerot. I det första, som var af 30 fots 
diameter och 6 fots höjd samt förut orördt, hittades intet 
annat anmärkningsvärdt än en något knackad flintbit och 
en djurtand. — Det andra låg omkr. 60 fot.från det 
första och hade 40 fots diameter och 7 fots böjd. I detta 
röse, men ej i midten, syntes en fördjupning, tydligen ett 
minne af en tidigare undersökning. Nu hittades i röset 
ett par söndriga lerkärl och ett till ett af dem hörande 
lock, samt aska och kol. — Det tredje röset, som bar 
40 fots diam. och ej förut varit rörd t, kunde nu endast 
ofullständigt undersökas, emedan det ligger i rågången 
mellan tvänne egor. Endast 4 fot från kanten hittades ett 
halssmycke *) af brons, till formen likt Sv. forns. 122, 
men alldeles slätt och utan sirater. — 1 det fjerde röset, 
som bade 50 fots diam. och 8 fots höjd, samt förut ej varit 
rördt, påträffades en knackad flinta, liknande en trubbig 
spjutspets, samt några obrända djurben (ditkomna i se
nare tid?). — Det femte och det sjette röset innehöllo intet 
anmärkningsvärdt. [Fynden skänktes af hr Ekerot till St. 
Hist. Mus., liro 6473.]

19. Samma s:n, Habbestorp. Ett på Johan Perssons egor lig 
gande stern-öse af 50 fots diam. och 8 fots böjd under
söktes 1880 af hr Ekerot. Röset låg på en höjd, nära 
samma till hafvet gående vattendrag, som omtalas under 
n:o 17. Midt i röset, på dess botten, påträffades en kista 
af stenar, som voro till hälften nedsatta i den sandjord, 
hvarpå röset bvilade. Alla fyra sidorna voro slutna; norra 
delens sidor bildades af flata gråstensflisor, den södra de
lens mer af kullersten. Tre fjerdedelar af kistan voro 
täckta med flisor af granit, som voro 1—1,5 fot breda, och 
af hvilka några brustit. Närmast öfver kistan lago smärre 
stenar, af en knytnäfves storlek; derofvanpå större stenar. 
Kistan, som tydligen aldrig blifvit rörd efter rösets upp
kastande, låg i N.—S. och var invändigt 9,5 fot lång och 
2 fot bred; dess djup, d. v. s. väggstenarnas höjd, var 1,5

') Dessa bronssmycken kallades förr vanligen ”diadem”, men några i 
senare tid gjorda fynd hafva visat, att de varit prydnader för hal
sens framsida och öfre delen af bröstet.
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—2 fot. Endast till en tredjedel var kistan fyld med jord 
och småsten, men innehöll ej spår af ben eller kol eller 
något annat anmärkningsvärdt. Troligen hade ett eller 
flere obrända lik här nedlagts och fullständigt förtärts af 
tiden. Omedelbart utanför kistan, invid dennas sida, låg 
ett stycke slagg, och på rösets botten, nära kistan, hittades 
ett mycket litet stycke halfbrändt trä. [De båda styckena 
slagg och trä inlemnades af hr Ekerot till St. Hist. Mus., 
n:o 6679.]

20. Ålems s:n, S. Bäckebo. Vid grusgräfning. En dolk med 
lång, smal, fyrkantig tånge. [Godsegaren J. A. Blombergs 
sami. på Skärshult i Långemåla.]

21. Samma s:n (?), i trakten af Strömsrum, är för längre tid 
sedan funnen: Klingan till ett svärd med spår af nithål 
vid klingans bas; har troligen ej haft tånge. Längs klin- 
gans midt en bred, hög, rundad rygg, utmed hvilken å hvar
dera sidan gå två smala fördjupade linier. Längd 18,3 tum. 
[Skänkt af friherre Adolf Rappe på Strömsrum till St. 
Hist. Mus., n:o 2082].

Norra Möre härad.
22. Ryssby s:n, Böle bro. Vid rensning af ett vattendrag hittades 

hösten 1880 mellan ett par stora stenar i bottnen af vatten
draget: En spjutspets, som, enligt benäget meddelande 
af egaren, lär vara närmast lik Sv. forns. 101, men utan 
sirater. Holken har i forntiden blifvit bruten och tillbaka- 
böjd; ena hälften är nu borta. En bit trä satt ännu i hol
ken, men borttogs af hittaren. [Bruksegaren C. J. Ekerots 
sami.]

23. Samma s:n, Stojby. ”Under en stor granstubbe.” En spjut
spets. [St. Hist. Mus. 1985: 1853, 21 *.]

24. Samma s:n, utan närmare uppgift. En spjutspets. [St. 
Hist. MUS. 1304: 1832, 5 8 **.]

') De under n:o 1985 i Statens Historiska Museum nu förvarade 
forsåker tillhörde förut doktor O. C. Ekmans i Kalmar senare, se
dan år 1853 med museet förenade samling.

“) De under n:o 1304 i Statens Historiska Museum nu förvarade 
fornsaker tillhörde förut doktor O. C. Ekmans i Kalmar' förra, sedan 
år 1846 med museet förenade samling.
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25. Åby s:n, Stora Vångerslät^ En hålcelt med ögla, närmast 
lik Sv. forns. 152, men öglan sitter högre upp. [Gods
egaren J. A. Blombergs sami. på Skärshult.]

26. Kläckeberga s:n, Lindberga. En bit af klingan till ett svärd. 
[Godsegaren J. A. Blombergs sami. på Skärshult.]

27. Kalmar s:n, Berga. En bit af klingan till ett svärd. [Gods
egaren J. A. Blombergs sami. på Skärshult.]

28. Dörby s:n, Ingelstorp. Vid rödjning hittades under en gam
mal björk: Ett stort hängkärl med inböjd, genombruten 
kant; ”det var helt vid upptagandet, men biet'sönderbrutet 
af barnen, som lekte dermed”. Kärlet har varit likt tig. 168 
i första delen af Sveriges historia, men i den inböjda kanten 
ses två rader runda hål, och i st. f. uppstående öglor finnas 
affånga hål i kärlets Öfversta del. Siraterna äro ungefär 
af samma slag som de å anförda fig. [St. Hist. Mus. 1304:
1831, 2.]

Södra Möre härad.

29. Ljungby s:n, Ljungby. ”Vid upprensning af en afloppskanal 
i kärrtrakten Mören” hittades år 1859: Klingan till en dolk 
utan tånge; tre nithål vid basen af klingan, utmed hvilkens 
låga, rundade rygg inga limér finnas. [St. Hist. Mus. 2637.]

30. Samma s:n, Ljungby. ”Under gräfning i jorden” hittades 
år 1860: En liten hålcelt, som haft ögla. [St. Hist. Mus. 
2718.]

