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~;huru de undersökningar, för hvilka en kortfattad redogö

ri•I • här meddelas, ingalunda få betraktas såsom afslutade, och 

olj ktl igen den åsigt, jag hittills kunnat bilda mig om för

h ,11 tndena, möjligen kan komma att i ett eller annat hänseende 

mo lifi ra, genom den grundligare undersökning, hvilken jag hoppas 

tt framdeles få utföra, känner jag mig dock manad att redan 

nu framlägga åtminstone det väsentligaste af de resultat, till 

In ilka mina undersökningar hittills kunna anses hafva ledt, och 

,I rj .. mt fästa uppmärksamheten på några frågor af intresse, 

1111 hvilka belysande en fortsatt undersökning bör kunna lemna 

,0 ,t hidrag. Till beslutet att offentliggöra dessa anteckningar, 

l,i,lr grr i främsta rummet den uppmuntran, hvarmed Kongl. 

\ t ,11 . kaps- Akademien behagat hedra mina sträfvanden, i det 

hon t ill at it att ett litet urval af mina under förra året gjorda 

ml in ,ar, fått genom Herr Professor NoRDENSKIÖLD förevisas 

KonJLI. kademien vid dess sammankomst den 13 December för

It I ar. Å fven från många andra håll har jag haft att glädja 

mi, at tt lifligt deltagande för den påbörjade undersökningen, 

rh det är mig en kär pligt, att isynnerhet för de vetenskaps

m n, hvilka deltogo i den expedition till Björkö, som, för väckande 

intre se för frågan, af Herr Prof. N o RDENSKIÖLD och mig 

,r n taltades den 22 Oktober förlidet år, uttala min . varma. 

ägel e för den välvilliga uppmärksamhet, hvarmed de följ t 
[83) 
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~ina . arbeten, och för de råd o h upplysningar, jag af dem 

fatt mheruta. I särskild förhindel e tår jag till Herr Prof. 
NORD . 

• 

0 

ENSKIOLD, utan hvar medverkan undersökningen säkert 

eJ natt ens den utsträckning, den nu erhållit, och till Herrar 
Professorer v D DBEN K h S . . · , · EY oc 1UTT, hv1lka, mom under 
deras lednincr st·iende t k 1- · . . 

0 

• o c ve ens ap 1ga rnst1tut1oner, godhetsfullt 

upplat~t arbetslokaler åt mig och för öfrigt på mångfaldigt sätt 
underlattat mitt arbete. 

Min första resa till Björkö den 3 Oktober förra året rar 
föranledd af behofvet f r,·· a att or kompletterande af en under 
arbete varande öfve1·s1·gt af be t l · k 1 · · d .. rn enens geo og1s ·a 11stona un er-
soka under hvilk f" h 0 Jl d . ' a or a an en den derstäde sedan långliga 
tider kända ber11st·e f" k nen ore ·ommer. De författare jao haft att 
i detta hänsee 1d .odf· o . 0 1 e rn rnga, voro RUDBECK 1), SJOBORG ~), WSR· 

LAUFF 
3
) och TÖRNEBOH.i.'1 4). Af dessa uppräknar RUDBECK 

en mängd t"ll · s a en mom Mälaren område 5) der berusten skall 

på hans tid hafva anträffats, och bland des 'a äfven Björkö, men 

utan att tydligt angifva förekomstsättet. SJÖBORG nämner att 
bernsten träffas ba0 de · S · d O 

... 1 » varta Jor en» och uppkastad pa SJO· 

stranden: och synes vara öfvertyaad, att den blifvit genom 

handel hitförd. Denna åsigt motsäcre ej hvarken af WERLACFF, 

som citer . b . o 
O 

' ai ett ief fran JACOB SERENIUS till GRAM eller 
T " ' . _ORNEBOHM, som efter att hafva i korthet beskrifvit den »Svarta 

Jorden» i geognostiskt hänseende, anför de under äldre tid i 
densamma gJ· orda f d h · o .. yn en, varVJd da äfven bernstenen namnes. 
Rvad den ,>Svart . d ' , a JOr ens» bernsten vidkommer, sa är, sasom 

,') R~DBFCK. Atlantica. T. I. Ups. 1679. . 463. 
) SJOBORG 8 ]' r·· p 13 

14
, 

25
_ · am mgar or nordens fornälskare. T. HI. Stockholm JS30. P· ' 

3) WERLAUFF Bidr '']] d . · ag ,1 en nordiske Ravhandels Historie. 
K ' .. b Danske Vidensk. Selsk. Rist. og Philosoph. Afhandlinger. 5:tc Deel. 

4 
JO enhavn 1836. p. 214. 

) TÖRNEBOHM S · , St k· . holm 
186 

· veriges geologiska undersökning. Bladet Södertelge. oc 
2. p. 35- 36 

6
) I. c. P· 463. "Fön t · d k · · · ·1 fast db t .. .. 1 nn e sty ken som Jag SJelf hafver fatt I Ma aren, 

e ar sallan händt • .. ·· t blde v'd G .. .. , sa nro stora stykken mig gifne och w1Jste, agne 
1 rason Glysudd B' .. k" • r·Jgie Sk t • ' en, JOr o, Swartsiö, Minmursöö, Aggarön, Arnon, 8 

' 

Y teon &c det och H H · B"· k" [84) · err ADORPHIUS mig tedde taget w,d 1or o.• 
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af det följande blifver tydligt, de nämnde författarnes å igt utan 

gensägel e fullkomligt riktig. Huruvida deremot den bernsten, 

som träffa uppkastad på stranden, genom menniskors åtgärd 

inkommit från annan ort, eller om den möjligen är en med de 

öfver hela norra Tyskland etc. sporadiskt förekommande dilu

viala bernstensnästena analog företeelse, är en fråga, som väl 

ej ännn bör anses såsom alldeles afgjord, utan som fastmer bör 

göras till utgångspunkt för en ny undersökning af sjöbottnen. 

