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Den förhistoriska fornforskningen i Sverige under 
åren 1878 och 1879,

Kortfattad öfversigt af 

Oscar Montelias.

Vi hafva trott, att det för Svenska Fornminnesföreningens 
ledamöter och för andra vänner af Sveriges forntid skulle kunna 
vara af intresse, att lära känna hvad under den närmast för
flutna tiden uträttats för att erhålla ökad kännedom om landets 
fornminnen. Derför meddelas här en i korthet affattad redo
görelse för den arkeologiska verksamhet, som under loppet af 
de två sistförflutna åren utvecklats här i Sverige. Af hänsyn till 
tidskriftens begränsade utrymme måste vi nu inskränka oss till 
den förhistoriska fornforskningens område; men vi hoppas, att 
någon annan i ett följande häfte skall lemna en redogörelse för 
det, som äfven på andra till Svenska Fornminnesföreningens 
verksamhet hörande områden tilldragit sig.

Vid en sådan öfversigt hafva vi att betrakta dels de 
forskningsresor och undersökningar, som företagits för att 
uppsöka, beskrifva och afteckna landets fasta fornlemningar, 
samt erhålla kännedom om dessas innehåll; dels de tillfälligtvis 
gjorda fynd, som under de två nämnda åren anträffats eller blifvit 
kända; och dels den litterära verksamheten för att bearbeta det . 
sålunda samlade materialet eller göra det kändt. Lika vigtigt, 
som det är att samla ett så stort arkeologiskt material som 
möjligt, lika vigtigt är det nämligen att genom beskrifningar 
och afbildningar göra det tillgängligt för både eget och andra 
länders fornforskare. I det senare afseendet möta oss visser
ligen ganska betydliga svårigheter, emedan vi höra till ett folk, 
hvars språk är nästan alldeles okändt utom Skandinaviens grän
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ser; men dessa svårigheter måste öfvervinnas, örn vi vilja del
taga i det för Europas folk gemensamma vetenskapliga arbetet, 
och det kan med någon ansträngning öfvervinnas genom öfver- 
sättningar, eller derigenom att man omedelbart begagnar något 
af verldsspråken.

Vi börja med en redogörelse för de forskningsresor och 
undersökningar, som under de två i fråga varande åren före
tagits i Sverige för att lära känna landets fornminnen från för
historisk tid.

Vitterbets-Akademien har sedan 1840-talet haft ett särskildt 
anslag till bekostande af arkeologiska forskningsresor inom lan
det, och, sedan med år 1870 det särskilda anslaget till en anti- 
qvitets-intendent upphört, hafva nämnda akademis amanuenser 
i stället årligen för dylika undersökningar företagit tjensteresor. 
På detta sätt hafva de flesta trakter af landet genomforskats,*) 
och i Vitterhets-Akademiens arkiv ligga nu socknevis upprättade 
förteckningar öfver de fasta fornlemningarna i större delen af 
landet, utaf hvilka förteckningar många äro åtföljda af värderika 
afbildningar och kartor.

Med de medel, som äro stälda till Vitterhets-Akademiens 
förfogande, hafva äfven många fornlemningar blifvit till sitt inre 
undersökta.

Svenska Fornminnesföreningen, några af provinsernas forn
minnesföreningar, Göteborgs och Bohusläns hushållningssällskap 
samt flere enskilde personer hafva kraftigt bidragit till sådana 
undersökningar, och mycket som dervid anträffats har blifvit 
öfverlemnat till Statens Historiska Museum; det öfriga förvaras 
i de talrika provinsmuseer och enskilda samlingar, hvilka finnas 
nästan öfverallt, och i hvilka flere tusen fornsaker förvaras, af 
hvilka de flesta säkerligen skulle hafva gått förlorade, örn de 
ej upptagits i dessa samlingar.**)

Verksamheten i dessa afseenden har under åren 1878 och 
1879 ej varit mindre än förut.

De mest storartade undersökningar, som under dessa, lik
som under flere föregående, år företagits, äro de af d:r Stolpe 
nied särskildt statsanslag på Björkö utförda. Vi skola här

*) En öfversigt häröfver är lemnad i Sveriges forntid, texten, sid. 25.
“) Början till en redogörelse för dessa samlingar är meddelad i 6:te

häftet af denna tidskrift, sid. 256 och följ.
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nedan under redogörelsen för jernåldern nämna några ord örn 
de dyrbara och i många afseenden märkliga fynd, som d:r Stolpe 
under de två sista åren gjort på denna minnesrika ö.

Af Vitterhets-Akademiens amanuenser har d:r Hildebrand, 
som af min frånvaro på en längre utländsk forskningsresa var 
förhindrad att sommaren 1878 lemna museet, år 1879 undersökt 
södra delen af Skytts härad i Skåne. Ar 1878 reste jag i Kri
stianstads län och Bleking, samt år 1879 i Östergötland och 
Kalmar län.

Det anslag, som är anvisadt åt Vitterhets-Akademien »för 
undersökning och beskrifning af fäderneslandets fornlemningar», 
har varit fördeladt på följande forskare:

Ryttmästaren C. A. Klingspor har, såsom sekreterare i Upp
lands Fornminnesförening, för hvartdera af åren 1878 och 1879 
uppburit 200 kr. för fortsättning af den socknevis upprättade be
skrifning öfver fornlemningar i Uppland, med hvilken han i flere 
år varit sysselsatt. I Upplands Fornminnesförenings tidskrift 
har hr Klingspor redan offentliggjort sådan beskrifning öfver 
fornlemningarna i 121 socknar; redogörelsen för 1879 års resa är 
naturligtvis ännu ej tryckt.

Ingeniör A. Friberg har år 1879 erhållit 150 kr. till fort
sättning af grafundersökningar i Södermanland. I Månadsbladet 
för 1879 (sid. 5 och följ.) har han meddelat redogörelse för de 
undersökningar, som han på egen bekostnad år 1878 företagit 
i nio högar å det stora och vackra graffältet på sandåsen strax 
norr om Lundby egendom i Husby socken af Österrekarne härad, 
Södermanland. De dervid anträffade fynden, hvilka af hr Fri
berg öfverlemnats till Statens Historiska Museum, synas tillhöra 
jernålderns senare del.

Agronomen C. F. Nordenskjöld har år 1878 erhållit 450 
kr. och följande år 500 kr. för fortsättande af den likaledes 
socknevis upprättade beskrifning öfver Ostergötlands fornlem- 
ningar, af hvilken han under några föregående år utarbetat 
flere härad.

Pastor L. F. Palmgren, som år 1878 erhållit ett anslag af 
500 kr., har verkstält undersökningar dels i Uppviddinge härad 
af Småland, dels i andra trakter af samma landskap.

Doktor E. Ekhoff har år 1879 med ett anslag af 200 kr. 
genomforskat Qville härad i Bohuslän.
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Doktor H. Hofberg, som under åren 1876 och 1877 ut
arbetat förteckningar öfver fornlemningarna i de fyra sydligaste 
häradena af Halland, har år 1878 uppburit 600 kr. och det föl
jande året 500 kr. för fortsättningen af dessa förteckningar, 
samt under dessa två år genomforskat Faurås, Himle och Viske 
härad. D:r Hofbergs arkeologiska beskrifning öfver Halland 
torde komma att afslutas innevarande år. Förut har han ut
arbetat, efter samma plan uppgjorda, förteckningar öfver forn
lemningarna i Nerike, Vestmanland och på Åland. *)

Rektor N. G. Bruzelius erhöll år 1878 ett anslag af 250 
kr. för upprättande af en beskrifning öfver fornlemningarna i 
Bara härad i Skåne. Han har förut, likaledes med anslag af 
Vitterhets-Akademien, upprättat dylika förteckningar för flere 
härad i nämnda landskap.

Fyrmästaren H. A. Sidén har är 1878 uppburit 300 kr. för 
fortsättande af de teckningar och beskrifningar af fornlemningar 
på Oland och Kalmar läns fastland, med hvilka han i flere år 
varit sysselsatt, och af hvilka han till Vitterhets-Akademien in- 
lemnat ett betydligt antal, jemte en karta öfver Ölands fästa 
fornlemningar.

Kandidat G. A. Gustafsson, som för hvartdera året haft 
ett anslag af 200 kr., har undersökt ett större antal grafvar från 
jernåldern på Gotland, år 1878 inom Lärbro, Alskogs och Etel- 
hems socknar, år 1879 inom Vallstena socken. För de graf- 
undersökningar, som hr Gustafsson år 1877, med anslag af Vitter
hets-Akademien, företagit i Lärbro socken, är en redogörelse 
lemnad i Månadsbladet 1878, sid. 633 o. följ.

Kandidat F. Nordin har år 1879 uppburit 200 kr. för under
sökning af ett gräffält från jernåldern i Tingstäde socken på 
Gotland. Han har förut, på Svenska Fornminnesföreningens be
kostnad, åren 1876 och 1877 undersökt ett märkligt gräffält från 
den äldre jernåldern i Vestkinde socken på samma ö; hans be
skrifning deröfver är tryckt i delina tidskrift.

Derjemte hafva, på särskildt uppdrag af Akademien, åt
skilliga grafvar från hednatiden blifvit undersökta:

') Se Hofberg Nerikes gamla minnen (1861) och Förteckning öfver Ne
rikes fasta fornlemningar (1871); Vestmanlands Fornminnesförenings 
årsskrift, haft. 1 (1874), sid. 3—39, och haft. 2 (1879), sid. 13—69; 
samt Månadsbladet 1879, sid. 565—573.
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af godsegaren W. Scherer von Waldheim i Roslagen, 
Uppland;

af sekreteraren i Ostergötlands Fornminnesförening hr K. 
A. HAGSON i Östergötland (en graf från stenåldern vid Kärrsjö 
i Ledbergs socken).

af bibliotekarien K. Torin i Vestergötland (en graf från 
stenåldern vid Ökull, i Valla härad, m. m.); 

af kamrer W. Berg på Dal; 
af kapten J. A. Lagergren i Halland; 
af pastor Palmgren i Småland (grafvar från jernåldern vid 

Vinninge i Bergs socken, Norrvidinge härad, m. m.).
På bekostnad af de Skånska landskapens historiska och arkeo

logiska förening har amanuensen vid Lunds museum d:r S. 
Söderberg undersökt grafhögar från bronsåldern vid Ramlösa; 
och för Kristianstads läns Fornminnesförening har lektor A. 
Ahlén företagit undersökningar i den nyligen sänkta Råbelöfs- 
sjön nära Kristianstad, i hvilken sjö en mängd fornsaker hufvud
sakligen från stenåldern anträffats. *)

För att erhålla en öfversigt öfver de vigtigaste iakttagelser 
och fynd, som af alla de nu nämnda forskarne under de två 
i fråga varande åren gjorts, samt öfver de fynd, som tillfälligt
vis anträffats eller blifvit kända under samma år, torde det vara 
bäst, att vi särskildt dröja vid hvar och en af de tre stora för
historiska perioderna.

I afseende på grafvar från stenåldern hafva vi att anteckna 
följande.