31. Samma s:n, utan närmare uppgift. Öfre delen af klingan 
till ett svärd, utan tånge, med 6 nu halfva nithål; två 
smala fördjupade linier å ömse sidor om den breda, run
dade midtryggen. [Godsegaren J. A. Blombergs sami. på 
Skärshult.]

32. Mortorps s:n, Tokebo (1875). En dol k klinga med smal, 
kullrigt tvåsidig tånge. [Skänkt af riksdagsmannen Nils 
Petersson i Runtorp till Kalmar läns Fornminnesförenings 
sami.]

33. Nära Hagby-ån (stället eller socknen ej närmare angifna) 
har man i ett stenröse funnit ett bronsspjut, som ”föll 
sönder under arbetet”. [Meddelande af direktör Wulff vid 
mötet i Kalmar; se här ofvan sid. 192.]
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34. Arby s:n, Glömminge. I en . stenkista hittades år 1879: 
a) En spjutspets af brons och — b) två perion [Med
delande af direktör Wullf viel nämnda möte; se här ofvan 
sid. 192.]

35. Hagby s:n, vid kyrkan. En h ål c el t med ögla, lik Sv. forns. 
152, men öglan sitter högre upp. [Skänkt år 1873 af fan
junkaren Lindblom till Kalmar läns Fornm. förenings sami.]

36. Voxtorps s:n, Igellösa. Tyvärr saknas närmare uppgifter örn 
de omständigheter, under hvilka följande, af båtsmannen 
Aron Söderudd ”å egorna till Igellösa” (år 1868) hittade 
fornsaker anträffats; sannolikt hafva de legat i en graf. a) 
En dolk, som troligen varit närmast lik Sv. forns. 107. 
Fästets rhombiska knapp af brons är prydd med 6 ”falska” 
spiraler; af någon tånge finnes ej spår. Flingan, hvilkens 
Öfversta del nu felas, är prydd med fina linier längs den 
smala, rundade ryggen. — b) En lång, nu i många stycken 
sönderbruten spjutspets, lik Sv. forns. 101 och med dy
lika sirater. — c) En söndrig och ofullständig knapp 
af brons, samt en liten bit tunn, pressad guldplåt, med hvil
ken knappen utan tvifvel varit belagd. — d) En bit, möj
ligen af bladet till en knif; utan sirater. [St. Hist. Mus. 
3845.]

37. Halltorps s:n, Värnanäs. Under odling af en beteshage hit
tades i en stenig backe (troligen ett stenröse *): a) Ett 
svärd med bred, afbruten tånge, som har uppstående kan
ter; nithål i tången och klingans bas.—b) En spjutspets 
utan sirater; funna tillsammans med a? '[Båda tillhöra kap
ten C. A. Mannerskantz på Värnanäs.]

38. Samma s:n, Värnanäs. Möjligen på olika ställen äro funna: 
Tre skaftcelter lika Sv. forns. 117. [Två af dem till
höra hofstallmästare J. W. Beijers sami. på Kollinge; den 
tredje ingeniör H. Magnéts sami. i Kalmar.]

39. Söderåkra s:n, Thorstorp. Vid borttagandet af ett i en åker 
liggande stenrör af omkring 16 fots diameter och 4 fots 
höjd hittades omkring år 1826 följande bronssaker, som 
lågo djupt nere i jorden, under rörets af stora stenar bil
dade botten: a) Ett häng kärl af samma form som Sv.

') Se här ofvan sid. 193 och 194.
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forns. 248; en del af bottnen är af bildad Sv. forns. 252. Yttre 
diameter vid mynningen 5,75 tum och på vidaste stället 6,3 
turn; höjd 2,3 tum. — b) En liten kupa af ungefär samma form 
som Sv. forns. 246. Siraterna likna dem på kärlet, men de små 
concentriska kretsarna äro upphöjda (ej drifna). — c) En och 
en half ring af en halsprydnad af ungefär samma slag som 
fig. 225 i Woisaae’s Nordiske Oldsager, men ringarna äro 
bredare och tunnare, samt hafva två breda långsgående 
refflor. Den halfva ringen, som troligen legat öfverst, är 
prydd med liniesirater; den hela ringen har inga sådana. 
[St. Hist. Mus. 1453: 309—312; förut i löjtnant C. D. Petters
sons sami. i Karlskrona.]

40. Samma s:n, Törneryd, nära Brömsebäck. I en åker hittades 
1874: En skaftcelt, lik Sv. forns. 117. [Skänkt af d:r A. 
T. Schram till Kalmar läns Fornminnesförenings sami.]

41. Pä Kalmar läns fastland, troligen i trakten af Ljungby, hai
man funnit: En spjutspets. [Enligt meddelande af hr J. 
A. Blomberg på Skärshult.]

Öland.
Åkerbo härad.

42. Böda s:n, Alfvara. I jorden nära bostäderna till hemmanet 
n:o 8 (1858). a) En stor, åt ett håll vriden halsring med 
sådana ovala, i spiraler slutande ”ändskifvor” som å Sv. 
forns. 231, men ringen är mycket smalare och ändskif- 
vorna sakna sirater. — b) Fyra smala, sönderbrutna hals
ringar, lika Sv. forns. 227, vridna än åt ena hållet, än 
åt det andra. [St. Hist. Mus. 2453.]

43. Högby s:n, Norra Munketorp. I en åker norr om byn, år 
1833. En skaftcelt, lik Sv. forns. 117, men genom be
gagnande och upprepade slipningar nästan alldeles utnött. 
[St. Hist. Mus. 1304: 1834, 6 7.]

44. Samma s:n, Horns Kungsgård. Under plöjning. En trind 
hålcelt, afbildad fig. 1 i hälften af verkliga storleken. In
gen ögla, men ett rundt hål i ena sidan; intet i den mot
satta. [St. Hist. Mus. 1553.]



FYND FrIn BRONSÅLDERN I KALMAR LÄN. 269

45. Persnäs s:n, Hörlösa. I ett stenrör hittades hösten 1832 
under odling: En öppen halsring, ”gömd under större ste
nar”. Ringen består af en slät, trind, 0,2 tum tjock ten, 
mot båda ändarna utplattad till tunna, nära 0,s tum breda

Vig. 1. Hålcelt af brons, Horns i Högsby s:n, Öland. J/2.

skifvor, som äro klufna och tvärt afskurna; i den ena ses 
hak, den andra är nu ofullständig. Spår af enkla sirater 
af punkter m. m. [St. Hist. Mus. 1304: 1833, 16.]

Slättbo härad.
46. Köpings s:n, Källingemöre. I en ättekulle hittades år 1821: 

Ett svärd med kullrigt tväsidig tånge och ett troligen till 
öfverstå delen af svärdets slida hörande beslag af brons. 
[Skänktes år 1821 af komminister B. Ljungstedt till Kal
mar allm. läroverks sami. — Ahlqvist, Ölands historia 
och beskrifning 2: 1, sid. 171.]