Ehuru redan de första spadtagen i »Svarta jorden>) ådaga

lade dess egenskap af »kulturlager», och en fortsatt undersök

uing således egentligen var främmande för det ursprungliga 

ändamålet med min resa, ansåg jag mig dock ej kunna lernna 

stället, utan att hafva skaffat mig åtminstone någon närmare 

kännedom om den jord, på hvi lken enligt någras . åsigt det gamla 

Birca skulle hafva tått, och fortsatte derföre att genom gräf

ningar och borrningar undersöka fältet. De företeelser, som 

dervid mötte mig, syntes ipig så märkliga, att min uppmärk

samhet snart nästan helt_ och hållet drogs ifrån resans egentliga 

syftemål. Utom det att den oerhörda mängden af ben lofvade 

att blifra af stort intres e för studiet af våra husdjursracers 

hi ~oria, syntes mig det faktum, att alla rörben voTo dels fläkta, 

dels önderslagna, påtagligen för uttagande af märgen, i förening 

med andra omständigheter antyda, att jag hade för mig afskrädet 

från under en aflägsnare tid hållna måltider, om också talrika 

jernfynd gåfvo vid handen, att detta afskräde ingalunda här

rörde fr ån någon af de äldsta archreologiska perioderna. Fynden 

af bearbetningar inskränkte sig i öfrigt denna gång till en s. k . 

»islägg,, och några mindre betydande saker. För resuttaten 

af undersökningen i sjön skall längre fram redogöras. Den 

granskning af det insamlade benförrådet, som jag efter åter

komsten till Stockholm i midten af Oktober företog, föranledde 

mig att i början af November återvända till ön, för att anställa 

mera omfattande undersökningar, hvilka dock, i anseende till 

den inbrytande kölden ej kunde fortsättas längre än till midten 

af månaden. 
[85] 
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. Den ofvannämnda » varta jord m> iir b lä n på nordl'e t-

hgast: delen af Björkö, utefter und t m lian d nna ö O b Adel ö. 

Den mtager n vidd a f omk r in L tuonland. Mot norr be

gränsas den af den grunda vik n Kuo hamn o •h de ve tra 
gräns är det ofvannämnda un d t 1 land "d .. d . d .• • , 1 an ar en I et 
narmaste full tändigt krin<rn'i.rdad "i' b I.':· t . F , .... 1, mngar. ran Kooo-
hamn sträck er ig nämlio ·· a oe en o erut n af fJ ra. öppnin ar oenom-
bruten vall som kT . d . 

.. ' • 1 JeI en varta Jord n tran de ö ter derom 
belagna_ otahga ättehöboarna. D r d 11na ,•al l lutar öfvergar 
svarta Jorden utan be tämd gr än i d ak r ·· d f en om trä.eker uig 
an a ram till Björkö by P å ··a. .d b .. · d · o J a. 1 an ran a vart& 
J~r en af ett frå.r;i. sj ö idan vårti ll än li t b r . om mot land-
sidan är skyddadt a f e f . .. . D . n a tI oppnm ar <l'enombruten rinomur. 

enna, hkasom den f'" . t .. 
d 

.. . om namnda vall n, be tar efter en ytlio 
un ersoknmg att d .. o 
mer bl'f . om a, af upp taplade kuller tenar om eder-

a 1 VIt bet äck_ta m d f . . . h 
O 

e naoot 0 ru . Ilurm1da deu fran Kuoo-
amn utgaende vallen ~-· . .. . . .. . o o] d . on str ack t . 10 anda. ned till boroen och 

sa e es l förening d d o 

J
. ord m e enna fu ll tändigt inhä<l'nat den varta 

en emot landsidan h . · . , 
slutar d . ' ai Jao eJ k unnat utröna. A.t jösidan 

en svarta JOrde n1· o f 
O 

n va igen pa omkrinn '>O ten a~ tånd 
ran stranden u - -

tillägga t'll d. r geoono ti k npunkt är intet af vigt att 
i en af H err T . Den me t . .. Ofil'EBOIDI lemnade be krifningen. 

s i ogonen fall a d ar de h O e eoen kapen ho den varta. jorden 
n, varaf den få t t . 

särdeles r "k . bl . it t namn. och om liar , in arnnd i en 
l m audnmo af k l t bb teristisk k O Y · En annan fullt lika. karak-
egen · ap ho d . 

halt af be D 
O 

enna Jor d är de utomordentligt rika 
n. a m an .. t 

kan gräfv .. d u a an öfverallt pa de a 12 tnnnland 
a an a till 5 ' 6 t . . 

ben i stö. 
1 

a ot dj up t derv1d- tändi!!t paträffande 
n e . e ler mindr 

den mängd f . e myckenhet. rua te man häpna öfver 
a dJur om f·ott I . . hopande 

O 
h d : a emna bidra . till de~ a m, sor' 

· ' c en tid . 
ligga vanl' . ' om dertill ma te bafva · tnatt. Benen 

o igen mbäddade i . 
Pa de ställ . n blaudnrn af a ka kol och and. 