Vid Vininge i Bara härad af Skåne undersökte d:r H. 
Hildebrand och d:r Söderberg en gånggrift, i hvilken de funno 
en mängd med liniesirater rikt prydda lerkärl, ett stort antal 
väl slagna flintknifvar (spåner) och bernstensperlor samt ett s. k. 
nålbryne af skiffer (= fig. 4 i Sv. forns.). Många af kärlen 
likna både till form och sirater fig. 94 och 95 i Sv. forns., hvilka 
slags kärl i Skåne, liksom i Danmark, ofta anträffas i grafvar 
från stenåldern, men hvilka i andra svenska landskap än Skåne 
äro ytterst sällsynta. Af liken, som varit obrända, funnos endast

*) En beskrifning öfver detta fynd lär snart vara att vänta.
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obetydliga lemningar; två af kammarens tre takstenar hade för 
längre tid sedan borttagits och blott den mellersta var qvar, 
men nedsjunken.

I sin år 1878 upprättade beskrifning öfver Bara härads 
fornminnen omtalar Bruzelius, utom nyssnämnda gånggrift, föl
jande i häradet ännu befintliga stenåldersgrafvar: 1 långdös i 
Skabersjö socken, 1 dös i Mölleberga s:n, lemningar af en dös 
i Lyngby s:n och en 17,5 fot lång, men endast 2 fot bred, sten
kista vid Arlöf i Burlöfs s:n. Derjemte har mellan St. Uppåkra 
och Flackarp fordom legat en dös, förstörd omkr. år 1800.

I Nosaby socken nära Kristianstad undersökte jag år 1878 
en å egorna till Hammar N:o 3 belägen hällkista, hvilken förr 
lär hafva varit täckt af en hög. Kistan, af 11,5 fots längd och 
nied riktning NV.—SO., är delad i en kammare och en gång 
genom ett slags tröskel, bildad af två utmed hvarandra, tvärt- 
öfver grafven, liggande stenar. Det sydöstra rummet är vid 
tröskeln lika bredt som det andra, men afsmalnar mot deh syd
östra ändan, som är öppen. Ofver tröskeln låg nu en häll, och 
i jorden ofvanpå denna häll fann jag ett simpelt, krossadt ler
kärl och brända ben, men för öfrigt intet. I sjelfva grafkammaren, 
som redan af andra blifvit genomsökt och nu var nästan tom, 
fann jag intet. Grafvens konstruktion visar, att den tillhör 
stenåldern, och en sen del af denna period. Lerkärlet och de 
brända benen kunna deremot ej vara äldre än från bronsåldern. 
Vi hafva således i detta fynd ett nytt exempel på det i Sverige, 
liksom i andra länder, ofta anmärkta förhållandet, att man i 
den hög, som omgifver en graf från stenåldern, träffar begraf- 
ningar äfven från en senare tid. Huruvida hällen under det 
krossade kärlet hade sitt ursprungliga läge eller icke, torde vara 
svårt att bestämdt afgöra; det senare synes dock vara sanno
likast.

Å egorna till Hammar N:o 2, ej långt frän den nyss om
talade grafven, undersökte jag samma år en annan hällkista, 
liggande i en naturlig sandbacke och med endast öfre hälften 
af takstenarna synlig ofvan jord. Spår af någon kring kistan 
uppkastad hög kunde icke skönjas. Kistans riktning är Ö.—V.; 
dess längd 13 fot och bredd 3,5 fot. Nära östra ändan ligger 
tvärtöfver grafven, men något snedt, en tröskelliknande sten. 
Oster örn denna sten afsmalnar kistan, som för öfrigt är jemn-
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bred, mot den östra ändan, hvilken är tillsluten af en tunn, ej 
ända upp till taket nående häll. I bottenlagret låg en spjut
spets af flinta och i nedre delen af den 3,5 fot djupa, med sand 
lyida kistan träffades en mängd spridda obrända menniskoben. 
Något högre lågo två fullständiga skelett, omedelbart öfver 
hvarandra och i grafvens midtlinie. Båda lågo utsträckta, med 
hufvudet åt Ö. och fötterna åt V.; hufvudet af det undre liket 
hade legat ungefär under veka lifvet af det öfre. Mellan det 
senares hufvud, som låg knappa 2,5 fot under takstenens under
kant, och venstra skuldra träffade jag en spiralring af brons, 
hvilken ej omgaf något ben. Under venstra delen af samma 
liks underlif hittades en liten hattformig »tutulus» af brons, 
(lik Madsen, Broncealderen 1, pl. 39 fig. 5), hvars form och zig- 
zagornament visa, att den förskrifver sig från den äldre brons
åldern.

Kistans form och den på bottnen funna spjutspetsen af flinta 
göra det otvifvelaktigt, att grafven uppförts under senare delen 
af stenåldern, ehuru den varit i bruk ännu på den tid, då bronsen 
börjat användas i landet. Sådana grafvar äro förut några gånger 
anträffade här i Sverige, — jag har haft tillfälle att undersöka 
två sådana i Vestergötland, den ena vid Karleby, den andra vid 
Herrljunga, — men hvarje nytt fynd af detta slag är af vigt 
för det ljus, som derigenom sprides öfver frågan om brons
ålderns början i Sverige.

Vid Odersberga i Fjelkinge socken uppmätte och beskref 
jag en hällkista, som förr lär hafva varit helt och hållet täckt 
af ett stort, rundt, jordblandadt stenröse, hvilket till större delen 
borttogs, för nära 40 år sedan, då kistan upptäcktes och ut- 
gräfdes, hvarvid man endast skall hafva funnit en mejsel af 
flinta. Kistans riktning är N.--S. Den är, såsom de flesta häll- 
kistor från stenåldern, öppen i södra ändan. Längden är 13 fot, 
bredden omkring 5 och djupet 3—4 fot, allt invändigt.

I vestra Bleking uppmätte jag en förut icke bekantgjord, 
på Hosaby egor i Mjellby socken belägen hällkista. Liksom 
den sistnämnda ligger den i N.—S. och är öppen i södra ändan. 
Längd 10,7 fot, bredd 3,3—4 och djup 3,5 fot. Den har varit 
omgifven af en liten, nu nästan borttagen kulle, öfver hvilken 
väggstenarna äfven ursprungligen synas hafva nått upp. Kistan
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har troligen för länge sedan blifvit utgräfd, utan att nian känner, 
om något dervid hittats.

Om en i östra Bleking nyligen funnen hällkista har följande 
upplysningar meddelats mig af med. kandidat C. Fiirst, hvilken 
år 1879 på egen bekostnad reste i denna del af landskapet och 
der insamlade ett betydligt antal fornsaker. Kistan, belägen 
vid Ekenäs på ön Senoren, O. örn Karlskrona, var nedsänkt i en 
sandbacke och närmast omgifven af runda stenar, »stora som 
barnhufvud». Kanter af väggstenarna sköto upp öfver jordytan 
och voro det enda, som antydde grafvens tillvaro. Riktningen 
var N.—S.; längden 12—14 fot och bredden 4 fot. Då kistan under 
gräfning i backen påträffades, funnos i grafven två mejslar af 
flinta, som förvaras hos bonden Måns Nilsson i Torp på samma 
ö. I närheten af denna graf har en annan, enligt Furst säker
ligen äfven en hällkista, blifvit helt och hållet förstörd.

I Halland har dr Hofberg år 1879 aftecknat och närmare 
beskrifvit två förut kända stenåldersgrafvar i Himle härad, en 
stendös vid Klastorp i Träslöfs socken och en stenkista vid Blix
torp i Hunnestads socken. Den först nämnda är särskildt 
märklig derför, att den torde vara den enda dös af vanligt slag, 
som nu finnes i Halland. Af det »altarkummel» (d. v. s. stendös), 
som Bexell i sin Hallands historia och beskrifning, 1 sid. 512, 
omtalar såsom för 60 år sedan befintlig vid Bönarp i Hvalinge 
socken, kunde nämligen Hofberg ej finna några spår, och de af 
Bexell (1 sid. 476 och 3 sid. 239) beskrifva dylika fornlemningarna 
vid Varberg och vid Qvarnome i Veddige socken hafva af Hof
berg befunnits vara naturbildningar.*) På Fröböke egor i Brea
reds socken har man emellertid för ett par år sedan funnit sex 
fornlenmingar, liknande små stendösar, hvarje bildad af tre resta 
flata stenar och täckt af en fjerde; kammaren, som helt och 
hållet ligger ofvan jord utan att vara omgifven af någon hög, 
är fyrsidig med en sida öppen. Några fynd, som kunde gifva 
upplysning örn dessa fornlemningars ålder, äro ej, så vidt man 
vet, anträffade i dem.

I Bohuslän har d:r Ekhoff år 1879 aftecknat och uppmätt 
följande stenåldersgrafvar i Qville härad: en långdös vid Vrång-

*) Detsamma gäller om de »jättestugor» i Hvalinge och Harplinge 
socknar, som Bexell (1 sid. 511 och 2 sid. 331) omtalar. Jfr 
Hallands Forum.-förenings årsskrift, sid. 196 och 197.
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stad i Bottna s:n, två dösar nära derintill, men den ena belägen 
i Svenneby s:n, en dös vid Nasseröd i Svenneby s:n, en dös vid 
S. Odsmål i Qville s:n, en dös vid Hög-Edsten i samma socken, 
en dös på Qville Prestgårds egor, en gånggrift vid Tyfta i 
Svenneby s:n, en hällkista vid Nasseröd i Svenneby s:n och 
lemningar af en sådan vid Dnsgård i Qville s:n. De båda sist
nämnda grafvarna ligga i högar, bildade af sten och jord; en
dast takstenen af kistan vid Nasseröd är synlig öfver högens yta. 
Ej mindre än sex af dessa grafvar voro förut okända.

Dessutom undersökte Ekhoff samma år en hällkista vid 
Bökebacka i Tossene s:n, Sotenäs h:d.

Från Dal har Statens Hist. Museum år 1878 erhållit en 
flintdolk, funnen i en hällkista vid Kråkserud i Högsäters socken 
(St. M. 6111). Fyndet är af intresse, dels emedan denna häll
kista ej förut var känd, dels emedan det är ett ytterligare be
vis för riktigheten af den åsigten, att hällkistorna på Dal till
höra stenåldern. Man känner visserligen ett ganska betydligt 
antal sådana grafvar i nämnda landskap, men, emedan de nästan 
alla redan för länge sedan blifvit plundrade af skattsökare, har man 
endast i afseende på ett par någon uppgift om hvad de innehållit.

I Vestergötland undersökte bibliotekarien Torin år 1878, 
på uppdrag af Vitterhets-Akademien, en förut mycket skadad 
hällkista vid Ökull i Lundby socken, nära Varnhems kyrka, 
Valla härad, och fann deruti två flintdolkar, m. m. af sten, samt 
delar af två menniskoskallar. (St. M. 6163.) Samma år erhöll 
Statens Hist. Museum en dolk och 3 spjutspetsar af flinta, en 
mejsel af grönsten, 2 stenyxor med skafthål, samt en flat sten 
med 6 skålformiga fördjupningar på ena sidan och en på den 
andra (stenens största diameter 21,5 cm.), hvilket allt enligt 
uppgift hade hittats i en förut icke känd gånggrift i Bitterna 
socken. Laske härad (St. M. 6226).