18
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47. Samma s:n, Källingemöre. Vid borttagandet af ett sten
rör. a) En svärdsklinga, som varit 2 fot lång (nu felas 
den yttersta spetsen); ingen tånge, men 7 nithål. Klingall 
ryggad; inga linien — b) En spjutspets; holken söndrig. 
[St. Hist. Mus. 3385.]

48. Samma s:n, Solberga. Vid stenbrytning i ”Galgeröret” 
utmed afrättsplatsen å Solberga utmark hittades (år 1846): 
a) En dolk med fäste af brons, afbildad Sv. forns. 103 a; 
knappen på fästet ses uppifrån tig. 103 b. — b) En stor 
spjutspets af brons till både form och sirater lik Sv. 
forns. 101. — c) En skaftcelt af brons, lik Sv. forns. 
116; sidoytorna prydda med vackra spiraler och fina zigzag- 
linier. — d) En nästan jemnbred flinta, liknande en spjut
spets, men framtill trubbig och starkt sliten; utmed ena 
eggen glänsande fläckar, utan tvifvel uppkomna genom nöt
ning. — e) ”Två hufvudskålar och benläggar”; tro
ligen samtida med d§t öfriga. [St. Hist. Mus. 1288.]

49. Samma s:n, Solberga. Under plöjning i en åker nedanför 
Galgberget. En fin guldtråd, endast '/3 linie tjock, vårds
löst hoplagd i spiral, 43/4 hvarf, af omkr. 1,5 tums diam. 
Vigt 2 ort 54 korn; guldhalt 92 %. [St. Hist. Mus. 4371.]

50. Samma s:n, Solberga. Nedre delen af en i forntiden af- 
slagen kil, som synes vara af oblandad koppar; knap! 
märkbart uppstående kanter. Utsvängd mot eggen. [St. 
Hist. Mus. 1304: i83i, 5.]

51. Samma s:n, Köpings kyrkslätt. En hålcelt med ögla, när
mast lik Sv. forns. 146. [St. Hist. Mus. 3975.]

52. Samma s:n, Köpings tall. En i forntiden afhuggen bit af 
en halsring, som genom fördjupade, rundtorn gående rän
der har utseende af att vara vriden än åt ena hållet än 
åt det andra; nu böjd i form af en armring. [St. Hist. 
Mus. 1466.]

53. Samma s:n. På utmarken mellan Hörninge och Skedemosse 
hittades på 2 fots djup under jordytan (1843): Två smala 
halsringar, lika Sv. forns. 227, vridna än åf ena. hållet, 
än åt det andra. [St. Hist. Mus. 1077.]

54. Samma s:n, utan närmare uppgift. En skaftcelt, afbildad 
fig. 2 i hälften af verkliga storleken; med en ögla som i
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gjutningen misslyckats, så att den fylts med metall, oell 
som sedan ej blifvit uppborrad. [Kandidat O. Söderboms 
sami. i Upsala.]

55. I trakten af Borgholm (stället ej närmare angifvet) hittades 
år 1873, möjligen på samma ställe: a) En stor halsring 
med ovala ändskifvor, närmast lik Sv. forns. 231, men 
inga sirater på skifvorna. — i) En smal halsring, lik 
Sv. forns. 227, men grundare refflor. [Skänkta af källar
mästaren A. R. Högstedt i Borgholm till Kalmar läns Forn
minnesförenings sami.] *

56. Rosenfors vid Borgholm. På en half fots djup i en något 
stenbunden utmark, upptagen till åker. En utmärkt väl 
arbetad oell val bevarad skaf teel t, af bildad Sv. forns. 
116 i hälften af verkliga storleken. [St. Hist. Mus. 1304: 
issi, a.]
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57. Räpplinge s:n, Borgholms Kungsgård. I en åker hittades år 
1871: En hålcelt med ögla, lik Sv. forns. 146. [St. Hist. 
Mus. 4775.]

58. Högsrums s:n, Ekerum. Under plöjning hittades år 1880: 
En skaftcelt med långa låga kanter och utsvängd egg; 
närmast lik Sv. forns. 140, men utan ränderna, och eggen 
mera utsvängd. [Tillhör godsegaren C. A. Falk på Ekerum.]

59. Samma s:n. På Ekerums egor, möjligen på samma ställe, 
är äfven funnen: En skaftcelt af samma form, men min
dre, och eggen ej så mycket utsvängd. [Ingeniör H. Mag- 
néts sami. i Kalmar.]

60. Samma s:n, utan närmare uppgift. En halsring af kull
rig! tvåsidig ten, hvars undersida är slät; Öfversidan snedt 
refflad åt ett håll. Afsmalnande mot ändarna, som båda 
sluta i enkla hakar. [Skänkt år 1874 af källarmästaren 
A. R. Högstedt i Borgholm till Kalmar läns Fornminnes
förenings sami.]

Runstens härad.

61. Bredsätra s:n. Ett spänne, afbildadt Sv. forns. 120 i två 
tredjedelar af verkliga storleken. [St. Hist. Mus. 1383.]

62. Gerdslösa s:n, Störlinge n:o I. Under plöjning. En hålcelt 
med ögla, lik Sv. forns. 146, men eggen mindre utsvängd. 
[St. Hist. Mus, 4762.]

63. Samma s:n, Nedra Bejby. *) Under odling hittades, på 1,5 
fots djup (1871): a) Ett svärd med smal, fyrkantig tånge; 
klingan, mycket spetsig, bär å hvardera sidan om den 
smala rundade ryggen en fördjupad, ej särdeles väl gjord 
linie. Hela längden 20,6 tum. — b) En knif, hvars hand
tag slutar i ett hästhufvud; af bildad Sv. forns. 115. — 
c) En knif med böjdt blad och smalt fyrkantigt skaft, som 
slutar i en knopp; lik Sv. forns. 113. — d) Dessa saker 
lågo bredvid ”benen efter en groflemmad större person, 
liggande på högra sidan med högra armen sträckt öfver 
bröstet åt venstra axeln; venstra armen kunde ej finnas”. 
[St. Hist. Mus. 4543.]

*) På Topografiska corpsens karta: Bägby.
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64. Samma s:n, på olika, ej närmare uppgifna ställen, a) En 
dol k klinga. [Friherre E. Cederströms sami. på Krusen
berg.] — b) En knif, lik Sv. forns. 114. [Ingeniör H. Mag- 
néts sami. i Kalmar.] — c) En hål c el t med ögla, lik Sv. 
forns. 146. [St. Hist. Mus. 1985: 1846, 21.]