en, som J b l" f . . 
ofta urski] · 1 it I ' nar tid rubbade kan man 

f 
Ja ett lag laorin f d lik o ta äro d a e~ a b tand d lru· men ·a 

[86] e utan ordnino J d ' .. . all ammanblc ndad . or en ar 1 , • 
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mänhet lö och lucker, och ibland stöter man t . o. m. på större 

ihåligheter, hvilka stundom gifva ig på förhand tillkänna, ge

nom ett dånande ljud, då man går öfver marken. Den vanli

ga te ordningen af lagren är följande. Öfverst till ! a I fots 

djup, eller så djupt, som odlingens ve~·kningar i vanliga fall sträckt 

sig, äro de angifna beståndsdelarna intimt blandade med hvar

andra, och jorden har här, genom det fint fördelade kolpulvret, 

antagit en nästan rent svart färg / I denna del af jorden träffas 

ej obetydligt med ben, ehuru ej i den mängd, som i de djupare 

lagren. Att de förr funnits i större mängd än nn, är att för

moda. • Plöjning och lnftens friare tillträde måste hafva i be

tydlig mon bidragit till antalets förmin skande. Derunder stöter 

man vanligen på ett ljusare lager, som synes hufvudsakligen 

bestå af aska, med inblandning af större och mindre kolbitar 

och något sand. I detta lager, hvars mäktighet varierar mellan 

! och 3 fot, börja benen blifva talrikare, men sin största myc

kenhet uppnå de vanligen först i det derunder liggande, genom 

ringare halt af aska mörkare lagret, hvars mäktighet vanligen 

belöper sig till 2 fot. Dessa lager äro än ' skarpt skilda, än 

öfvergå de utan märkbar gräns i hvarandra. P å ett par ställen 

träffas kol och aska lagrade i flera p å hvarandra följand e, blott 

tumstjocka lager, hvilka skulle kunna tolkas såsom bevis för 

flera successiva afbränningar, om ej de i dem inbäddade benen 

visat sig vara orörda af elden. P å ett ställe, p å 4 a 5 fots 

djup, funnos ett par lika tunna lerlager inkilade emellan dessa 

kol , och asklager, och ett af dem, som syntes formligen rödbrändt, 

tycktes antyda, att elden på detta temligen isolerade ställe 

utöfvat ett genomgripande inflytande. Under ofvan beskrifna 

bildningar träffas ett omkring I fot mäktigt lager af grus och 

sand, hvilket åt er hvilar på hvarfvig mergel, hvars största mäk

tighet på de ställen jag undersökt, befunnits vara 9 fot. Ben 

träffas ofta i gruslagret, mera sällan hafva de trängt ned i de 

öfrersta partierna af den hvarfviga mergeln. Såväl gruslagret, 

om hvarfviga mergeln träda i dagen nere vid sjöstranden. Mer

geln hvilar i sin ordning dels på fast berg,, dels på krosstens
[87] 
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grus, och der dessa bildnin ar tick, upp nom de öfverliggande 

lagren, åstadkomma de naturliutvi modifikation r i de. a ,e

nares vertikala och hori ontala ut trä knin ,. 

Med ledning af denna b krifnin k n man lli.tt bilda ig 

en föreställning om be kaff nheten af d n1m del af ön vid den 

tid, då de till varta jorden h "rand b tand delarna började 

hopas. Fältet mellan bor()'en och ua hamn \'ar da b täckt af 

det på den hvarfviga mergeln hvilande gru lanret och ruarke, . ~ 

Jemnhet afbröts enda t af d här och d r upp kjutande små 

berg- och krosstensgru -kullarna. Allt om Jigg r ofranpå detta 

gruslager, måste an e vara af menni kor ditfördt. Xånon full

ständig och i detalj gående kännedom om det ätt, hrarpå. dett;i 

6 fot mäktiga »kulturlager» bildat~, kan enda t vinna genom 

en ny, mera minutiös under öknin()' än om under den ofta nog 

skarpa Novemberkölden var möjli t att utföra. Innan en ådan 
undersökning bl'f ·t · 1 v1 gJord, ä.r klart att hrnrj för ök att tolka 
den svarta J. orde b t d l . . n e Y e , ma te mer eller mindre tanna pa 
g1ssmnoarnas om . 0 d E • h . 0 . 1 a e. tt par fakta ater ta dock att anföra, 

vilka synas 1mg värda all uppmärk amhet å om i nåaon mon 

begränsande fältet för gi nin<l'aroa. Det virrtioa te af dessa 
fakta är att d b . . · ' e en, om hg a mbäddade i rnrta jorden med 
ytterst få unda t .. . f' . . , ' n ag a1 o u!lkomhot fna fran alla spar af att 
hafva varit i b ..... 

. eronng med eld. r unoefär 1 äckar ben, 
hvllkas innehåll · b' .. . Jag 1t for bit under ök.t bar jao blott lyckats 
utleta ett par t' t l b .. . 

. 10 a randa benfra()'ment. Ofta nog har Jag 
t. o. m. funnit .. d l t son er agna rörben fyllda med kol och a ka, 
u an att benet SJ. 1ft . . . 
.. . d e vi at mm ta par af brännino. Lika htet 
ar etta förhåll d , . 

. au et med na0 on enda af de tah·ika bearbetrun-
gar af horn och ben h ·1 . . 

h k ' vi ka JaO' funnit li•mande midt ibland askan 
oc olet. En annan .. k . 