I Östergötland, der endast ett par grafvar från stenåldern 
hittills varit kända, hafva två sådana under de sista åren blifvit

o
upptäckta. Ar 1878 undersökte adjunkten K. A. Hagson, pä 
uppdrag af Vitterh.-Akademien, en kort derförut anträffad af 
sten och jord täckt stenkista vid Kärrsjö i Ledbergs s:n, i hvilken 
minst 5 skelett lågo. Kistan, belägen i N.—S., var bildad af kalk- 
stenshällar, resta på kant; men vid södra gafveln fanns ingen häll, 
endast smärre sten. Längd 18 fot, bredd omkr. 3 och djup 4 fot.
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Visserligen funnos inga fornsaker i grafven, men dennas byggnad 
gör det otvifvelaktigt, att den förskrifver sig från stenåldern.

Af veterinärläkaren Nordeman i Skeninge erhöll jag år 
1879 beskrifning på en tre år förut å Skeninge stads egor funnen 
stenkista, i hvilken minst 4 skelett anträffats jemte 2 flintdolkar 
och hälften af en i skafthålet afslagen stenyxa. Väggstenarna, 
af gråsten, voro åtminstone på insidan flata. Kistan, som varit 
täckt med tunna kalkstenshällar, var omkring 9 fot lång och 5 
fot djup. Den låg i en af kullersten och jord bildad hög.

Utom dessa båda stenåldersgrafvar känner man f. n. från 
Östergötland ej mer än tre*), alla likaledes belägna i vestra 
hälften af landskapet: en af mig 1877 undersökt stenkista vid 
Hagebyhöga kyrka, i hvilken graf låg ett stort antal skelett 
jemte en vacker stenhammare och flere fornsaker af sten och 
ben; en i Svanshals socken nära Skeninge år 1864 upptäckt 
graf af ovanligt slag, omtalad i Sveriges forntid, texten, sid. 
147; samt en stenkista i ett stenlöse vid Holma i Torpa socken, 
Ydre härad, i hvilken kista för 50 år sedan en »flintspets» hit
tats (St. M. 551). Dessutom förskrifver sig dock möjligen från 
samma tid en stor stenkista funnen år 1869 i en hög å Utter
stads egor i Appuna socken, nära sjön Tåkern (St. M. 4240 och 
4404; jfr Sv. forns. fig. 107).

Afven på Visingsö — der endast en graf från stenåldern 
är känd — och i norra delen af Småland äro grafvar från 
nämnda tid, så vidt man f. n. vet, mycket sällsynta. I södra 
delen af Jönköpings län har man deremot under de sista åren 
upptäckt ett stort antal sådana grafvar. Det är pastor Palm
gren man bär att tacka härför. Innan han för sex år sedan 
med anslag af Svenska Fornminnesföreningen började sina 
undersökningar i Finveden, voro endast några få af Allvin be- 
skrifna stenåldersgrafvar kända från denna trakt. Palmgren 
har inom Vestbo härad funnit 8 sådana grafvar i Bolmsö, 3 i 
Torskinge, 2 i As och 1 i Bredaryds socken; hvarjemte Allvin 
omtalar 1 i Unnaryds socken. 1 Östbo härad har Palmgren 
funnit 2 i Hångers och 1 i Rydaholms socken, hvarförutom 2 i 
Voxtorps socken förut voro Ilända.**) I Sunnerbo härad har

*) Jfr dock Östergötlands Fornm.-fören:s tidskr., s. 59 (Gestads s:n).
“) Belägna å Eds egor, den ena vid Sandliden, den andra vid torpet

Eriksbo. Liljegren och Brunius, Nordiska fornlemningar XLIII
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Palmgren funnit 1 å Bolmstads egor i Angelstads socken; der
jemte. känner man från detta härad endast en, möjligen redan 
under stenåldern uppförd stenkista vid Bäckaryd i Hamneda 
s:n, i hvilken graf dock ett svärd och en knif från början af 
bronsåldern anträffats (jfr Antiqv. tidslcr. f. Sv. 1, sid. 230).

Från Värend omtalar d:r Wittlock i sin utmärkta beskrif
ning på Jordfynd från Värends förhistoriska tid åtskilliga graf
var från stenåldern, »men, säger han (sid. 12), de aftaga ju mer 
man närmar sig Värends nordöstra del eller Uppvidinge härad.» 
Märkvärdigt nog, har emellertid Palmgren år 1879 i vestra delen 
af detta härad — således i Helgasjöns vattenområde — upp
täckt ett ganska stort antal grafvar från nämnda tid, nämligen 
minst 7 i Nottebäcks, 5 i Dädesjö, 1 i Drefs, 1 i Lenhofda, 1 i 
Sjösås och möjligen 2 i Tolgs socken, utom några andra hvilka 
troligen äfven höra till samma tid. Härtill kommer en graf i 
Drefs s:n, omtalad af Wittlock i Jordfynd, N:o 262.

Nästan alla dessa stenåldersgrafvar i Småland äro af samma 
• slag: en af flata, resta stenar bildad kista, belägen i ett lågt, 

platt stenröse, som är höljdt af ett gräs- eller ljungbeväxt mat- 
jordslager. De ligga i allmänhet ej på någon särdeles höjd, ej 
heller mycket nära vatten. Kistans öfverkanter hafva antingen 
varit skönjbara vid noggrant betraktande af röset i dess oskada
de skick eller genast kommit i dagen efter ett stenlagers bort
tagande, och några fördjupningar eller håligheter i midten af 
röset hafva ej kunnat förekomma, då kistan nästan alltid varit 
fyld af packad sand eller jord. Åtminstone några af dessa 
grafvar hafva varit täckta med flata stenar. Kistans riktning 
är oftast N.—S.; längden vanligen omkring 12 fot, stundom 
större, ända till 22 fot (Rydaholmsgrafven). Palmgren har under
sökt flere af dessa grafvar och i dem funnit flintdolkar, sten
yxor o. dyl.; någon gång har han äfven funnit obrända ben, 
men vanligen hafva skeletten varit helt och hållet förtärda.*)

och LXXVIII; jfr Allvin, Östbo härad, sid. 119 o. 120. Allvin 
omtalar dessutom (sid. 108) en inom Vernamo socken i en jord
hög belägen hällkista, som möjligen äfven hör till stenåldern.

*) För närmare kännedom om dessa undersökningar kunna vi hänvisa 
till 9:de h. af denna tidskrift, sid. 245, samt till Palmgrens be
skrifning på hällkistan vid Rydaholm, i Månadsbladet 1878, sid. 
586 o. följ.



Nästan alla de nu omtalade småländska stenåldersgrafvarna, 
äfven de i Uppvidinge, ligga nära sjöarna Bolmen, Åsnen och 
Helgasjön, eller de i sammanhang med dem stående vattendra
gen, således i de trakter, som genom större åar stå i förbindelse 
med de halländska och blekingska kusterna, och som äfven i 
historisk tid varit hufvudbygder i det inre Småland.

Under det att genom de många märkliga fynd, som under 
de sista åren bragts i dagen, åtskilliga svenska stenåldersgrafvar 
tillkommit till dem som voro kända, då jag uppgjorde de kartor 
öfver sådana grafvars utbredning i Sverige, som framlades fol
den arkeologiska kongressen i Stockholm år 1874,*) och som 
följande år infördes i första delen af Sveriges historia (sid. 73), 
visa sig dock hufvuddragen af dessa grafvars fördelning öfver 
landet vara desamma nu som då. De grafvar som tillkommit 
hafva nämligen nästan alla legat i trakter, derifrån redan förut 
grafvar af samma slag varit kända. Men i östra delen af Små
land och östra delen af Östergötland äro ännu inga stenålders
grafvar funna. Hvad Kalmar läns fastland beträffar, kan detta 
emellertid ej gerna bero pä annat än att man icke tillräckligt 
väl känner fornlemningarna i denna trakt. Örn stenåldersgrafvar 
finnas der, — och jag är öfvertygad örn, att så är fället, —■ 
äro de troligen, liksom i Värend och Finveden, hällkistor dolda 
i stenrösen och således för det ovana ögat svåra att upptäcka 
eller att skilja från en senare tids grafvar.

Att grafvar från stenåldern måste finnas i Kalmar län, är 
otvifvelaktigt vid betraktande af den stora mängd fornsaker från 
nämnda tid som hittats der. Jag hade år 1879 tillfälle att be
söka både de på Kalmar slott genom hr landskamrer Söder
marks försorg uppstälda betydliga samlingarna**) och dem som 
tillhöra godsegaren J. A. Blomberg på Skärshult, friherre G. 
Raab på Brusemåla, hofstallmästaren Beyer på Kollinge, hr E. 
Key på Sundsholm m. fl. Härtill komma de vigtiga samlingar 
af fornsaker från Kalmar län, som tillhöra brukspatron Träd
gårdh, häradshöfding G. Berg i Mönsterås och andra; hvarjemte 
Statens Hist. Museum förvärfvat en mängd stenåldersminnen
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') Se Compte-rendu du Congres de Stockholm, sid. 176.
“) Eli förteckning öfver dem ar tryckt under titel Kalmar läns Forn

minnesförenings samlingar på Kalmar slott. 1. (Kalmar 1879).
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från samma län, dels direkt, dels genom inköp af d:r Ekmans 
och år 1876 genom gåfva af d:r Aströms samlingar.

Under de två nu i fråga varande åren hafva, så vidt vi veta, 
inga grafvar från stenåldern blifvit upptäckta hvarken på Oland 
eller på Gotland eller i Svealand. Att så få sådana grafvar äro 
kända på de två nämnda öarna, är anmärkningsvärdt, då forn- 
saker från stenåldern ej sällan hittas der, och då dessa öar åt
minstone redan under den äldre jernåldern vörö'af stor be
tydenhet. *)

För att få en öfversigt öfver stenåldersfornsakernas fördel
ning öfver landet — och således öfver befolkningens utbredning, 
så vidt denna med fyndens tillhjelp numera kan spåras, — har 
jag de sista åren varit sysselsatt med utarbetandet af en karta 
öfver Sverige, på hvilken för hvarje härad eller motsvarande 
område skall angifvas dels hela antalet nu kända fornsaker från 
stenåldern, dels medeltalet af sådana saker från hvarje qvadrat- 
mil af häradets yta. Genom att med ingen eller svagare färg 
beteckna de härad, från hvilka endast några få eller ett ringa 
antal stensåker äro kända, och med starkare färg de härad, i 
hvilka ett större antal är funnet, — allt räknadt efter qvadrat- 
mil, — skulle det blifva möjligt att gifva en så öfverskådlig och 
riktig bild af Sveriges befolkningsförhållanden under den första 
perioden af dess kulturhistoria, som för närvarande kan ske.