65. Långlöts s:n, ”Bostorp”.*) I jorden. En hålcelt med ögla. 
[St. Hist. Mus. 1985: issi, 4.]

66. Samma s:n, utan närmare uppgift. En hålcelt med ögla, 
närmast lik Sv. forns. 146, men mera jemnbred. [St. Hist. 
Mus. 1304: 1843, 35.]

Fi</. 3. Bronsnål, sedd frän tre sidor. Bystad i Runstens s:n. 2/s-

67. Runstens s:n, Dystad. Vid rotbrytning hittades år 1876, nära 
jordytan: En nål, hvars hufvud bildas af tre runda skifvor

*) Så enligt deli af d:r Ekman egenhändigt skrifna, utförliga förteck
ningen öfver hans samling. Något Bostorp torde dock ej finnas i 
Långlöts s:n, men väl i den ej långt härifrån belägna N. Möck
leby s:n.
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med upphöjd midtpunkt och concentriska kretsar; afbildad 
fig. 3 i två tredjedelar af verkliga storleken. På baksidan 
finnas två öglor. [Kalmar läns Fornminnesförenings sami.] 

En alldeles dylik nål hittades samma år i Hemse s:n på 
Gotland (St. Hist. Mus. 5733). Några andra nålar af denna 
egendomliga form äro ej kända från Sverige, men i en 
torfmosse vid Garftitz på Rugen är en bronsnål af alldeles 
samma form funnen (Strålsunds Museum). En i Haderslev 
arnt, Jylland, funnen bronsnål af samma form, ehuru något 
afvikande, är afbildad af Madsen i Broncealderen, Suiter, 
pl. 27 fig. 17; och en liknande bronsnål, men med de tre 
skifvorna i en rad, är funnen på Bornholm (Vedel i Arböger 
f. nord. Oldkynd. 1872, pl. 1, fig. 2). Jfr Madsen, Bronce
alderen, Suiter, pl. 27 fig. 6, och Samlede Fund, pl. 18 fig. 5 
(med hängen).

Algutsrums härad.

68. Glömminge s:n, Ryd. En halsring, nästan trind. Undersidan 
är slät och plan; det öfriga grundt snedreffladt, så att rin
gen liknar Sv. forns. 229, men alla refflorna gå åt ett båll 
och äro grundare än å originalet till nämnda fig. [Herr 
J. G. Segrell sami. på Tveta. *]

69. Samma s:n (troligen). En hålcelt utan ögla; eggarna 
mycket utsvängda. [Herr J. G. Segrells sand. på Tveta.]

70. Algutsrums s:n, Holmetorp. En skaftcelt eller kil med 
nästan omärkligt upphöjda kanter; utsvängd egg. [Hr J. G. 
Segrells sami. på Tveta.]

71. Samma s:n. Vid olika tillfällen och utan tvifvel pä olika 
ställen, a) En spjutspets, afbildad Sv. forns. 177 i hälf-

*) I delina samling förvaras äfven en å Ryds egor funnen hälft af en 
halsring af brons, hvilken bestått af två, genom en enkel led
gång med hvarandra förenade delar; niten i ledgången är af jern. 
Ringens insida är plan, utsidan ryggad (ryggen ligger närmare den 
nedre kanten än den öfre). Andan är uppböjd och slutar i en 
nästan rund knopp, på hvilken tre upphöjda concentriska kretsar 
ses. Denna ring — liksom en dylik i Sandby s:n funnen ring, 
hvilken förvaras i St. Hist. Mus. (n:o 1985: 1853, l) — synes till
höra öfvergångstiden till jernåldern, eller den ännu föga kända första 
delen af denna period.
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ten af verkliga storleken; hål i holkens båda sidor. [St. 
Hist. Mus. 1304: 1842, 3.] — b) En hålcelt med ögla, lik 
Sv. forns. 146. [St. Hist. Mus. 1304: 1846, 7.]

72. 1 Algutsrums eller Thorslunda s:n har man funnit: En spjut
spets, till formen lik Sv. forns. 174, men kortare och en
dast prydd med två grupper fina limér och utmed dem en 
rad af prickar; nithål genom holkens båda sidor. [St. Hist. 
Mus. 4837.]

73. Thorslunda s:n, Antorp (= Arontorp). En spjutspets. [Hr 
J. G. Segrells sami. på Tveta.]

74. Samma s:n, Kåtorp. 1 jorden. En hålcelt med ögla, närmast 
lik Sv. forns. 146. [St. Hist. Mus. 1985: 1847, io.]

75. Samma s:n, Skogsby. Under grushemtning i den s. k. Qvarn
backen påträffades år 1841: ”En vanlig stenkista, som 
inneslöt ett menniskoskelett, och omkring hufvudskåls-

Fiff. 4. Brottsling. Skogsby i Thorslunda s:n.^J/2.

benen satt en bronsring, hvilken vid upptagandet biet' 
afbruten”. Ringen är i hälften af verkliga storleken af- 
bildad fig. 4. Den Hinda delen är massiv, på öfre hälften 
prydd med streck; undre hälften slät. [St. Hist. Mus. 963.]

76. Samma s:n, Runsbäck. Under odling af nyland (1843). En 
skaftcelt, lik Sv. forns. 117 [St. Hist. Mus. 1304: 1843, io.]

77. Samma s:n, Runsbäck (1869). En hålcelt med söndrig ögla, 
närmast lik Sv. forns. 152, men den öfre delen, ofvanför 
öglan, är nästan lika stor som den nedre. [St. Hist. Mus. 4265.]

Denna ring och den under n:o 45 omtalade torde höra 
till slutet af bronsåldern. Jfr min uppsats Minnen från 
bronsålderns slut i Norden, i Månadsbladet 1880.

78. Samma s:n, Kalkstad. I jorden. En liten spjutspets, 
närmast lik Sv. forns. 176, men något smalare, intet hål i 
holken. [Stat. Hist. Mus. 1304: 1842, 6.]

79. 1 samma s:n, på olika, icke närmare angifna ställen, a) En 
hålcelt med ögla. [Hr J. G. Segrells sami. på Tveta.] —
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80.

b) En ”stångknapp” med ögla, afbildad i naturlig storlek 
Sv. forns. 225. [St. Hist. Mus. 1304: 1834, 84.]

Vickleby s:n, Karlevi n:o 8. Vid plöjning 
(1880). Ett kort svärd af ovanlig typ, af- 
bildadt fig. 5 i en tredjedel af verkliga stor
leken; af hittaren brutet i tre delar. Fästet, 
af oval genomskärning, är ihåligt och öppet 
upptill; troligen har en nu förlorad knapp 
varit fäst i holken med tillhjelp af härz, 
hvaraf lemningar ännu synas på holkens 
insida (de brinna med låga och sprida då 
harzlukt). Kaden är prydd med fyra grup
per af smala fördjupade linier, nu mycket 
nötta. Fästet och kliugan äro i hvar sitt 
stycke; den senare last med två simpla 
nitar, ofvanför hvilka synas, å båda sidor 
af fästet, fyra runda upphöjningar, som 
likna nithufvud. Flingan har en rundad 
midtrygg, upptill bred, nedåt afsmalnande; 
å den öfre, breda delen af denna rygg, samt 
å ömse sidor om densamma dnnas smala, 
fördjupade linier. Hela längden, med fästet, 
är 12,8 tum. [St. Hist. Mus. 6748.]