0 b .·· anmar ·nma värd om tändi het är, att ett 
sa l ann bart m t . l 
.Allt d t a er.ia som b rn ten anträffat i rnrta jorden 1)· 

e ta synes m1g ·· 
svarta . ·d 

O 

gora anta andet att det fält. om nu kallas 
Jor en, en gano kunnat I t ch 

genomgri d vara pe rummet för en or o 
~) ~

11 
e brand, allt annat än . annolikt. nara.re yne 

SJonono I. c. p 14 
[88] . . 
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det, som om såväl benen, som askan och de utbrända kolen 

blifvit ti llsammans spridda öfver fältet. Något spår af lokal 

eld har jag hittills blott ett på ett enda ställe, nämligen vid 

det ofvannämnda rödbrända lerlagret. Om man tänker sig, att 

denna mängd af aska och kol småningom hopats på ett öppet 

fält, å får man visserligen svårt nog att förklara den på några 

ställen iakttagna skarpt begrän ade lagringen af kol och aska, 

men det återstår dock att undersöka, huruvida denna lagring ej 

möjligen kunnat åstadkommas af vinden, som vid sin lek på det 

öppna fältet kan tänkas hafva delvis skilt den lättare askan 

från de tyngre kolen, eller om den kanske får tillskrifvas lokala 

vattensamlingar. Att förklara de obrända benens förekomst 

bland förbränningsprodukterna på det sätt, att benen skulle blifvit 

nedgräfda i den kol- och askhaltiga jorden, kan ej fa ll a någon 

111, som sett förhållandena. 
Århundradens odling, som gått öfver detta fält, har naturligt-

1·is i väsentlig mon omgestaltat dess yta, så att vi nu ej kunna 

vinna någon fullt tillförlitlig före tällning om <les utseende pa 

den tid, då öns gamla befolkning lefde och verkade. Hvartill 

detta fält varit användt, om det Y:trit reserveradt för något 

specielt ändamål, och i hvilket förhållande det i sådant fall stått 

till de kringliggande tusental grafhögarna, till borgen och till 

den vall, som till större delen begränsar fältet emot öster, [Lllt 

detta är frågor, som jag upp kjuter till ett annat tillfälle att 

besvara. Så mycket synes dock klart framgå af det anförda, 

att den gamla tolkningen, »att hela denna svarta jorden i grun

den ej är annat än qvarlefvor af en tätt bebyggd och betydlig, 

men förbränd stad» 1), blir svår att förlika med vissa fakti ka 

förhållanden. Uppgiften, att man i. samma jord funnit »tydliga 

lämningar efter en mängd förbrände trähus», far väl ej tolkas 

så strängt efter orden. Förmodligen menas dermed intet annat 

än den meranämnda rikedomen på kol och aska. Åtminstone 

har jag aldrig funnit den ringaste antydning till lemningar af 

någon byggnad. Det torde derföre tillsvidare ej fa an es Le-

') SJÖBORG I. c. p. 14. 
[ 9] 

• 
•• 
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visadt, att öns forna invånare haft ino. bo trd r ja t på den 

svarta jorden. Att ön em 11 rtid und r n län r tid varit en 

samlingsplats för en törr mänad m nni kor, är otvifrelaktigt. 

Den oerhörda ma an af af kräd i ,vart, jord n bär i orh för 

sig tillräckligt vittne derom och de rundt mkrin" belä na graf

högarna ådagalägga d t ännu t dlianr . Trakten öst rom varta 

jorden, ända till ön ö tra trand, är b k taflia n öfrer ållad 

med ättehögar och ten ättnin ar. tt annat araffiilt träffas 

sydost om borgen, mellan d nna o h b n. Att d a nu oenom 

en större åker skilda graffält ford m hän t till~amman, bevisas 

af de kala eller åtmin. tone aJ . t b vuxna rinaar om ,id siide·

broddens upp kjutande lära Yara , vuli a i denna åker och om 

tydligen markera de för törda ätt~hö arna lä . Plankartan i 

D
0

A~BERGS Suecia antiqua et ho<iieroa u vi ,u· för öfrigt, att 
nagra af de l ·· 0 

ssa 10gar pa han tid iinnu vor orörda. Antalet 
af grafhögar har enligt J · BORG 1 kattat till »min t öfrer 
2,000)), 

Att en, efter alla t eken att döma ,· man, tark befolk

ning, skulle för sitt uppehälle anlita alle bo kap köt elo , jag-
tens och fiskets 1·e '"11· · ·· · · d , 01 ar natur hat o h det i d n rnrta JOr en 
samlade afskrädet b.. d d 

0 
al' erom det mest ojäfaktiaa ,ittoe bör · 

Nagra fynd so ·r 0 

' m ang1 va ak rbruk t tåndpunkt har jag der-
emot ej lyckats (l'.. • f ' ' d 

.. i:,Oia utan ar man luta ja dertill fran en 
hoga kulturståndpunkt o d ··f . f e 'f T k , m e o nea ynd n ana1 va. ac 
v~re kolhalten i den varta jorden ;o de deri befintlirra benen 
sa väl bibehållna tt . . . · .. , a man der eJ tympmnaar !ärr a brnder 1 

vagen be t .. 
b ' ,, s ammer dem med amma lätthet ~om alldele· färska 
en. Afven de ömt • 1· . a iga te kelettdelar äro kon erverade. Der-

,~~nom är det mig möjli t att i d ttc af kräde uppvL leroniogar 
a en ganska stor mängd djurarter. 

Bland däaadJ' Ul' .. d d <>o en aro alla hittill b ·erverade m d ett en 11 

un antag, hu djur D t I ·t · e a lmänna t af de a. yoe, hafrn ran 
O.'ven, och dernä t k . . 
"året omma I ordning ft r talrikheten, t•me~ 

J ' ' geten, hunden h ·· · f , ' a ten o h katt n. • a on utre<lnJD" a 
) 1. c. p. 16. 
[90] 
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racerna kan naturligtvis ej i denna lilla uppsats komma i fråga. 

Jag in kränker mig derföre till några korta anmärkningar. 

1. Bos taurus L. Att döma af hornqvickena, synas två 

racer af nötkreaturet, en större och en mindre, hafva förekommit. 