*) Från Oland torde man, utom de af Ahlqvist, i Olands historia och 
beskrifning, II: 2 sid. 194, omtalade fyra stendösarna i Resmo s:n, 
ej hafva andra uppgifter om graffynd från stenåldern än följan
de: en båtformig stenhammar?,, funnen jemte obrända mennisko- 
ben i en grafhög vid Öj i Köpings s:n (St. M. 1304: 1844. 6); 
ett halfmånformigt flintverktyg, funnet jemte obrända ben i en hög 
i Runstens s:n (St. M. 1304: 1845. 2); en trekantig flintpil, funnen 
jemte obrända menniskoben i en grafhög i Gerdslösa s:n (St. M. 
1304: 1845. 9). — Från Gotland känner jag följande graffynd 
från nämnda tid: vid Tjälders i Boge s:ti hittades, för omkr. 40 
år sedan, ett menniskoskelett, en flintknif och en skalle m. fl. ben 
af får, liggande i stenkistan i ett stenlöse (St. M. 1253); vid 
Norrgårda i Tofta s:n hittades år 1855 en vacker flintdolk, liggan
de under hufvudet af ett förmultnadt skelett i en stensatt graf i 
ett stenröse (St. M. 2188); och vid Bäckstäde i Sanda s:n har 
man funnit en stenyxa med skafthål bland förmultnade mennisko
ben i en af fyra flata stenar bildad kista i ett stenröse (St. M. 
2976).
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Ehuru jag redan under många år varit sysselsatt med förbere
delserna för en sådan karta, torde det ännu dröja någon tid 
innan detta vidlyftiga arbete blir färdigt. Vid den arkeologiska 
kongressen i Stockholm år 1874 framlade jag en tabellarisk 
öfversigt öfver stenåldersfornsakernas fördelning på de särskilda 
landskapen. Denna tabell, tryckt i kongressens förhandlingar (sid. 
174, 175), slutar på en summa af nära 50,000 stycken. Sedan 
dess har det kända antalet sådana färnsåker vuxit betydligt.

Jemte graffynden böra vi egna särskild uppmärksamhet åt 
de s. k. »verkstadsfynden» från stenåldern, anträffade på ställen 
der man, såsom en mängd flintskärfvor och halffärdiga eller 
misslyckade arbeten visa, förfärdigat verktyg och vapen af sten. 
Flere nya sådana fynd hafva under de två sista åren blifvit 
kända, t. ex. i östra Bleking genom Först, i Bohuslän och på 
Dal. Från södra Bohuslän har Statens Hist. Museum, genom 
hr H. Larsson, år 1879 erhållit prof på sådana verkstadsfynd 
anträffade å två olika ställen i det inre af Koön vid Marstrand; 
på det ena af dessa ställen har man bland flintskärfvorna funnit 
en groft slagen yxa som påminner om den från »Kjökkenmöd- 
dingarna» (och örn fig. 10 i Sv. forns). I Qville härad af samma 
landskap har d:r Ekhoff nämnda år påträffat ej mindre än fem 
säkra sådana verkstäder. På ett ställe fann han bland flint
skärfvorna en flintmejsel, något slipad, af en under den yngre 
stenåldern vanlig form. En annan af dessa »verkstäder» an
träffade Ekhoff på en ljungmo några steg från den här förut 
omtalade dösen vid Nasseröd; flintskärfvor hittades i stort an
tal, men endast på en skarpt begränsad rymd af några qvadrat- 
famnar; mellan detta område och dösen kunde inga flintskärfvor 
upptäckas. En förut ej känd sådan verkstad är äfven funnen 
på Dal, nämligen invid en liten sjö å Rådane egor i Hessel- 
skogs socken, ej långt från Åmål. Der hittades år 1879 under 
odling, på 1 fots djup, en mängd skärfvor och stycken af flinta 
samt bland dem en itubruten pilspets och ett groft slaget yx- 
formigt verktyg, likt det nyssnämnda från Koön (artisten Sör
lings samling i Stockholm).

Bland det stora antal färnsåker från stenåldern, som under 
de två sistförflutna åren hittats eller blifvit kända, skola vi för 
öfrigt endast nämna en vid Torp i Mönsterås socken, Kalmar

11
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län, funnen och i hr Blombergs samling på Skärshult förvarad 
präktig spjutspets af flinta, lik fig. 45 i Sv. forns., hvilken är 
icke mindre än 42,5 cm. (14,3 tum) lång och 5,5 cm. bred. 
Detta torde vara den längsta från den Skandinaviska kalfön 
kända spjutspets af flinta.*) Man måste beundra den oerhörda 
skicklighet, som kräfves för att kunna af ett så hårdt och skört 
ämne som flintan, endast genom slag, framställa ett vapen af 
denna längd och dock så tunt.

Under åren 1878 och 1879 har man funnit eller fått känne
dom örn åtskilliga sådana fornsaker af skiffer, som med skäl 
anses för minnen af lappa nies stenålder i Sverige. Statens 
Hist. Museum har under dessa år erhållit följande spjutspetsar 
af skiffer:**) en från Lunds by i Skellefte s:n, Vesterbotten (St. 
M. 6257), en från Skogs s:n i Ångermanland (St. M. 6120) och 
en från Lännersta på Vermdön (St. M. 6357); hvarjemte museet 
i början af innevarande år köpt en för tjugu år sedan funnen, 
men förut ej känd, sådan spjutspets från Furby i Badelunda s:n 
i Vestmanland. Från landet söder om Dalelfven hafva dess
utom fem andra spjutspetsar blifvit under de två sistförflutna 
åren kända: 2 funna år 1878 ej långt från hvarandra å Tibble 
egor i Björklinge s:n, Uppland (Uppsala museum), en funnen i 
Frendefors s:n på Dal (ingeniör Brudins samling på Alafors), 
en funnen vid Mikaelsdal i Kingarums s:n, Östergötland (Hazelii 
Nordiska Museum), och en funnen å Stäckö egor i Grebo s:n af 
samma landskap (hr K. A. Hagsons samling i Linköping). Äf
ven från landet norr örn Dalelfven hafva under de sista åren 
andra spjutspetsar af skiffer blifvit kända än de, som erhållits 
för Statens Hist. Museum.

*) Se Sveriges forntid, texten, sid. 95.
**) Vi upptaga ej här de mejslar o. dyl. af skiffer, som museet sam

tidigt erhållit, emedan det i många fall är svårt att afgöra, örn 
de böra betraktas såsom hörande till denna grupp af fornsaker 
eller icke. Någon knif af skiffer har museet ej erhållit, sedan den 
förteckning trycktes, som jag i Månadsbladet för 1874 meddelade 
öfver »Minnen från Lapparnes stenålder i Sverige». Mellan denna 
tid och början af 1878 har museet förvärfvat följande spjutspetsar 
af skiffer: 2 från Sånga s:n i Ångermanland (St. M. 6039), 1 från 
Bollnäs s:n i Helsingland (St. M. 6066), samt den främre delen 
af en spjutspets (?) af glimmerskiffer, funnen vid Barfva kyrka i 
Södermanland (St. M. 5972).
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I sammanhang härmed böra vi omtala ett fynd, som Sta
tens Hist. Museum år 1879 erhöll genom gåfva af hr trafik
direktör C. J. Hammarsköld, och som bestod af en slipad mej
sel af svart skiffer med eggen tillskärpt från ena sidan, 4 väl 
slagna pilspetsar af röd qvarts, samt 1 dylik pilspets och 1 
groft tillhugget, nästan »halfmånformigt verktyg» af olivfärgad 
qvarts (St. M. 6342). Dessa saker hade anträffats i Katrine
bergs kapellförsamling, Helsingland, »uti sandlager på 4,5 fots 
djup under gräfning för Bresiliedammarna vid utloppet af Bre- 
siliesjön, mellan Åmot och Katrinebergs bruk, 4 mil från Ockel
bo jernvägsstation». Fyndet står, så vidt vi veta, ensamt i sitt 
slag i Sverige. Mejselns form och ämnet i pilspetsarna antyda 
dock, att det snarare tillhör lapparnes än den sydskandinaviska 
befolkningens stenålder. Arktiska folk i andra länder än Sve
rige hafva ofta användt qvarts och qvartsit till verktyg och 
vapen.

De svenska grafvarna från bronsåldern äro, såsom bekant, 
antingen täckta af en jordhög eller ett stenröse (stenrör, sten
kummel). Jordhögarna, som egentligen tillhöra slättbygderna i 
Skåne och Halland, äro i de flesta fall stora och af en betydlig 
höjd. Stenrösena, hvilka ofta äfven utmärka sig genom sin stor
lek och höjd, ligga vanligen på berg med fri utsigt öfver hafvet 
eller annat stort vatten.

Statens Hist. Museum erhöll år 1878 åtskilliga fynd, som af 
rektor N. G. Bruzelius anträffats i grafhögar från bronsåldern, 
belägna inom Jerrestads och Ingelstads härad i sydöstra Skåne 
(St. M. 6150). Andra högar från samma tid undersöktes år 
1879 vid Barnlösa nära Helsingborg af amanuensen vid Lunds 
Museum, d:r Söderberg; de dervid anträffade fornsakerna, bland 
hvilka märkas en bronsknif af ovanlig form, förvaras i Lunds 
Museum.

Om den graf från den äldre bronsåldern, som jag anträffade 
i den troligen under stenåldern uppförda hällkistan vid Hammar 
nära Kristianstad, är redan taladt, liksom om det lerkärl med 
brända ben, som jag fann i en annan stenåldersgraf på samma 
bys egor.

Stenrör från bronsåldern hafva i icke obetydligt antal blifvit 
under de två sistförflutna åren upptecknade och beskrifna i olika



164 OSCAR MONTELIUS.

landskap: i Bleking af mig, i Kalmar län af brukspatron C. J. 
Ekerot och mig, i det inre Småland af Palmgren, i Halland af 
Hofberg och i Bohuslän af Ekhoff.

I Bleking undersökte jag 1878 några sådana stenrör, af 
hvilka ett par, såsom tyvärr det vanligaste fället är, redan för 
länge sedan blifvit mer eller mindre skadade af skattsökare, 
och i hvilka derför intet af vigt nu träffades. I ett förut ej 
öppnadt stenrör på Yxnarums egor i Listerby s:n fann jag 
emellertid en dolk och en vacker spjutspets af brons jemte 
brända ben. Spjutspetsen är af en under den äldre bronsåldern 
vanlig form (närmast lik fig. 101 i Sv. forns.), hvarför det är 
anmärkningsvärd!, att den hittats jemte brända ben; det van
liga begrafningssättet under den äldre bronsåldern var nämligen, 
såsom bekant, att jorda liken obrända. På bottnen af ett stort, 
nu nästan alldeles förstördt stenrör vid Listerby kyrka har man 
likaledes funnit en dolk och en spjutspets af brons, hvilka jag 
år 1878 såg hos bonden Peter Hansson i Förkärla. I många 
andra blekingska stenrör har man äfven funnit fornsaker från 
bronsåldern. Några af dessa fynd beskrifvas af Worsaae i 
Blekingske Mindesmcerker fra Hedenold (sid. 7 och 8) och för
varas nu i Statens Hist. Museum, som erhållit dem med löjt
nant Petterssons och apotekar Söderströms samlingar; andra 
såg jag nämnda år i Blekings Fornminnesförenings samling i 
Karlskrona och i kyrkoherden Lundhs samling i Karlshamn (nu 
förvärfvad för nämnda förenings samlingar).