Något annat svärd med sådant fäste är 
icke kändt från Sverige.
Samma s:n. På Landtborgen strax öster 
örn Karlevi har man i en förstörd hög fun
nit: ”Ett tvääggadt svärd af fornmetall”. 
[Ahlqvist, Ölands historia och beskrifning, 
II: 2 sid. 228, not.]
Samma s:n, utan närmare uppgift. En vacker 
skaftcelt af samma typ som Sv. forns. 
116; med spiralsirater. [St. Hist. Mus. 1304: 
1828, 12.]
Mörbylånga s:n. ”1 Borgby borg” har man
vid olika tillfällen funnit: a) En liten doIk- 
klinga med 2 nithål. [St. Hist. Mus. 1250: 
6.] — b) En spjutspets. [St. Hist. Mus.

81.

82.

83.
Hg. 5.

Kort svärd 
af brons. 
Karlevi

i Vickleby s:n. '/,. 1304: 1841, i2.] — c) En skaftcelt eller kil
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nied mycket låga kanter ock utsvängd egg; öfre delen är i 
senare tid afslagen. [St. Hist. Mus. 1304: i84i, 13.] — d) 
Två håle el t er med ögla, lika Sv. forns. 146. [St. Hist. 
Mus. 1304: i84i, 9 och io.'J — e) En mejsel med rund 
holk, af samma slag som Sv. forns. 144; utan ögla eller hål 
i kanten. [St. Hist. Mus. 1304: i84i, 11.]

84. Samma s:n, utan närmare uppgift. ”Tvenne pieser af forn- 
malm, af hvilka den ena utgjorde ett svärd.” [Inlemnades 
år 1797 till Kalmar stifts-bibliotek, enligt Kalmar Stifts- 
tidningar n:o 5 år 1797; de förkommo vid Kalmar stads 
brand år 1800. — Ahlqvist, Ölands historia och beshrifning, 
II: 2 sid. 214.]

Möckleby härad.
85. Norra Möckleby s:n, nära kyrkan. 'T jordytan”. En skaft- 

celt eller kil med knapt märkbart uppstående kanter; ut
svängd egg. [St. Hist. Mus. 1304: is4o, 36.]

86. Samma s:n, på olika, ej närmare uppgifna ställen, a) En 
spjutspets utan sirater. ”Funnen i jorden.” [St. Hist. 
Mus. 1304: i 837, si.] — b) En hålcelt med ögla, närmast lik 
Sv. forns. 152. ”Funnen i en åker”. [St. Hist. Mus. 1304: 
1838, 1 93.] — c) En mejsel med rund holk, af sammaslag 
som Sv. forns. 144; utan ögla eller hål i kanten. ”Funnen 
i jorden”. [St. Hist. Mus. 1304: is37, so.]

87. Gårdby s:n, Öfre Ålebäck. I jorden. En hålcelt med ögla, 
närmast lik Sv. forns. 152. [St. Hist. Mus. 3668.]

88. Samma s:n, Ullevi*). I jorden. En spjutspets, till for
men närmast lik Sv. forns. 176, men med ett stort, genom 
båda sidorna gående nithål och med tre rader triangelsirater, 
lyida med parallela linjer. [St. Hist. Mus. 4321.]

89. Sandby s:n. I en grafhög vester örn kyrkan har man fun
nit: En dolkklinga utan tånge, med två nithål; längs

') Under stenbrytning å utmarken till Ullevi har man äfven funnit 
två ”tutulusformade” bronsspännen, af hvilka det ena är af- 
bildadt iSv. forns. 306, samt två små bronsringar (St. Hist. Mus. 
1355); detta fynd torde tillhöra början af jernåldern. Jfr Mon
telius, Från jernåldern, text, sid. 23.
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klingall midt en hög, rundad rygg; inga linien [St. Hist. 
Mus. 1304: i82s, 25.]

90. Samma s:n. A Sandby bys egor har man dessutom funnit: 
«) Ett kort svärd med fäste af brons, afbildadt i en tredje
del af verkliga storleken tig. 2 å pl. I i Nilssons Skandin. 
Nordens urinvånare, Bronsåldern; spetsen sedan länge af
bruten. [St. Hist. Mus. 1304: 1828, 14.] — b) En ovanligt 
lång spjutspets, närmast lik Sv. forns. 101 och prydd 
med samma slags sirater, men icke mindre än 16.4 tum 
lång. [St. Hist. Mus. 1304: 18-28, 13.] — c) En liten tång 
(pincett) med 3 små bucklor och fina zigsagsirater; formen 
lik Sv. forns. 201. [St. Hist. Mus. 1304: 1 828, 15.] — 
d) Fyra större bitar af en knif. [St. Hist. Mus. 1304: 
1 828, 1 6.] — e) En liten hålcelt med ögla, lik Sv. forns. 
146, men mera jemnbredd. [St. Hist. Mus. 1985: 1849, 5.]

a—d äro möjligen funna tillsammans; e är funnen på 
annat ställe.

91. Samma s:n, Ekelunda. Vid stenbrytning. En hålcelt med 
ögla, afbildad fig. 6 i två tredjedelar af verkliga storleken. 
[St. Hist. Mus. 4378.]

92. Samma s:n, Ekelunda. Vid harfning å en åker. En spjut
spets, närmast lik Sv. forns. 176, men smalare. Holken i 
forntiden sönderbruten; troligen intet nithål. [St. Hist. 
Mus. 4432.]

93. Samma s:n. På olika, icke närmare uppgifna ställen, a) 
Öfre delen af ett bredt bronssvärd, med smal, fyrkantig 
tånge. På klingall en ganska hög, smal, rundad rygg och 
å ömse sidor derom, men på ovanligt stort afstånd, en 
nästan lika bred och hög rand. ”Funnet i en grafhög, jemte 
en lansspets af jern”*). [St. Hist. Mus. 1304: 1838, 98.] 
— b) En hålcelt med ögla, närmast lik Sv. forns. 146. 
[St. Hist. Mus. 1304: 1841, 4.]

94. Stenåsa s:n, Slagerstad. Vid upprensning af en vattengraf 
(1875). a) En liten dolkklinga utan tånge, med 2 nithål; 
hög, rundad midtrygg och derutmed på hvar sida en smal, 
upphöjd linie. — b) En spjutspets, närmast lik Sv. forns.