Den större synes hafva bibehållit sig temligen oförändrad ända 

till vår tid. Åtminstone kan man ej upptäcka några väsent

liga afvikelser, hvarken i form eller storlek, från ett skelett 

af vanlig bondko från Roslagen, hvilket jag genom Herr Prof. 

v. DöBENS godhet haft tillfälle att studera i Carolinska Insti

tutets samlingar. Den mindre racen skiljer sig från den nyss 

nämnda derigenom, att hornqvickena hafva en helt annan böjning, 

äro betydligt smärtare och försedda med djupa, i en svag spiral 

gående längsfåror. De synas dessutom vara tätare, fastare, 

mindre spongiösa än hos den förstnämnda racen. Då några 

större delar af craniet af den mindre racen ännu ej anträffats, 

kan jag ej nu afgöra dess frändskap . 
I afseen'de på behandlingssättet kan anmärkas, att båda 

racerna horoqvicken vanligen vid basen bära märken efter de 

hugg, hvarmed de troligen i ekonomien använda hornslidorna 

lösgjort . De aldra flesta rörbenen äro öppnade för uttagande af 

märgen. Öppnandet har skett än medelst afslagning af benet 

på lämpligt ställe af diaphysen, än medelst klyfning från endera 

ändan. Den detaljerade redogörelsen för den stereotypa meto

den att behandla benen, måste jag uppskjuta till ett annat till

fälle. Af tänderna m. m. kan man se, att de flesta djuren slag

tades i unga år, och att äfven temligen späda kalfvar fått 

släppa till lifvet. 
2. Ovis aries L. och 3. Capra hircus L. Den isynnerhet 

vid revisionen af första expeditionens samlingar kännbara svårig

heten att på grund af skelettfragment uppvisa båda dessa 

arters förekomst, häfdes vid den andra expeditionen genom fyn

det af flera bockhornqvicken. Några af dessa visa den bety

dande torlek~1 af 13 dec.t. längd och 2,6 dec.t. diameter 

vid basen. 1\..fven gumshoroqvickena äro rätt stora. Bland den 

till närmare 150 nummer uppgående samlingen af underkäks-
[91] 
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halfvor finne en typ, som b , Ui.mdt kilj r i fran alla under

käkar af nu lefvande får- h g t- rn e r j a!! tt. lyckligt1i, 

har jag ännu ej haft tillfäll att j mf'iira d m m d andra ,pe

cimen från äldre tider. Nä tan alla crani r iir öppnade medelst 

ett hugg längs eft r sutura fr ntal ii . 11 rnqvick na qvar illa 

endast på yngre individer. 1T alla rl • äldr äro de afhugona 

vid roten. 

4 . Sus Sc1·ofa, domesticu ER · L. D H , ta , kel ttfraomenten 

härröra såsom vanligt frå n ynor djur h I mninrrar af mycket 

späda grisar sakna icke. Rikti t gamla indi,;der äro deremot 

mera sällsynta. N ågra underkäkar , yna tämma temligen 

väl öfverens med de chweizi ka pa lb . ggna <l rna crofa 

palusfris RUTIM. 1), som dock genom TEE1 TR 'P · under ök

ningar visats hafra fortl efrat i Danmark ända in i fö rra arhun

dradet, tills det undanträn ode och bortblandade enom importe

randet af en främmand e race. D t är ej an uoli kt att samma 

gamla race ännu kan lefra qya.r i naoon afl än nar b. d i vårt 

land. I Tyskland kall den numera ej förekomma 1 • -ägor 

bevis för vildsvinet förekom t finn e icke. 

5. Equus Caballus L., har bittill blott gifvi t · ig tillkänna 

genom 2 höger-a tragali och ett o capita tum. Den -yn • sa

ledes, anmärkningsvärdt nog, Yara älLynt bland af'. krädet. 

6 . Canis f amilia1·is L. 4V hund n bar jag hitti ll blott 

funnit en balf underkäk af en brn.lp h rnr fränd kap är rar 
att f ·· · · · a gora, men att detta m enni kan ä ld ta hu djur eJ vant 

sällsynt, derom vittnar mängden af guagda ben i den stora af-
skrädessamlingen. ~ ~ 

7 F, l' d · · e i 11 omesttca BRI ~. r epre~entern blott af ett frilg-
ment af öfverkäken. D en kilj er i cr i intet afsee nde från rår 
nu varande tamkatt. 

'> Ru1·ruEy - n· , . 
d ER. te ]! nunn der Pfnhlbnuteo der • h" is. : eue Deok chriften 

er allg. Schweiz G 11 b . af ,·1x 7.11· 
rich 1862. · e e se · f. d1 e ge ammle • • atur" i. en ch t ·' • · ' 

2
) Vr11.cHow n· p• h 

I a· · . ie ,ablboulen im nördlicb eo Deut bland. l.eit• hr. f. El oo· 
o.,,1e. .Berlin 1869 Yl p 4lr, 

[92] · · · o. 

Af vilda däggdjur bar jag hittill blott funnit lemningar af 

ett, nämligen 

8. Elgen (Cervus Alces L.). tycken af elghorn, all tid be

arbetade med skarpa instrument, äro ej sällsynta, men eget 

nog lrnr jag bland de i mängd hemförda benen ej ännu anträffat 

något elgben. Att elghornen spelat en vigtig röle i den tidens 

industri, skall i det fö ljande visas. 

Fogelfaunan visar en oväntad rikedom . Huruvida den hyser 

flera än ett tamdjur, kan för närvarande ej med visshet sägas. 

Oet mest ojäfaktiga. beviset för förekomsten af 

9. det tama Hönset (Gallus domesticus LJ är fragmentet 

af ett med en 7 dec.lin. lång porrkärna beväpnadt tarso-meta

tarsalben af en tupp. Flera andra skelettdelar, såsom meta

carpalben, ossa, ischii etc. förekomma också. Huruvida bland 

de öfriga l1önsbenen förekomma några, som med säkerhet hän

visa på några af tamhönsets vilda anförvandter, har jag, d~ detta 

skrifves, ännu ej hunnit undersöka. 