Liksom i Bleking, ligga i Kalmar län längs kusten, van
ligen på bergshöjder, talrika stenrör, som innesluta eller inne
slutit grafvar från bronsåldern, ehuru de mångenstädes af ortens 
befolkning med orätt anses hafva varit uppförda för vårdkasar. 
I Mönsterås s:n undersökte brukspatron Ekerot år 1879 fem på 
Fälle egor belägna stenrör. Det vigtigaste fynd han i dessa 
gjorde var ett bronsdiadem af samma förm som fig. 122 i Sv. 
forns., men utan sirater; det låg ej i midten af röret, hvars 
diameter var 40 fot, utan endast omkring 4 fot från kanten 
(St. M. 6473). Vid undersökning af ett skadadt stenrör å Höcks- 
hults egor i Kristdala s:n fann riksantiqvarien B. E. Hildebrand 
för ett par år sedan en spjutspets af brons, ett stort lerkärl och 
brända ben (St. M. 5779).
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En graf af ovanligt slag, hvilken sannolikt förskrifver sig 
från bronsåldern, anträffades förlidet år i Vestergötland, linder 
arbete för Varberg—Boråsjernvägen, vid Assbergs by i Orby 
s:n, Marks h:d. Det var en kista, bildad af de två urholkade 
halfvorna af en ekstock och innehållande lemningar af ett obrändt 
lik. Kistan fanns »4,5 fot under dalbottnen i en bäckdrög till 
Viska-å, inbäddad i mergellera, med hufvudet åt nordvest.» Utom 
benen hittades i kistan, så vidt man vet, endast ett par trä- 
skifvor, hvilka fördom troligen utgjort botten och lock till en 
ask. *) Dylika kistor af ek, innehållande skelett och fornsaker 
från bronsåldern, — deribland ej sällan askar af trä, — äro flere 
gånger anträffade i grafhögar i vestra Danmark. **) Afven utom 
Norden, t. ex. i England, ***) äro sådana fynd gjorda, och från 
Sverige hafva vi ännu en berättelse om ett dylikt. I Slaka 
s:n, Östergötland, fann man nämligen för omkring 60 år sedan 
vid grustägt ett bronssvärd och ett skelett i »en stark ekkista», f)

Några ganska stora »markfynd» från bronsåldern äro under 
de två sistförflutna åren gjorda i Sverige. I Gödestads s:n, nära 
Varberg i Halland, hittades år 1878 under plöjning: bitar af ett 
hängkärl, en stor »kupa» till ett sådant kärl, 2 glasögonförmiga 
spännen, en stor ring närmast lik fig. 228 i Sv. forns., 2 andra 
ringar, en svärdsklinga m. m., allt af brons och från bronsålderns 
senare del (St. M. 6108). A egorna till Norra Långås i Morups 
s:n, samma landskap, fann man år 1879 i ett nygräfdt dike: 
en vacker skaftcelt lik fig. 116, 4 skaftcelter lika fig. 117 och 
7 spjutspetsar lika fig. 101 i Sv. forns., allt af brons och från 
periodens första del (St. M. 6434).

A Torpa egor vid Jönköping gjordes 1878 ett märkligt 
fynd från den äldre bronsåldern, bestående af 2 diadem af 
samma form som fig. 122 i Sv. forns., 2 runda, spiralprydda 
plåtar med en uppstående spets i midten, lika fig. lil, men 
mindre, 9 tutuli af liknande form, men smärre och af olika storlek,

*) Fyndet är beskrifvet i Månadsbladet för 1879, sid. 99 och 100.
**) Sveriges historia, 1 sid. 123 o. följ.
"') Nordisk Tidskrift för Oldkyndighed 3 (Kbhvn 1836), sid. 279.
f) Östergötlands Fornminnesförenings tidskrift, 1 sid. 4. Af svärdet, 

hvilket sannolikt, ehuru det ej uttryckligen säges, låg i kistan, 
förvaras två bitar i nämnda förenings samling. — Jfr. Hall. Forum.- 
förts årsskr., s. 102 (mindre björkkista, brända ben, Dömmestorp).
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en stor dubbelknapp, 2 ringformiga beslag, bitar af spiralarm- 
ringar, 2 enkla armringar, 2 sågar och en stor syl, allt af brons 
(St. M. 6232). *) Sakerna hittades »under arbete för odlande 
af en temligen högt belägen del af en äng; de lago under en 
större mängd tydligen dit sammanförda ganska stora stenar, på 
omkring 2,5 fots djup eller möjligen något djupare.» Fyndet 
är af vigt ej blott för sin storlek, utan äfven derför att det, 
liksom åtskilliga andra mindre i senare tid anträffade, visar, att 
minnen från den äldre bronsåldern ej äro så sällsynta i Sverige 
norr om Skåne, som mången varit böjd att antaga.

I hr C. J. Nisbeths och apotekaren E. Svanlunds samlingar
1 Simrishamn såg jag 1878 ett vackert fynd från den yngre 
bronsåldern, hvilket anträffats under dränering å Simris bys egor 
och bestod af: ett större och ett mindre hängkärl, det förra med 
inböjd genombruten kant, en stor kupa, 2 glasögonformiga spännen,
2 halsringar med smalt ovala ändskifvor, 5 armringar, m. m. af 
brons. Allt hade legat i det större bronskärlet, hvilket stod på 
en flat sten, omkring 1 fot under ytan af en gammal åker.

Trafikdirektör 6. K. Troili i Göteborg erhöll förlidet år för 
sin samling ett markfynd från samma tid, bestående af en kupa 
till ett hängkärl, 2 glasögonformiga spännen, en stor halsring och 
2 smärre ringar, allt funnet i Näs s:n af Vartofta h:d, Vester
götland, »under harfning i jorden å en nyligen uppodlad, hög- 
ländt belägen utmark.»

Bland de öfriga fynd från bronsåldern, som under åren 1878 
—1879 anträffats i Sverige eller blifvit kända, torde följande 
böra särskildt omtalas.

Ett i hög grad märkligt bronsvapen med eneggad, framtill 
bakätböjd klinga hittades förlidet år under upptagande af dy
jord å kaptensbostället Norre egor i Heda s:n, Östergötland, 
sydost om Omberg. Detta vapen, hvilket är afbildadt i Månads
bladet för 1880 sid. 12, förvaras nu i Statens Hist. Museum 
(N:o 6454), som erhöll det genom byte med d:r Nordeman i 
Skeninge. Professor Engelhardt i Kjöbenhavn har fäst min 
uppmärksamhet derpå, att formen påminner om den märkvärdiga

*) Fyndet är af H. Hildebrand beskrifvet, och några af sakerna af- 
tecknade, i Månadsbladet för 1878, sid. 687 o. följ. Sylén är der 
afbildad som mejsel, hvilket torde bero på ett missförstånd; den 
fyrkantiga delen har säkerligen varit instucken i skaftet.



i Kjöbenhavns Museum förvarade långa flintknif, som är afbildad 
i AVorsaaes Nordiske Oldsager, fig. 51. Man har i denna likhet 
velat se ett exempel på det inflytande, som de utifrån komna 
arbetena af brons utöfvat på den nordiska stenåldern mot dennes 
slut. Jag tror äfven, att den anmärkta likheten är af vigt, men 
anser det vara möjligt, att förklaringen af denna likhet borde 
sökas deri, att både flintknifven och bronsvapnet vore nordiska 
arbeten.

Ett bronssvärd med bronsfäste, — åttkantig kafle och oval 
knapp, — af samma form som fig. 1 å sid. 886 i Stockholms- 
kongressens förhandlingar, men med andra sirater, hittades år 
1878 i en sandgrop vid Valleberga i Ingelstads härad, sydöstra 
Skåne. »Svärdet stod med fästet synligt öfver sanden.» Brons
svärd af denna typ äro ej sällsynta i Danmark, men äro hit
tills endast i mycket ringa antal kända från den Skandinaviska 
halfön.*)

I apotekaren Svanlunds samling i Simrishamn såg jag 1878 
ett ovanligt vackert bronssvärd likt fig. 7 å sid. 888 i Stock- 
holms-kongressens förhandlingar. Det är jemte ett skelett m. m. 
funnet vid Gislöf i en stenkista, som var täckt af en låg kulle, 
öfver hvilken plogen länge gått.

I mellersta Sverige är ett mycket väl bevaradt bronssvärd 
förlidet år funnet, vid Komministersbostället i Stora Mellösa s:n, 
Nerike. Svärdet, som har bred tånge, med 10 nithål, är af en i 
Skandinavien mycket ovanlig form. Det hittades »under sten- 
brytning i ett stenrör, på omkriug 4 fots djup» (St. M. 6384). 
Från St. Mellösa och angränsande socknar, Asker, Skyllersta 
och Ekeby, — således i dalen mellan Qvismaren och Hjelmaren 
samt omkring förstnämnda sjö, — äro förut flere fynd frän 
bronsåldern kända, under det att sådana fynd knapt någonsin 
anträffats i andra delar af Nerike.

Under ett besök på Oland 1879, då jag hade tillfälle genom
gå godsegaren C. G. Segrells samling på Tveta, antecknade jag 
bland många andra märkliga fornsaker en doppsko af brons till 
slidan för ett bronssvärd. Denna doppsko, funnen i en åker 
vid Slagerstad i Stenåsa s:n på Oland, är af en förut från Sve
rige och, om jag ej misstager mig, äfven från det öfriga Skandi
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') Jfr sid. 885 i Cornpte-rendu da Congres de Stockholm,
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navien okänd form, hvilken deremot är vanlig i mellersta Euro
pa. *) Vi hafva således häri ett nytt minne af förbindelsen 
mellan Sverige och det öfriga Europa redan före Kristi födelse.

Ryttmästaren G. von Essen i Lund förvärfvade förlidet år 
för sin samling ett hängkärl af samma förm som fig. 248 i Sv. 
forns., men med ovanliga sirater. Kärlet hade redan för om
kring 20 år sedan hittats, ensamt, under dikesgräfning å egorna 
till Sätaröd i V. Vrams s:n af Gärds h:d, Skåne. För samma 
samling hade ej långt förut erhållits ett annat utmärkt vackert, 
med harpix inlagdt hängkärl af brons (närmast likt tig. 247 i 
Sv. forns.), hvilket också för omkr. 20 år sedan funnits, vid sten- 
brytning uti en sandbacke i Sönnarslöfs s:n af nyssnämnda härad. 
Vid samma tillfälle hittades åtskilliga andra bronssaker, hvilka 
dock alla blifvit förstörda, med undantag af en vacker brons- 
celt, som äfven räddades för ryttmästaren v. Essens samling.

Ett förut okändt hängkärl af brons såg jag 1878 i sergeant 
G. Sjöstedts samling af fornsaker i Raskarum, S:t Olofs s:n, 
östra Skåne. Kärlet är funnet i nämnda socken.

I stadskassör G. A. Nisbeths samling i Simrishamn såg jag 
sistnämnda år 3 skaftcelter af brons med högt uppstående, ej 
invikta flikar för skaftets fasthållande. De voro funna tillsam
mans i en åker på Gladsax bys egor i trakten af Simrishamn. 
Skaftcelter af detta slag äro för öfrigt nästan okända i Sverige.**) 

I Vermland fann man våren 1878 en vacker halsring af 
brons närmast lik fig. 231 i Sv. forns. Ringen låg bland större 
och mindre kullersten under en lutande stenhäll på den i sjön 
Fryken utskjutande udden å Fryksände prestgårds egor. ***) 

Till det förut kända, ej obetydliga antalet i Sverige funna gjut
formar af sten från bronsåldern kom förlidet år en ny, för gjut-

') Doppskor af denna form, jemte de svärd de tillhöra, äro afbildade 
t. ex. af Lindenschmit i Alterthumer unserer heidnischen Vorzeit, 
band 3 h. 6, pl. 2 fig. 1 och 4.