') Då inga närmare fyndomständigheter äro^kända, har man ingen 
anledning antaga, att dessa båda saker verkligen hittats tillsammans.
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101; intet nithål. — c) Bakre delen af en i senare tid sön
derbruten knif nied handtag i forin af hästhufvud; således 
af samma typ som Sv. forns. 115. — d) Fyra smärre bitar 
af en trind, slät nål med litet, ofvantill 
nästan platt hufvud. [St. Hist. Mus. 5483.]

95. Samma s:n, Slagerstad, a) En liten, vac
ker, diademlik halsprydnad af samma 
form som Sv. forns. 122, men mindre och 
prydd med en rad spiralsirater, samt 
fina zigzaglinier m. m. — b) En rund, 
något kupig skifva, troligen hufvudet till 
en större bronsnål, som suttit i holken 
på undersidan. Afbildad fig. 7 i två 
tredjedelar af verkliga storleken. På 
Öfversidan sirater af smala, fördjupade 
linier. — Enligt en uppgift, som dock 
utan tvifvel beror på ett misstag, skulle 
dessa båda saker vara, jemte en ben
kam af det under den äldre jernåldern 
vanliga slaget, funna i ett groft lerkärl, 
som var täckt med en stenflisa och stod 
tätt underjordytan. [St. Hist. Mus. 6051.]

96. Samma s:n, Slagerstad. I en åker, år 
1875. En doppsko af brons till slidan 
för ett bronssvärd, afbildad 
fig. 8 i hälften af verkliga 
storleken. Med tre små 
runda hål, af hvilka endast 
två gå genom båda sidorna.
[Hr J. 6. Segrell sami. på 
Tveta.]

Från Sverige är ingen 
annan doppsko af'denna 
form känd, men i Tyskland 
och andra länder på fast
landet äro flere sådana funna. Se t. ex. Lindenschmit, Alter- 
timmer unserer heidnischen Vorzeit, band 3, hält. 6, pl. 2.

97. Samma s:n, Södra Qvinneby. I en sandhäla. Spetsen af en 
dolk eller ett svärd. [Hr J. G. Segrell saml.^på Tveta.]

Fig. 6. Hålcelt af 
brons. Ekelunda i 
Sandby s:n. 2/3.

Fig. 7. Fund skifva till en nål af brons, 
sedd framifrån och från sidan. 
Slagerstad i Stenåsa s:n. 2/s.
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98. Samina s:n, Södra Qvinneby. De två i spiralskifvor upp
rullade och med hvarandra hopvuxna ändarna till en stor 
halsring af samma slag som Sv. forns. 231. [Hr J. G. 
Segrell sami. på Tveta.]

Fig. 8$'Doppsko af brons till en svärdsslida. Slagerstad i Stenåsa s:n. ‘/2.

99. Samma s:n. På icke närmare an
gifvet ställe har man uti en sten
kista i en grafhög funnit: De 
båda kupiga skifvorna till ett 
”glasögonformigt” spänne, af 
hvilka den ena är afbildad här 
fig. 9 i två tredjedelar af verkliga 
storleken. Baksidan slät. Bågen 
och nålen saknas. [St. Hist. Mus. 
1304: 1831, 6.].

100. Samma s:n. I en annan grafhög, 
hvars läge ej heller är närmare 
angifvet. En dolkklinga med 
tånge, utan nithål. [St. Hist. Mus. 
1304: 1836, 60.]

101. I samma s:n har man dessutom på olika ställen funnit:
a) En spjutspets. [St. Hist. Mus. 1304: 1836, 78.] —
b) En bit af en celt. [Göteborgs Museum 1640.]

102. Hulterstads s:n, Triberga. I en grafhög har man ”jemte 
en del andra, nu förstörda saker” funnit: En spjutspets, 
till formen lik Sv. forns. 174, men endast prydd med några 
fina, fördjupade linier kring holkens mynning; intet nithål. 
[St. Hist. Mus. 1985: 1847, 84.]

103. Samma s:n, Hulterstad. Vid plöjning. Ett långt, helt svärd, 
som synes hafva blifvit afbrutet vid fästet och sedan erhållit
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en tånge genom omarbetning af klingans Öfversta del; denna 
tånge är temligen bredt fyrkantig, utan uppstående kanter 
och utan nithål. Klingan har bredt, rundad rygg och å 
ömse sidor derom en smal upphöjd linie samt på nedre 
delen ett par rader små inslagna halfkretsar. [St. Hist. 
Mus. 2045.]

104. Samma s:n, utan närmare uppgift. ”Bladet af en brons- 
knif, 6 (verk)tum långt, 1 tum bredt; genom slipning har 
det blifvit mycket smalt mot spetsen”. [St. Hist. Mus. 1304:
1838, 106.]

Gräsgårds härad.

105. Kastlösa s:n, Bredinge. Vid stenbrytning i en grusbacke 
(möjligen i en graf), a) En liten, i två delar bruten tång 
(pincett) af brons; öfre delen bredare, nedre delen sma
lare och tunnare än fig. 10. — b) Ena 
hälften af en annan liten tång af brons, 
återgifven här i naturlig storlek fig. 10.
Den breda, nedersta delen är mycket 
tjock. — c) En flintdolk. [St. Hist. Mus.
4107.]

Tänger af samma form som fig. 10 
tillhöra en tidig del af bronsåldern; jfr 
Madsen, Broncealderen, Samlede Fund, 
pl. 3 fig. A 1.

106. Samma s:n, Prestgården. I en grusbacke
påträffades år 1849: a) Obrända men-
niskoben jemte — b) en dolkklinga
med smal, fyrkantig tånge; inga nithål. Fig. io. En liten, nu
Längs klingans midt. en smal, ganska half tång af bron». Bre- 

# ... _ , (lingö t ti Q/St lo sci s:n. /j.
hög rygg; inga limér. — c) En liten
tång, afbildad här fig. 11 i naturlig storlek. [St. Hist. 
Mus. 1985: is49, i och 2.

107. Samma s:n, Kastlösa. Vid plöjning, troligen ej tillsammans. 
a) En skaftcelt, lik Sv. forns. 142 (men utan bomärke) 
— b) En hålcelt med ögla, närmast lik Sv. forns. 147, nu 
mycket skadad. [St. Hist. Mus. 5637.]
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108. Samma sm, utan närmare uppgift. Udden 
af en spjutspets. [St. Hist. Mus.]

109. Smedby s:n. En vacker skaftcelt, lik 
Sv. forns. 116, men utan sirater. [Skänkt 
år 1875 af kapten Melén till Kalmar läns 
Fornminnesförenings sami.]