Alla de öfriga fogelbenen tillhöra sirnfoglar och det egen

domligaste är att de alla, på ett par undantag när, tillhöra hafs

faunan. De äro: 

10. Bafs-T1·uten (La1·us marinus L.), hvars förekomst be

visas af ett coracoidben och en andra fingrets första phalang. 

Möjligt att de tillhöra L . argentatus BRUN. 

11. G1·ågåsen (Anser cinereus MEY.) . Ossa humeri och 

undernäbbar. Huruvida gåsen hållits tam, kan för närvarande 

ej afgöras. 

12. Ejdern (Fuligula mollissima (L.)). De funna skelett

delarna äro ett par alldeles fullständiga cranier, några bröstben 

m. m. 
13. Småskraken (Mergus Serrator L.) representeras af en 

del af ett cranium och ett bröstbensfragment. 

? 14. Sto1'skraken (M. Merganser L.). Ett cranialfragment, 

som skiljer sig från M. Se1·rator endast genom större bredd 

mellan örronen och nåoot större dimensioner i öfrigt, tillhör tro-., "' 
[93) 
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ligen M. Me1·ganse1·, men då ja j haft nå ot ranium af denna 

art att jemföra med, uppföres den l1är m d rr; tecken. 

15. Hafstjädern (Phalar:roco1·a:r Carbo L.)). Det enda ben, 

som med bestämdhet angifver denna art, är n humerus. Nedre 

ändan saknas, men den öfre öfver n tämm r till alla mått full

komligt med en hanne från Bohu län om förvara i Rik mu ei 

samlingar. D en kan sålede icke vara P. Carbo medius 'ILS. 

För öfrigt skall, enligt benäoen uppgift af Herr Konsenator 

MEVES, hufvudformen finna häckande i kärgården utanför öder

törn, der också Ejdern och följande för komma. 

16. Tordmitlen (Alca Torda L.) repr entera af tva osa 

humeri och en ulna. 

Listan på foglar får, lika litet d n om nåoot annat, be

traktas såsom färdig. Ännu åter tår ett gan ka tort material 

att bestämma, men detta må te upp kjuta till ett annat tillfälle. 
Det samma gälJer om 

Fisk-fauna11. 
Hittills har det blott ,ru:it mi möjliot att utleta följande 

arter: 

17. Gösen (Luciope1·ca and,·a .-.), hvar ben förekomma 
ganska talrikt. 

l8 .. Braxen (Ab,·amis bmma L.) af bvilken ja träffat bådr 
ben ( den bland valgtänder) och· fjäll i mänod. 

19·. Gäddan (Esox lucius L.), hvarafi ynnerh t nå0 radental· 
ben utvisa en betydlig torlek. 

Såsom ofvan tående förtecknino utvi ar h er af kräde · 
samlingen flera t l . ' · •r oge arter, hV1lka numera ej förekomma 1 1• a-
laren, utan hafva ·tt "llh ' . • • • I si t1 all 1 0 ter jön~ käroard. Ga en oc 1 

Skrakarna häcka vid åväl . alt om ött vatten. Haf -Truten 
häckar visserlige bl · · d k , .. n ott 1 ki:irgarden men m, n er den oc 
ofta stracka sin f'" d . • d · ar mat l\Iälaren. Mig v terlirten är detta er-
emot aldrig fallet d d · u 
bl 

. me e öfrirta foglarna. Ejdern håller sig 0 

ott 1 den ytt . k.. o d t Il ie · argarden och ja har mi iot t en a a 
med säkerhet b k · k r 
M

.. e a.nt, att han n under flyttnin arna be'O e, 
alaren. Hafstiäd . · den [94] ~ ei O v1 ta o k å e ntlirt n vid hafvet, om 
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ock någon gång kan hafva itt bo skäligen långt från ha.fvet 

trand. Tordmulen är väl inom hela Östersjöfaunan den me t 

typi ka haf fogeln. Det närmaste tälle, <ler de tre si tnämnda 

foglarna nu förekomma, är ut idan af Södertörn. Huru skall 

man förklara förekomsten af sådana foglars ben bland afskrädct 

på Björkö? Hafva de blifvit införda från skärgården, eller gifva, 

de ej fa tmera en fingervisning att undersöka, huruvida ej Mä

laren ännu vid tiden, då afskrädet hopades; fortfor att vara en 

vik af Östersjön? Fiskfaunan bör kunna lemna. vigtiga upplys

ningar, men bland de hittills bestämda fiskarterna är ingen, som 

kan afgifva ett bestämdt votum för eller emot ett sådant an

tagande. ' Gäddan är fullkomligt neutral. Braxen synes också 

vara det, åtminstone är den i Stockholms skärgård föremål för 

»betyd ligt fiske på flera ställen i inre skärgårderni 1), och på 

Fin ka idan förekommer den >ii Bottniska och Finska vikens 

skärgårdarn 2). Gösen tyckes min.dre gerna fördraga ens Öster

sjöns ringa sälta. På vår kust har den blott träffats i Mörkö 

skärgård (en förkrympt form)3), och en gång vid Abekås 4
). P å 

Finska sidan är den deremot vanligare. Den saknas visserligen 

i vestra skärgården, men >ifånga.s temmeligen allmänt ö9ter om 

H el ingforsn 5). Dessutom lär den förekomma i vikar på Mecklen

burgs och Pommerns kuster 6). Från Fisk-faunans sida finnes 

således intet hinder för att Mälaren, vid den tid då det här 

afhandlade afskrädet hopades, ännu kan hafva stått i så öppen 

f'öruindelse med Östersjön, att den ej hunnit fullständigt antaga 

karakteren af insjö, hvarigenom det varit möjligt för de tvifvels

utan sedan gammalt här hemmastadda Tordmularna, Ejdrarna 

och Hafstjädrarna, att hålla sig qvar i sina gamla stamhåll. 