“) En dylik ses i Madsens Afbildninger, Broncealderen, 1 pl. 22 fig. 
15 (med ögla). Utom de 3 från Gladsax känner jag från Sverige 
endast en skaftcelt af denna typ (med lemning af ögla); den är 
funnen i en torfmosse vid Carlsborgs herregård i Skåne och till
hör d:r Wittlocks samling i Vexiö. I Danmark äro några sådana 
celter funna, och på kontinenten äro denna och närstående typer 
vanliga.

*") Enligt benäget meddelande af hr lektor T. Säve.
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ning af fyra sågar. Den är funnen i Bottna socken, Qville 
härad af Bohuslän och tillhör h:r Daniel Magnussons samling 
på Flateby.

Utrymmets knapphet hindrar mig att här omnämna flere af 
de många fornsaker från bronsåldern, som under de två i fråga 
varande åren blifvit funna, eller som, förut ej bekantgjorda, för
varas i de ofvan nämnda samlingarna och i andra, som jag under 
dessa år lärt känna, såsom i inspektor J. L. Nilssons på Järre
stad invid Simrishamn, hr E. Keys på Sundsholm i Tjust (en 
vacker halsring af ovanlig form, funnen vid Sundsholm), m. fl. 
Jag hoppas att under detta eller nästa år kunna afsluta en be
skrifning på alla nu kända fynd från Sveriges bronsålder, för 
hvilken beskrifning jag under en lång följd af år gjort förarbe
ten. Ofver de från Norge kända fynden från samma tid före
ligger redan en förteckning. *) En noggrann kännedom om brons
åldern på den Skandinaviska halfön är redan derför af vigt, att 
Sveriges och Norges folk under bronsåldern, liksom i senare tid, 
varit den europeiska odlingens längst mot Norden framskjutna 
utposter.

Innan vi sluta denna redogörelse för den vidgade känne
dom, man under de två sistförflutna åren vunnit örn Sverige 
under bronsåldern, böra vi nämna, att åtskilliga till denna tid 
hörande hällristningar, hvilka man förut ej känt, blifvit upp
täckta; bland dem märkas särskildt de, som d:r Ekhoff funnit i 
Qville härad Bohuslän, och hr J. Thorén i närheten af Grebbe
stad. Ekhoff har, utom andra märkliga bilder från sådana häll
ristningar, aftecknat ett skepp af ej mindre än 15, i fots längd 
och med 124 mans besättning, vagnar med fyra hjul, samt en 
beväpnad man, hållande en stor rund sköld, hvilken fullkomligt 
liknar ett par i norra Europa funna bronssköldar, prydda med 
kretsar af stora runda, drifna bucklor. * **)

Vid Utby i Herrestads s:n, nära Uddevalla, har man nyligen 
funnit några hällristningsfigurer, — den ena liknar ett fartyg,

) Af N. Nicolaysen i Arsberetning for 1875 af Föreningen til norske 
Fortidsmindesmerkers Bevaring, sid. 180 o. följ. — I Antiqv. tidskr. 
f. Sverige, del 3, meddelade jag åren 1871—1873 en redogörelse 
för alla då kända fynd från bronsåldern i Svealand och Norrland.

**) Två sådana sköldar från Irland och England äro afbildade af Kemble 
i Hora; fer ales, pl. XI f. 1 och 2.
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den andra är ett af de på sådana bergtaflor ofta förekommande 
hjulen med fyra ekrar, — samt invid dem några runor. Hr 
Rob. Thorburn har till Statens Hist. Museum skänkt dels en af 
artisten Baltzer år 1878 utförd noggrann teckning af denna rist
ning, dels en afgjutning i cement af den ristade hällen. Runor
na, hvilka äro betydligt smalare än de limér, som bilda de an
dra figurerna, kunna ej förskrifva sig från den äldre jernåldern 
utan höra till den vanliga »yngre» runraden. Jag är derför 
öfvertygad om, att deras förekomst bredvid hällristningsfigurerna 
endast beror på en tillfällighet, och att de tillkommit i en vida 
senare tid än dessa figurer, hvilka så fullkomligt likna dem på 
de vanliga bronsåldershällristningarna, att man ej gerna kan 
tveka att hänföra dem till sistnämnda period.

Från jernålderns äldre del äro pä Gotland ett stort antal 
grafvar under de två sist förflutna åren anträffade, dels af hrr 
Gustafsson och Nordin, vid de undersökningar som de med an
slag af Vitt.-Akademien der utfört, *) dels tillfälligtvis under ar
bete i jorden.

Kandidat Gustafsson fortsatte 1878 de undersökningar i Lär
bro socken, hvilka han föregående år börjat, och för hvilka en 
redogörelse lemnats i Månadsbladet 1878 (sid. 633 o. följ.). 
Bland de många grafvar han i nämnda socken öppnat är det 
ett slag, som förtjenar särskild uppmärksamhet: små af fyra 
kalkstensflisor bildade kistor, som innehålla lemningar af brända 
lik**) och åtminstone numera ej äro täckta hvarken af någon 
hög eller af någon stenflisa; de hafva ingen flisa till botten. 
Deras närvaro röjdes vanligen endast genom ett i dagen stickan
de hörn af ena sidohällen. Gustafsson har undersökt 36 sådana 
kistor, belägna på en liten ås vid Bjärs i Lärbro. Deras längd 
vexlade mellan 40 och 130 cm. och var vanligen omkring 80, 
med en bredd af 50 och ett djup af 45 cm. »I dem lågo vårds
löst nedkastade' de från bålet hopskrapade lemningarna: ben
bitar, kolstycken och färnsåker, hvarmed följt askblandad jord,

*) Gustafsson har, såsom ofvan nämnts, haft anslag båda åren, Nor
din endast 1879. För sistnämnda års undersökningar hafva berät
telser ännu ej hunnit utarbetas och aflemnas.

") I en kista, för öfrigt lik de andra, funnos obrända ben af ett litet 
barn.
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brända stenar m. in. Härofvanpå hafva ofta de efter grafölet 
eller offret qvarblifna djurbenen blifvit nedkastade, samt någon 
gång betäckta af ett lager små flata stenar, hvarefter kistan 
fylts.» De i dessa grafvar funna fornsakerna, alla af äldre jern- 
ålderns typer, äro bitar af lerkärl, spännen af brons, benkammar 
o. dyl., men hvarken vapen eller verktyg; föremål af jern hafva 
endast en eller två gånger hittats i dem.

På samma ås lågo äfven andra grafvar, som Gustafsson 
likaledes undersökt: större stenkistor, innehållande skelett, och 
grafkullar m. m. Derjemte har Gustafsson år 1878 öppnat åt
skilliga grafvar vid Pavals, på Lekarehed och på »Påfvens hed» 
i Lärbro, samt vid Guffride i Alskogs och Tänglings i Etelhems 
socknar: rösen, högar, fyrkantiga stensättningar, stenkistor och 
sådana grafvar vid rest kalkhäll, som Nordin funnit i Vest
kinde socken och beskrifvit i denna tidskrift (haft. 9 och 11).

Utom på Gotland hafva grafvar från den äldre jernåldern 
de två sist förflutna åren, liksom förut, hufvudsakligen endast 
anträffats på Oland och södra delen af Sveriges fastland.

I hr Segrell redan förut omtalade samling på Tveta an
tecknade jag 1879 ett ej obetydligt antal fönsåker från nämnda 
tid, hittade i grafvar inom Stenåsa, Gräsgårds m. fl. socknar på 
Öland; och Statens Hist. Museum har nyligen erhållit några 
dylika fynd från samma ö.

I Skåne undersökte d:r Hildebrand år 1879 vid Trelleborg 
några högar från den äldre jernåldern, och året derförut hade 
jag i Kristianstads läroverks samling sett ett lerkärl och en 
benkam från samma tid, funna jemte skelett i en naturlig sand
backe vid Hammar nära staden; i denna och en annan sand
backe på samma bys egor lära ofta skelett anträffas. Sådana 
grafvar från den äldre jernåldern — med obrända lik i natur
liga sandbackar, ej täckta af högar — äro i vissa delar af 
Danmark ej sällsynta och äfven flerestädes i Skåne anträffade. 
I Sverige norr om Skåne hafva de deremot endast sällan före
kommit.

Vid Yxnarum i Listerby s:n, Bleking, undersökte jag 1878 
de obetydliga lemningarna af ett ursprungligen ganska stort, 
men nu nästan helt och hållet borttaget stenlöse, som låg några 
bösshåll från det förut omtalade röset från bronsåldern. I jor
den omedelbart under en af de få qvarliggande stenarna fann
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jag ett hakkors-formigt spänne af brons från den äldre jern- 
åldern. Spännet torde hittills vara ensamt i sitt slag; det har 
visserligen samma hufvudform som tig. 338 i Sv. forns., men 
hvarje arm slutar i ett djurhufvud.

Af kand. Furst erhöll Statens Hist. Museum 1879 en sölja 
af brons lik fig. 334 och ett beslag af samma metall likt lig. 
303 i Sv. forns, funna i ett stenröse vid Agdatorp i Nättraby 
s:n, Bleking (St. M. 6442).

Mellan Tyfta och Vrångstad i Qville h:d, Bohuslän, under
sökte Ekhoff 1879 några högar på ett vackert gräffält från den 
äldre jernåldern, på hvilket ses omkring 100 runda och aflånga 
högar, flere bautastenar, 2 stora stenkretsar m. m. Alla de 
undersökta grafvarna innehålla lemningar af brända lik. 1 en 
hög fann han en liten af valda, ej flata stenar bildad kista, 
och i denna brända ben, ett lerkärl af samma form som fig. 392 
i Sv. forns., en benkam, en sländtrissa af bränd lera och en liten, 
slät, rundad sten, möjligen en »gnidsten», att glätta kläder med. 
I en af Ekhoff undersökt hög på Hjelp-Edstens egor i Qville 
s:n anträffades ett lerkärl med brända ben, en skära och en 
knif af jern; den sistnämnda, med krokigt blad, är af en form 
som visar, att den torde tillhöra en mycket tidig del af jern
åldern.

Från Vestergötland erhöll Statens Hist. Museum under de 
i fråga varande åren två graflfynd från den äldre jernåldern, det 
ena gjordt i Thorbjörnstorps s:n, Gudhems h:d, det andra i 
Bolums s:n, Valle h:d. Det förra bestod af 2 spännen lika fig. 
326 i Sv. forns, och en bronsnål af ovanlig form, funna »vid 
bortrödjandet af en hop stenar i en åker» (St. M. 6261.) Fyndet 
från Bolum utgjordes af en kittel, ett spänne likt fig. 317 i Sv. 
forns., 2 andra spännen, 2 nålar, allt af brons, beslag af samma 
metall till 2 dryckeshorn, en perla af förgyldt silfver m. m., funnet 
»vid borttagandet af en stenhög i en åker. Kitteln, som var 
fyld med ben och jord, anträffades 1,5 fot under jordytan, stå
ende på en hall. Invid kitteln lågo fornsakerna, jemte en huf
vudskål och flere större ben, hvilka ej tillvaratogos». (St. M. 
6350.)