110. Segerstads s:n, Segerstad. I jorden. En 
hål c el t med ögla, närmast lik Sv. forns.

112. Samma s:n. På ett ej närmare uppgifvet ställe har man i 
jorden nära en grafhög funnit: Nedre delen af en skaftcelt 
eller kil, som synes vara af koppar; knapt märkbart upp
stående kanter. [St. Hist. Mus. 1304: is35, 123.]

113. Samma sm, på olika, ej närmare kända ställen, a) Öfre 
delen af ett svärd med temligen bred, kullrig tånge; inga 
nithål. Utmed klingans midt en bred, rundad rygg; inga 
limér. ”Funnet i jorden”. [St. Hist. Mus. 1304: 1835, 43.] 

— b) En nål, afbildad Sv. forns. 214 i två tredjedelar af 
verkliga storleken. [St. Hist. Mus. 1383.]

114. Ventlinge s:n. Vid Lunda hittades år 1874: En hit äfen 
ring, troligen halsring, nästan trind, grundt spiralrefflad 
åt ett håll. Båda ändarna saknas. [Skänkt 1875 af prosten 
Lagström till Kalmar läns Fornminnesförenings sami.]

115. Ås s:n, Näsby. Under grushemtning i en backe nära all
männa landsvägen påträffades år 1845: a) Ett groft ler
kärl, som stod mellan två stenar; det ”var så stort, att 
det minst kunde rymma tre stop”. Då kärlet sönderstöttes 
af spaden, visade det sig innehålla brända ben, och på 
dess botten låg — b) en bronsknif med smalt skaft, som 
är gjutet läå, att det har utseende af att vara tillbakaböjdt 
mot ryggen och hoprulladt i spiral; således af samma slag

lil. Gräsgårds s:n, Gammalsby. Under plöj
ning. En ganska stor hål c el t utan ögla, 
men med ett rundt hål i ena sidan; till 
formen närmast lik fig. 2 å pl. 20 i Mad- 
sens Broncealderen, Suber, men simplare 
och utan sirater. [St. Hist. Mus. 1304:
1 832, 56.]

146, men större och mera jemnbred. 
[St. Hist. Mus. 4043.]

11. En liten tång 
af brons. Kastlösa 

Prestgård, '/i ■
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sorn Sv. forns. 191 och 192. Inga sirater. [St. Hist. Mus. 
1304: 1846, i.]

116. Samma s:n, Ottenby. I en åker. En stor spjutspets, 
närmast lik Sv. forns. 102; rikt prydd med koncentriska 
halfkretsar (ej spiraler). [Hofstallmästaren J. W. Beijers 
sami. på Kollinge.]

117. Norra Öland. En liten tu till us. [St. Hist. Mus. 4775.]
118. I mellersta delen af Öland, inom Algutsrums, N. Möckleby 

eller Thorslunda s:n, bar man funnit: En stor, vacker 
dubbelknapp, afbilda^ fig. 12 i na
turlig storlek. Den plana Öfversidan 
är prydd med fördjupade spiralsirater.
[St. Hist. Mus. 4803.]

119. Södra Öland. En skaftcelt, närmast 
lik Sv. forns. 140. [Hofstallmästaren 
Beijers sami. på Kollinge.]

120. Öland. På olika, ej närmare kända 
ställen äro funna: a) Ett svärd, som 
enligt en liten, i St. Hist. Mus. för
varad skit/, haft en bred tånge med 
nithål. [En till detta svärd hörande 
nit finnes i St. Hist. Mus.] — b) En 
hålcelt, närmast lik Sv. forns. 146.
[Hr J. A. Blombergs sami. på Skärshult.] — c) En hål
celt med ögla; lemning af träskaftets spets i hålet. [Hä
radshöfding 6. Bergs sand. i Mönsterås.]

121. På Öland eller Kalmar läns fastland äro dessutom troligen 
funna: a) Två spjutspetsar, båda skadade. Den ena 
troligen från den äldre bronsåldern. — b) Fyra hålcelter, 
af hvilka tre hafva ögla och närmast likna Sv. forns. 146.
— c) Bakre delen af en i senare tid afbruten tunn knif 
med smalt skaft, som är tillbakaböjdt mot ryggen och hop 
rulladt i spiral; således af samma form som Sv. forns. 191 
och 192, men utan sirater. — d) En liten tång, lik fig. 10 
här ofvan; hel. Den nedre, breda ändan är mycket tjock.
— e) Två spiralarmringar af en jemnbred, på insidan

Hii/. 12 Bronsknapp, 
sedd uppifrån och frän 

sidan. Öland. '/,.
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plan, på utsidan kullrig ten; den ena något bredare än den 
andra. Båda ringarna äro afbrutna i bägge ändar. Den 
bredare har nu 53/4 hvarf; den smalare 9 hvarf, [a—e för
förvaras alla i St. Hist. Mus., n:o 2076. De hafva förut 
tillhört fabrikören J. Storks sami. i Kalmar.] — f) Två 
skaftcelter, lika Sv. forns. 117. [Kalmar allmänna läro
verks sami.] — g) En skaftcelt, lik Sv. forns. 117. — 
h) En hålcelt med ögla. — i) En dolkklinga med smal, 
platt tånge, [g—i tillhöra alla Kalmar läns Fornminnes
förenings sami.].

Tillägg.
Sedan början af ofvanstående förteckning var satt, har jag 

genom benägna meddelanden af egarne erhållit kännedom örn 
följande fynd.

122. Handbörds h:d, Kråksmåla s:n. En hålcelt, lik Sv. forns. 
146, men något större. [Häradshöfding G. Bergs sami. i 
Mönsterås.]
Denna celt är det första med säkerhet kända fynd från 
bronsåldern inom Handbörds härad.

123. Stranda h:d, Döderhults s:n. a) En dolk. —b) En hålcelt. 
[Friherre G. Raabs sami. på Brusemåla.]
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Af den nu meddelade förteckningen se vi, att för närvarande 
188 föremål af metall äro kända från Kalmar län. Då länets 
yta utgör 100,r, svenska qvadratmil, känner man således 1,8 7 
sådana föremål från hvarje amil i medeltal. Alla dessa saker 
äro af brons, med undantag af den under n:o 49 omtalade guld
ringen samt den bit af en tunn guldplåt, hvarmed en brons- 
knapp (n:o 36) varit belagd. Bland de inom länet anträffade 
fornsaker från bronsåldern, hvilka icke äro af metall, nämna 
vi här endast den i Hvena s:n af Sefvedes b:d funna gjutformen 
af sten för hålcelter*).