Då hela medelskilnaden emellan Mälarens och Östersjöns vatten-

1) SuNDEVALL, C. J . Berättelse om l 'iskeriet i Stockholms skärgård, 1851. 
Stockholms Läns Hushllllningssällskaps Handlingar. 6 häftet p. 81. 

2) MALb!OREN, A. F. Kritisk öfversigt af Finlands 11isk-l<'auna. Helsingfors 

1863. p. 41. 
3) EKSTRÖM. Beskrifniog öfver Mörkö Socken. Stockholm 1828. p. 40. 
4) NILSSON. Skandinavisk Fauna IV. Lund 1852. p. 26. 
•) MALMOREN. J. C. p. 2. 
0) KRÖYER. Danmarks Fiske. I. Kjöbenhavn 1 38- 40. p. 40. 

[95] 
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ytor nu är enda t omkrina 

ning af landet vore b höfli. 

karakter, som den vår inr 

a,f Finska viken nu 

n f t in lä t hurn liten sänk-

Hilar n at r~ifl'a amma 

Ö t r jö 0 kär _l rcl Il r d n inre delen 

tt infart n till Iiilnr n under J-
dana förhållanden kulle 

dett'a är en omständiah t 

ari vid lättar iin nu, är klart, och 

om är vär<l att taaa i b traktande. 

Emot antagandet att d ifra avarand fo!?larn. kulle från 

skärgården hafva tran port rat till ön :,,täller ~ia d n i rnner

bet för den tiden nog dry a äalän cl n vare ia att yäoen gatt 

öfver n.v. Stockholm eller T el e. Jaa vill Mrm d ej hafra ut

talat någon be t ämd åsiat utan en<last hafra fä tat oppmärk-

1,amheten på en af de fraoor hvilka afäkrätle~ amlingen pa 
Björkö möjligen kan komm11, att bely~a. n förnyad undedk

ning skall måhända leda till ett be Uimd re, ultat. 

Efter denna redogörel e för djurlemningarna i den ,arta 

jorden, återstår att nämna nåITTa ord om d der,..Uid anträffade 

menniskobenen. Enligt JÖBORG I) kola tva hela keletter bafva 

funnits i jorden. j elf har ja nda t funnit naara fa frag

ment spridda på vidt kilda tällen uti af,J...riide~ amlingen. 

Dessa fragment äro ett i båda ändar , t ' mpadt lårben ett 
likaledes stympadt pannben en bit af ett parietalben. en half 

under käk och två ryggkotor. De närmar om, täudiabeternn rö-

- raude dessa bens läge i varta j rden känner jag olyckligtiis 

~ndast med afseende på underkäken. Rörande pannbenet har 

J~g endast annoterat, att det träffat p.'.'1 2 fot djup och de öf- , 

nga benen observerades för t vid öppnand t af de ~äckar h,ari 

d~ af mina handtlangare ka tat jemte andra ben. ~fan ·kulle 
val kunna antaga tt d . .. .. f fvar . , a es a menm koben harrora ran gra ' 
hv1lka blifvit und . f:1·· • 'ör-

ei en a ag en tid rubbade men att denna 1" 

klaring åt · t .. , r 
' mms one betraffande den nämnda underkäken eJ ar 

~nvändbar, blifver af det följand tyd)i t. en anträffade på 
3! fots djup d od . t un er a ana förhållanden att den ej heller kuuua 
komma dit "f O t _ ___ 1 ran annat hå ll efter af kri'det hopande. Tärma 

') I. c. p. 15. 
· [96] 
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ytan var åsom vanligt ett omkring l fot mäktigt lager af utaf 

plogen omrörd svart jord; derunder följde, till 3 fots djup från 

jordytan, den vanliga blandningen af aska, kol, sa.nd och ben, 

hvilken tydligen visade sig aldrig hafva blifvit rubbad ur sitt 

ur prungliga läge, och uti den något mörkare, på ben rikaste 

jorden, om sedan vidtager, låg menniskokäken. Då det intres

serade mig att lära känna dess närmaste grannar, utplockade 

jag försigtigt alla de ben, som funnos inom samma kubikfots 

rymd, som käken, och fann då, att tätt intill den Iågo ett par 

stycken af ett svincranium, en klöf af nötkreatur, a~dra ben af 

des a djur och af får, fogel och fisk, samt en i båda ändar 

tillspet ad ben-nål. Allt detta utgjorde tillsamman i kub.fot ben. 

Fa. tän grä.fnin~en utsträcktes åtminstone 5 fot åt alla håll ifrån 

den punkt, der käken låg, kunde några flera delar af skelettet 

ej anträffas. Å.fven på det ställe, der pannbenet fanns, anställ

des sådana efterforskningar, men likalede~ utan framgång. Alla 

benen äro funna på vidt skilda ställen, med undantag af de 

båda ryggkotorna, som anträffats i samma grop. Jag har anfört 

<lessa fakta, sådana de visat sig, men är långt ifrån att ur så

dana enstaka fall vilja draga någon bestämd slutsats. Åtskilligt 

kunde visserligen vara att tillägga om dessa rnenniskoben, men 

i förhoppning att framdeles erhålla större material, slutar jag 

här, och öfvergår till de alster af mensklig konstfärdighet, som 

jag här och der träffat i svarta jorden. 

I främsta rummet får jag då nämna jernsakerna, såsom de der 

tydligt angifva den archreologiska hufvudperiod, från hvilken den 

svarta jorden härstammar. Spår af jern träffas i mängd, men 

oftast blott spår: rostfläckar i jorden. Så bibehållna jernarbeten, 

att man kan se deras ursprungliga form, höra till sällsyntheterna. 