Från Östergötland, der grafvar från den äldre jernåldern 
hittills endast i ringa antal anträffats, erhöll Statens Hist. Mu
seum år 1879 genom hr C. F. Nordenskjöld ett bronsspänne



likt flg. 312 i Sv. forns., funnet jemte brända ben uti ett ler
kärl i Strå s:n af Aska h:d (St. M. 6364).

I Svealand och Norrland synas minnen från den äldre jern- 
åldern vara jemförelsevis sällsynta. Det är derför anmärknings- 
värdt, att man nyligen i ett stenrör på Tjufholmen vid Sunds
vall funnit ett bronsspänne från nämnda period, jemte nära 100 
perlor af glas och bernsten (St. M. 6152). *)

Under de sista åren hafva ett ganska stort antal romerska 
mynt från århundradena närmast efter Kristi föd. kommit i 
dagen hos oss, isynnerhet på Gotland. Sedan den förteckning 
öfver nyfunna sådana mynt trycktes, som är införd i Månads
bladet för 1872, har Statens Hist. Museum erhållit 718 romerska 
silfvermynt (denarer) från Gotland, **) 1 från Oland, 1 från Bo
huslän och 1 från Björkö i Mälaren, samt 6 romerska brons
mynt från lia och 2:a århundradena, funna i Norra Tjust af 
Kalmar län. De sistnämnda, skänkta af frih. J. Nordenfalk, 
äro särskildt anmärkningsvärda, emedan romerska bronsmynt 
ganska sällan hittas i Norden. Den i Bohuslän funna denaren 
är det första romerska mynt, man lärt känna från hela detta 
landskap. Det på Björkö funna myntet hittades i en graf från 
den yngre jernåldern; äfven på andra ställen har nian några 
gånger funnit romerska silfvermynt från l:a och 2:a århundr. 
eft. Kr. f. tillsammans med arbeten från slutet af vår hednatid.

Afven flere romerska och byzantinska guldmynt (solidi) 
hafva förvärfvats för statens samlingar, sedan den nyss anförda 
förteckningen i Månadsbladet trycktes. De flesta äro funna på 
Gotland och Oland; på den förra ön 10 och pä den senare 13. 
Härtill komma 1 från trakten af Kalmar och 2 från Vestergöt
land. Bland de på Gotland funna äro ej mindre än 5 präglade 
för kejsar Anastasius, under det att ingen af de på Oland hit
tade solidi bär denna kejsares namn. ***)
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') Nära Attmars kyrka och sjön Marmén i Medelpad hittades 1876 
under upplöjning af en åker ett bronsspänne från den äldre jern
åldern samt en spjutspets och en sköldbuckla af brons (St.M. 5712).

") Af dem äro 211 funna vid Djupbrunns i Hogräns s:n (St. M. 
4877 och 5204), 390 vid det genom vigtiga graffynd från den 
äldre jernåldern kända Sojvide i Sjonhems sol (St. M. 5274), samt 
93 vid Öfvede i Sanda sill (St. M. 6210 och 6293).

’■*) Se II. Hildebrand, Svenska folket under hednatiden, l:a uppl., sid. 63.



174 OSCAR MONTELIUS.

För Hudiksvalls läroverks samlingar köptes 1879 ett guld
mynt slaget i Byzans för kejsar Phokas (602—610), således 
under en tid, från hvilken så godt som inga mynt förr hittats 
i Norden. Myntet är funnet i jorden inom Bjuråkers eller Norrbo 
s:n af Helsingland; på samma ställe hafva för länge sedan flere 
dylika mynt anträffats, men blifvit förskingrade.

Under den tid, som förflutit sedan jag år 1869 i Från jern- 
åldern meddelade en beskrifning på de då kända svenska guld- 
brakteaterna, har Statens Historiska Museum erhållit ej mindre 
än 20 sådana hängsmycken från midten och 9 från de sista år
hundradena af jernåldern, eller tillsammans 29.

Det största fyndet, 9 brakteater, anträffades 1876 jemte en 
knapp m. m. af guld vid Söderby i Danmarks s:n, Uppland, 
och är af H. Hildebrand beskrifvet i Månadsbladet för 1877 
(St. M. 5802). Två guldbrakteater från jernålderns midt lågo, 
jemte 2 fingerringar, i en mycket liten bronsdosa, hvilken är 
1872 hittades under några stenar, nära jordytan, vid Djupbrunns 
i Hogräns s:n, Gotland; samtidigt hittades der 200 och kort der
efter 11 romerska silfvermynt från de två första århundr. efter 
Kr. f. (St. M. 4877). De öfriga bland de nyssnämnda brak- 
teaterna från midten af jernåldern äro funna ensamma: 3 på 
Gotland, 2 på Öland, 1 i Kalmar län, 1 i Vestergötland och 2 
på Dal. Från sistnämnda landskap voro förut inga sådana 
smycken kända. — Afven andra samlingar hafva på sista tiden 
erhållit ett par guldbrakteater från samma period.

De 9 guldbrakteater från den yngre jernåldern, som Statens 
Hist. Museum under de sista tio åren förvärfvat, äro alla funna 
på Gotland; utom en mycket simpel, äro de alla af samma slag 
som fig. 587 och 593 i Sv. forns. *) Sex af dem äro år 1878 
funna vid dikesgräfning å Stora Tollby egor i Fole s:n, till
sammans med 2 genomborrade och nötta, således som pryd
nader länge burna, romerska silfvermynt, präglade för Faustina 
d. ä. och Marcus Aurelius (St. M. 6130 och 6142). De tre 
andra äro funna ensamma, på olika ställen. Utom dessa brak
teater af guld har man på Gotland funnit flere bronsbrakteater

*) En af dem, funnen vid Botwatte i Ala s:n, är afbildad i Månads
bladet för 1879, sid. 179, fig. 66; en af de vid Stora Tollby funna 
ses fig. 65 å samma sida.
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lika fig- 587 i Sv. forns., och i en graf på Björkö har d:r Stolpe 
hittat en stor, tunn silfverbrakteat af samina typ.

Från midten af jernåldern har Statens Hist. Museum under 
de sista åren, utom de nyssnämnda guldmynten och guldbraktea- 
terna, erhållit flere mycket värderika fornsaker af guld. I slu
tet af 1877 inlöstes med nära 1000 kr. en half, i forntiden af- 
huggen halsring af guld, lik fig. 431 i Worsaae’s Nordiske Old- 
sager; ringen, som äfven i sitt stympade skick väger 1 <tt 1,4 
ort och före nedläggandet i jorden blifvit hopböjd, hittades vid 
plöjning på en sandhöjd vid Lund i Naums s:n, Barne h:d, Ve
stergötland (St. M. 6067). Museet egde förut endast ungefär 
hälften af en annan guldring af samma slag, funnen år 1848 
under plöjning på en åker vid Arges i Hemse s:n på Gotland 
(St. M. 1446). Det var derför en särdeles värderik tillökning 
till museets dyrbara samling af guldsaker, då man för denna 
tick inlösa en på hösten 1878 funnen stor, vacker guldring af 
denna typ, som var hel och mycket väl bibehållen. Den hit
tades i en åker å egorna till Storegården Bragnum i Floby s:n, 
Viske h:d af Vestergötland, vägde 1 S 94,7 ort och betaltes 
med 1800 kr. (St. M. 6234).

På en gammal åker vid Slättängs i Fristads s:n, Vedens 
h:d af Vestergötland, hittades samma höst flere i spiral lagda 
tenar m. m. och ett för kejsar Zeno prägladt mynt, allt af guld 
och liggande i en kopparask, som föll sönder. Fyndet, som 
vägde 33,2 ort, löstes med 384 kr. (St. M. 6266).

I samma landskap gjordes samtidigt ett ovanligt stort fynd 
från den yngre jernåldern, nämligen en sönderhuggen halsring, 
snodd af två trinda tenar, samt flere släta, tjocka tenar, allt af 
guld och vägande ej mindre än 2 & 86,8 5 ort. Fyndet, som 
löstes med nära 3200 kr., anträffades under gräfning å egorna 
till Hedegården Jettened i Gudhems s:n och h:d (St. M. 6260).

Under de två sistförflutna åren hafva äfven åtskilliga dyr
bara samlingar af silfversmycken och silfvermynt från slutet af 
jernåldern förvärfvats för museet. De största af dessa fynd 
äro, såsom vanligt, anträffade på Gotland, från hvilken ö museet 
under nämnda två år erhållit sådana silfverfynd till en samman
lagd vigt af mer än 18 H 50 ort. Det största anträffades 1879 
vid Bols i Hafdhems s:n; mynten voro kufiska (arabiska), tyska 
och byzantinska (inga anglosachsiska), och skatten vägde ej
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mindre än 10 a 40 ort (St. M. 6331). Vid Spillings i Othems 
s:n gjordes 1878 ett annat stort fynd, af 3 a 10,5 orts vigt; 
utom smycken innehöll det blott kufiska mynt (St. M. 6128). Utom 
dessa hade 3 fynd från Gotland en vigt af mer än 1 a hvarje.

Vid Björnhofda i Thorslunda s:n på Oland hittades 1878 
två vackra armringar af silfver, vägande 20,4 ort (St. M. 6162). 
Vid Näsby i Tolånga s:n af Färs h:d, Skåne, gjordes samma år 
ett silfverfynd af 1 a 38,4 orts vigt (St. Ivl. 6174 och 6238). 
Från Halland erhöll museet ett betydande silfverfynd, genom 
testamente af d:r Ehrengranat (St. M. 6123). Ett sådant fynd, 
vägande 66,4 ort, gjordes vid Lund i Landeryds s:n, ej långt 
från Linköping (St. M. 6368). Vid Fitja i Fitja s:n, Uppland, 
hittades 1879 en mängd arabiska och 2 persiska mynt (intet 
annat), vägande 87,7 ort (St. M. 6373 och 6419). Vid Sundbro 
i Bälinge s:n af samma landskap gjordes nämnda år ett silfver
fynd af 56,6 ort (St. M. 6471). Dessutom bar d:r Stolpe under 
de två ifrågavarande åren funnit en mängd dyrbara silfver- 
smycken och silfvermynt på Björkö.

Sammanlagda vigten af det i svensk jord funna silfver från 
slutet af hednatiden, som under 1878 och 1879 förvärfvats för 
Statens samlingar uppgår till omkring 25 'SE, hvartill komma åt
skilliga äfven i Sverige under samma tid uppgräfda romerska mynt 
och andra arbeten af silfver från en tidigare del af jernåldern.

De ojemförligt vigtigaste fynd från den yngre jernåldern, 
som under de två sista åren anträffats, äro emellertid de af dr 
Stolpe på Björkö gjorda*).