De nämnda 188 sakerna äro emellertid på ett mycket olika 
sätt fördelade mellan länets båda hufvuddelar. Från fastlands- 
delen, som utgör 88,s minil, känna vi endast 57 föremål, eller 
0,64 från hvarje amil i medeltal. Från Olands 11,s amil äro 
deremot icke mindre än 116 föremål kända, eller ungefär 10 
från □ milen. Af de 15 föremål, örn hvilka man ej vet, i hvilken 
del af länet de äro funna, torde också flera tillhöra Oland än 
fastlandet.

Afven om vi närmare betrakta fynden från länets fastland 
och det sätt, hvarpå de äro fördelade, märka vi en betydlig 
skilnad. Från de söder om Gamlebyviken, eller söder örn Norra 
Tjust, belägna socknar, hvilka stöta tili hafvet eller vikar af 
hafvet, och hvilka omfatta en yta af sammanlagdt 23,2 amil, 
känna vi 43 föremål af nu i fråga varande slag, eller 1,8 5 från 
hvarje amil i medeltal; under det att man från hela den öfriga 
delen af länets fastland, utgörande 65,6 elmil, ej kan uppvisa 
mer än 14 sådana föremål, eller 0,21 från qvadratmilen**).

En skilnad, som också är anmärkningsvärd, ehuru ej så 
stor som den nyss nämnda, visar sig emellan Olands södra och 
norra hälft. Från Södra mötet, omfattande Gräsgårds, Möckleby 
och Algutsrums härad — känna vi 74 föremål; från Norra mötet
— omfattande Runstens, Slättbo och Åkerbo härad — äro der-

*) De två under n:o 34 omtalade perlorna äro ej medräknade i 
ofvanstående summa, emedan det ej är kändt, af hvilket ämne de voro.

“) Af de två under n:is 3 och 4 upptagna bronserna — den ena 
funnen »i trakten af Vestervik», den andra »i Norra eller Södra Tjust»
— är en räknad till Norra Tjust och en till kusttrakten af Södra Tjust. 
På samma sätt har det ena af de under nös 33 och 41 omtalade brons
spjuten räknats till kustsocknarna och det. andra till det inre landet.

19
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emot endast 39 föremål kända. Då båda moteu äro i det när
maste lika stor (det norra till och med något större än det 
södra), visar det sig, att man från öns södra hälft känna dubbelt 
så många bronsåldersarbeten af metall som från den norra 
hälften.

Så vidt vår kännedom örn fynden från bronsåldern inom 
Kalmar län sträcker sig, har man således, i medeltal för qvadrat- 
milen, funnit mer än 5 gånger så många saker på Oland som 
på kuststräckan af fastlandet söder örn Norra Tjust; och nära 
9 gånger så många på nämnda kuststräcka som i den öfriga 
delen af länets fastland.

Både från den förra och senare delen af bronsåldern hai
man träffat minnen i Kalmar län.

Till den förra delen af perioden torde nämligen följande 
bronsaker kunna räknas:

3 korta svärd eller dolkar med fästen af brons (fynd n:is 
48, 80, 90);

13 andra svärd och dolkar (niis 16, 20, 21, 31, 32, 36, 37, 
46, 63, 94, 103, 106, 113);

5 spjutspetsar lika Sv. forns. 101 (n:is 22, 36, 48, 90, 94);
3 andra spjutspetsar (niis 88, 116, 121);
13 kilar eller skaftceltar lika Sv. forns. 140—142 (niis 2, 

5, 6, 8, 50, 58, 59, 70, 83, 85, 107, 112, 119);
4 skaftceltar lika Sv. forns. 116 (nås 48, 56, 82, 109);
10 skaftcelter lika Sv. forns. 117 (nås 7, 38 [3 st.], 40, 43, 

76, 121 [3 st.]);
3 hålcelter (nås 44, 107, lil);
6 knifvar (nås 36, 63 [2 st.], 64, 90, 94);
2 diademlika halsprydnader lika Sv. forns. 122 (nås 18, 95);
1 armband (n:o 17);
2 spiralarmringar (n:o 121);
1 spänne, afbildadt Sv. forns. 120 (n:o 61);
1 nål (n:o 94);
2 knappar (nås 36, 118);
1 »tutulus» (n:o 117); samt
5 små tänger (nås 90, 105 [2 st.], 106, 121).

Således tillsammans från den äldre bronsåldern: 75 saker.
Till den senare delen af bronsåldern böra vi deremot räkna 

följande arbeten:
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1 doppsko*) till en svärdsslida, afbild ad fig. 8 (n:o 96);
6 spjutspetsar (niis 14, 71, 72, 78, 92, 102);
1 skaftcelt, af bildad fig. 2 (n:o 54);
17 hålcelter lika Sv. forns. 146 (niis 51, 57, 62, 64, 66, 71, 

74, 83 [2 st.], 90, 93, 110, 120, 121 [3 st.], 122);
6 hålcelter lika Sv. forns. 152 (niis 1, 25, 35, 77, 86, 87);
9 andra hålceltar (niis 30, 65, 69, 79, 91, 120, 121 [2 st.], 123);
2 mejslar med holk för skaftet, lika Sv. forns. 144 (niis 

83, 86);
2 knifvar lika Sv. forns. 191, 192 (niis 115, 121);
9 halsringar lika Sv. forns. 227 (niis 9, 15, 42 [4 st.], 53, 

[2 st.], 55);
4 halsringar lika Sv. forns. 231 (niis 10, 42, 55, 98);
2 halsringar lika tig. 4 (niis 45, 75);
5 andra halsringar (niis 39, 52, 60, 68, 114);
4 spiralarmringar (n:o 11);
1 spänne, afbildadt fig. 9 (n:o 99);
2 nålar, afbildade fig. 3 och Sv. forns. 214 (n:is 67 och 113);
1 knapp, afbildad Sv. forns. 225 (n:o 79);
4 hängkärl (mis 10, 11, 28, 39); samt
1 till ett af dessa kärl hörande »kupa» (n:o 39).

Således tillsammans från den yngre bronsålder: 77 saker.
Om de ölriga 36 inom länet funna fornsakerna af metall 

från bronsåldern kan jag ej nu afgöra, till hvilken del af perio
den de höra, emedan jag icke haft tillfälle att se några af dem, 
och emedan de andra äro för mycket skadade eller hafva en 
för litet karakteristisk form.

Af denna öfversigt finna vi, att man frän Kalmar län känner 
ungefär lika många arbeten från den förra som från den senare 
delen af bronsåldern; ett förhållande, som är anmärkningsvärdt, 
emedan man vanligen föreställer sig, att den äldre bronsåldern 
i denna del af Skandinavien efterlemnat så talrika minnen.

*) Utan tvifvel höra till den yngre bronsåldern äfven några af de 
i länet funna och ej bland den äldre bronsålderns vapen upptagna 
svärden och dolkarna, ehuru jag ännu ej kan med säkerhet urskilja 
dem, emedan de hittats ensamma och ej utmärka sig genom sin form 
eller genom sirater.