Ar 1878 använde han hufvudsakligen till fortsatta undersök
ningar i »svarta jorden», hvarunder ej mindre än 16,433 □ fot 
genomgräfdes till ett djup af 5—6,5 fot. Gräfningar företogos 
både i norra och södra delen af den gamla stadstomten, men 
gåfvo på båda ställena i allmänhet likartade resultat. Det, som 
härvid anträffades, skiljer sig endast föga från det förut i svarta 
jorden funna: utom af en mängd djurben och lemningar efter 
eldstäderna, utgöres det af husgeråd, verktyg, prydnader m. m. 
Bland de många här i dagen bragta föremålen af ben och horn 
må såsom något nytt framhållas ett par »bogträn», hvilka både 
genom sin form och sina sirater erinra om de från nyare tid

') Ilen här följande redogörelsen för dessa fynd är ett sammandrag 
af d:r Stolpes till Vetenskapsakademien afgifna årsberättelser.



härstammande, som förvaras i d:r Hazelii Nordiska Museum. 
För öfrigt märkas ett pär roterande slipstenar och en ganska 
stor qvarnsten med borradt hål, samt bland de många jern- 
sakerna: en bandknif, en grof borr, väl bibehållna smedtänger, 
stora saxar och nycklar af ovanlig form.

På hösten samma år flyttades undersökningen till det märk
värdiga mellan borgen och svarta jorden belägna kristna gräf
fält, der Stolpe år 1877 gjorde de ovanligt rika fynd, för hvilka 
han lemnat en redogörelse i Månadsbladet för 1878. Han fann 
nu en af de märkligaste grafvarna pä detta fält. Grafven, som 
var 6 fot djup, 11,5 fot lång och 5,5 fot bred, innehöll först på 
en 2 fot hög och 3 fot bred afsats vid sin östra ända tvenne 
fullständiga hästskelett. Hästarna hade legat tätt intill hvar
andra, på magen och med hopvikna ben. Nedanför denna afsats 
hade funnits en timrad, 8,5 fot lång och 5,5 fot bred kammare, 
i hvilken låg skelettet af en man, med 2 sköldar, ett svärd, en 
mycket lång knif i läderslida med beslag af försilfrad brons, 
27 spelbrickor och 3 tärningar af ben, ett stort bronsfat, hvari 
ett mindre jernspjut med silfverinlagd holk låg, ett annat spjut, 
knif, bryne, yxa, en mängd pilar, stigbyglar, spännen, delar af 
betsel, en stor hästkam af ben, samt en mängd jernbeslag till 
seldon eller sadel. Invid likets hufvud låg en större, strut- 
forrnig, med filigranarbete utsirad prydnad af silfver, som tyd
ligen suttit på toppen af en mössa af tyg, hvaraf lemningar 
funnos qvar, samt 4 stora tofsar af silfvertråd.

Sedan Stolpe äfven upptäckt andra gräffält af samma slag 
som det nyssnämnda, använde han år 1879 hufvudsakligen till 
undersökning af ett stort sådant fält, beläget öster om den gamla 
stadstomten. Detta falt, å hvilket mer än 1,600 ättehögar ligga, 
befanns äfven innehålla en mängd, ej genom något ofvan jord 
synligt märke betecknade grafvar med obrända lik. Af de 
senare ligga de flesta på båda sidor om den vall, som löper 
längs svarta jordens östra sida, många äfven i sjelfva vallen. 
Dessutom innehöllo många ättehögar, isynnerhet de större, graf
var med obrända lik, vanligen rikt utrustade med prydnader 
och vapen. Antalet å detta fält år 1879 undersökta grafvar 
var 236; dessutom öppnade Stolpe samma år på andra ställen 
21 grafvar.
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Af de nyssnämnda 236 grafvarna innehöllo 83 lemningar af 
brända och 136 af obrända lik. I 64 af de senare funnos lem
ningar af spikad likkista, 35 hade antingen haft en af löst ned
satta bräder bildad kista, eller ock hade liken i dem nedlagts 
utan sådant skydd; 37 voro stora breda grafkammare, i hvilka 
man i de flesta fäll kunde skönja spår af timrade väggar, golf 
och tak. Till grafvarna med obrändt lik torde äfven böra räk
nas 2 i vallen funna lemningar af farkoster, emedan åtminstone 
den ena i forén hyste ett qvinligt lik, med ovala spännbucklor, 
sax och knif. Denna båt var 20 fot lång och hade varit sam
manhållen af öfver 500 klinknaglar. Den andra båten, som 
tydligen var stympad, hade varit större. I samma vall upp
täcktes ytterligare tre båtar, hvilka ännu ej hunnit undersökas.

Grafvarna å detta fält, hvilka oftast voro lyida med stora 
stenblock, som endast genom sprängning kunde undanskaffas, 
liknade i allmänhet dem å fältet vid borgen. De förra voro 
dock jemförelsevis rikare på vapen; i dem äro nämligen redan 
funna 23 sköldbucklor, 19 spjut, 12 tveeggade svärd, 4 mindre, 
eneggade huggare, en mängd pilar m. m.

I 15 af dessa grafvar hade hästar nedlagts jemte den döde. 
I två lågo två hästar, i hvar och en af de öfriga blott en. Hästarna 
lågo vanligen på en afsats, 1—2 fot högre än grafvens botten, 
och alltid utom den egentliga grafkammaren; i ett fall sträckte 
sig dock kammarens tak öfver hästen: De flesta hästarna hade 
användts som ridhästar, att sluta af de bredvid dem liggande 
stigbyglarna och sporrarna; två (parhästar i samma graf) hade 
haft prydligt bronsbeslagna selbågar. De flesta hade en jern- 
brodd i hvarje hof, men ingen hade skor, hvadan hästskor ej 
torde hafva varit i bruk här under den yngre jernåldern. 
Hästarna hafva varit af medelstorlek och deras kroppsbyggnad 
kraftig.

De år 1879 gjorda fynden äro synnerligen storartade och 
öfverträffa, genom de många nya typerna och genom sin dyr
barhet i öfrigt, vida de ovanligt rika fynden från 1877. Bland 
de mest framstående må nämnas: en armring af »jet» (gagat), 
fullkomligt hel, den första från Norden*); en liten dyna af brunt 
siden, på båda sidor prydd med en i silfver broderad hjort; en

*) I England och Irland äro sådana arbeten ej sällan funna.
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dylik hjort, broderad i guld; flere väfda eller flätade band af 
guld, som burits omkring hufvudet; guldtråd, som synes hafva 
varit inväfd i kläder; ett litet krucifix af silfver, med bilden i 
filigranarbete; ett par silfverspännen i form af häst med väpnad 
ryttare; ett par små hästar af silfver med rika slingornament 
och ögon af granat; en liten qvinnobild och en stor mängd andra 
föremål af silfver, många af främmande och oväntade former; 
en mängd kufiska mynt; 2 anglosachsiska mynt, det ena prägladt 
för Edvard d. ä. (901—925), det andra från samma tid, slaget 
för en Sithric;*) flere imitationer i silfver efter Karl den Stores 
mynt; ett romerskt silfvermynt (Faustina d. y.); 6 glaskärl, 
af hvilka 3 äro af den på Björkö vanliga trattformiga sorten; 
en ofullbordad sådan trattformig bägare, som måhända talar för 
inhemsk glastillverkning redan vid denna tid, isynnerhet som 
glaskärl af denna form ej äro kända från något annat land; 
spelbrickor af glas; 60 ovala spännbucklor af brons, bland hvilka 
flera äro af nya typer; ett stort, präktigt, likarmadt bågspänue 
af ny typ; många spännen af andra slag, bland hvilka ej få af 
förut okända typer; 4 bronsfat, af hvilka ett vid kanten prydes 
af 3 försilfrade fåglar; en liten bronsskål med inneliggande snidad 
bensked; lemningar af 9 jerubeslagna ämbar, 10 skrin med jern 
och bronsbeslag, ett bronsbeslaget bälte och flere pungar af för- 
gyldt läder, vanligen innehållande vigter eller mynt; ett mycket 
stort, utskuret benstycke, troligen af en hval, m. m.

Ofver hvarje graf med obrändt lik har Stolpe upprättat nog
grann planritning på rutadt papper, utvisande efter skala graf
ven storlek och alla föremålens läge.

Afven annorstädes än på Björkö äro under de två sista åren 
ett stort antal svenska grafvar från jernålderns senare hälft under
sökta: i Södermanland af ingeniör Friberg och mig, i Östergöt
land och Kalmar län af mig, i Småland af Palmgren, m. m. 
På två ställen i Tjust, vid Stjelkhammar och Hägerstad, fann jag 
obrända lik, hvilka, såsom på Björkö, varit nedlagda i spikade 
träkistor. 1 ett stenlöse nära Långemåla kyrka i Kalmar län 
fann man 1879 en liten oval spänpbuckla af brons från midten

') Dessa äro de första anglosachsiska mynt, sorn, sä vidt man vet, 
hittats på Björkö; båda äro äldre än de i Sverige eljest vanliga. 
Några af det senare slaget äro ännu ej funna på ön. (Jfr Sveriges 
historia, 1 sid. 307).
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af jernåldern (lik fig. 434 i Sv. forns.), liggande jemte obrända 
ben i en 17 fot lång, af resta hällar bildad och af hällar täckt 
kista; spännet förvaras i hr Blombergs samling på Skärshult.

På Gotland hafva under dessa båda år många grafvar 
från midten och sista delen af jernåldern anträffats. Bland dem 
märkas i främsta rummet de på Vallstena rum i Vallstena s:n, 
der man äfven förut gjort en mängd dyrbara fynd både från 
den äldre jernåldern och från följande århundraden. Aren 1878 
och 1879 träffades här flere grafvar, af hvilka vi särskildt böra 
omnämna en ovanligt rikt utstyrd graf från midten af jernåldern, 
innehållande bl. a. ett svärd med präktigt , fäste, lemningar af en 
sköld, hvars midtbuckla varit prydd med förgyld brons, delar af 
ett betsel och flere till seldon hörande beslag, allt af rikt för
gyld brons och prydt med vackra slingsirater (St. M. 6295). 
Svärdsknappen, af guld, inlagd med granater, är nästan alldeles 
lik fig. 407 i Sv. forns. Ar 1879 har kand. Gustafsson, med an
slag af Vitterh.-Akademien, företagit undersökningar på detta 
vigtiga gräffält, från hvilket man ej förut egt tillräckligt nog 
granna iakttagelser af fyndförhållandena.

Vid borttagandet af en »stenvast» (stenlöse) å Krasse egor 
i Guldrupe s:n hittades 1879 en stor, rund spännbuckla af brons, 
prydd med guld och silfver (afbildad fig. 54 å sid. 169 i Månads
bladet 1879), samt ett präktigt hals- eller bröstsmycke, bestående 
af 35 hängprydnader lika fig. 613 i Sv. forns. (St. M. 6387).

Vi sakna här utrymme att i afseende på runstenarna redo
göra för de under åren 1878 och 1879 nyfunna eller återfunna, 
för de åtgärder som vidtagits för att åter uppresa de fallna, samt 
för de nya afteckningar, som tagits af svenska runristningar. 
I en följande årsberättelse hoppas vi kunna egna särskild upp
märksamhet åt dessa vigtiga minnesmärken.

Af den nu meddelade öfversigten tinna vi, att de två sist- 
förflutna åren lemnat särdeles vigtiga bidrag till kännedomen 
örn Sveriges kulturhistoria under hednatiden. Det är klart, att 
en fullständig bearbetning af detta nya material krafvel- sin tid, 
men för beskrifningen och afbildningen deraf är redan åtskilligt 
gjordt, såsom man finner af den förteckning öfver den arkeolo
giska litteraturen i Sverige under 1878 och 1879, som följer.