Såsom sådana må dock nämnas ett par pilspetsar, hvaraf elen ena, 

som är treeggad, vittnar om en ganska långt drifven skicklig

het i smideskonsten, några ringar, knifvar, nitnaglar, spikar och 

slutligen det märkligaste af alla jernfynden, en till en ring böjd 

jernteu, på hvilken sitta uppträdda 14 små jernbitar af en yx-

2 
(97] 
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hammarlik form . , 'annolikt har rl l•n 1,1, tt , arit ämnad till 

prydnad. I Staten. Hi t. 1u um finn , n dylik a t ej ~a 

väl bibehållen och med färr bihano. l~tik tt n , i. r att den 

härstammar frun en »grafkull pa . ' öd rhrn, Barfra .'orken 
af Södermanland, 1869.» 

Af brons aker har ja bl funnit Plt pnr lll)Tket illa 
medfarna fragment, hvaribland n fihula m d j!'rnnal och en 

fjederring. De bä t bibehallna . ak rn, iiro af horn och ben. 

De prydligaste äro några kammar af el!!horn, hvilk,i. äro för

färdigade på fullkomligt amma ' iitt, :,, 111 cl n af YJRCHOW 

vid pålbyggnaderna i Daber- ee anträffad '). D iiro amman

satta af fyrkautio-a plattor af eloh rn, hilka. till ett antal af 

2 till 6, äro fästade i rad efter hvarandrn m lian b ·änne amman

nitade hornlister. På ett par kammar kan man trdlia n e att 

tänderna blifvit uppsågade för t edan bornplatto:w. blif\it pa 

ofvan beskrifna sätt hopfä tade ( ålede iifren d ruti lika kam-
men från Daber- ee) • .. , , men pa ett annat. naaot orotre kam-
fragment kan .. , man e att tauderna aoat före plattorna · hop-
fästande. Båda lao-e ·· 1 · lik n, om aro n-a.randra ,·ii~enth!!'en o a 
till formen .. . ,. ·d I . ~ . 

, ai O a1 e es grannt utsirad . D Yi, a en betydligt 
större formfull" d · .. , 

an mng, an den äldre jernaldern - kammar fran 
de Danska mos f d E s yn en . n kam, om mr ket liknar ett par 
af de på BJ'örkö t --ru d · . 

an ra.ua e, är funnen pa Gotland Yid Rikvide 1 

Nähr Socken och f'" . . • 
.. 01 vara 1 taten IliA. )Iu ·eum ~). '-' a.om 
annu mera upplys d .. 
. au e rorande den tiden~ kamtilh·erkniug. kan 
Jag anföra, att j 0 

1 
ag pa ett tälle fann lioaande tillhopa en born-

p atta och en rått till kuren horuli t hvilka patagligen tillhöra 

~n påböijad kam. De a båda ty ken oberäknade, har jag 
lllalles fått st k f ..,. 
3 , yc en a ' kammar. De träffad vanlicreu pa 

a 4 fots dJ"up Bl d 
.. · an arbeten af el horn förtjenar de utom 

att namnas en . . 
.. . nog, gJord af hornkran en . \.f finare beuarbeten 
aro en hten spelb . k 

nc ·a och nåara pr_ !ar de ,'.igtiga. te. De se-

') V1acHow. Die Pfnhlban . - . 
logie. I. B r 

1869 
ten im nordhchen Deut rhl nd. Zei -chr. f. Ethoo-

') er 10 • p. 4lS 
MoNTELrus F ll . · 

[98] . r n Jernlldern. II. 1 9. p. 56. :o 3 . z. 
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nare äro alle amman gjorda af vinet fibula, antingen sålunda, 

att tillspetsningen gjort uppåt, då den nedre ändan vanligen 

är genomborrad, för att kunna trädas upp på ett band, eller 

ock har den nedre ändan till pet ats och ögat anbringats i benet 

öfre, tunnare del. Att sy med äro de för breda i den trubbiga 

ändan, hvarföre jag anser dem ej hafva kunnat begagnas såsom 

synålar. En nål, den som fanns jemte menniskokäken, är till

spetsad mot båda ändar och särdeles fint polerad. Den har 

möjligen användts till stickning. 

Af gröfre benarbeten ~ å nämna 7 stycken »isläggar». 3 

af dessa äro förfärdigade af radius af nötkreatur, 3 (1 blott 

påbörjad) af främre kanonbenet och 1 af det bakre. En åt

tonde hittades af en af deltagarue i expeditionen till Björkö 

den 22 Okt., men jag minnes ej, af hvad ben den var förfärdigad. 

Huruvida alla under namnet »isläggar» kända bearbetade ben 

användts till skridskoåkning, torde vara ovisst, sedan VIRCHOW 1) 

visat att alldeles lika formade ben i Lithauen begagnas vid 

glättning af väfnader. 

Stenredskap har jag ej funnit ett enda, men väl. några 

skärfvor af sönderslagna flintbollar, samt en hel sådan. 

Brynstenar träffar man ofta, äfven i det öfversta jordlagret, 

der eljest numera blott få fornsaker anträffas. 

Af lerkärl har jag visserligen träffat många fragment, 

men de äro för små, för att gifva någon föreställning om kär.:. 

Jens form och utsirning. Några äro svagt brända, de flesta 

synas vara obrända. De äro tillverkade af den vanliga grus

blandade leran. Utom krukbitar har jag funnit en mängd större 

och mindre fragment af ett slags lertrissor med hål i midten. De 

äro vanligen omkring 4,5 dec.t. i diameter, 1 a l,~ de!l.t. tjocka 

i midten och derstädes försedda med ett hål af högst 1 dec.t. 

i diameter. De visa tydligen en öfver- och en undersida, den 

undre platt, den öfre kullrig, och stundom något utsirad. De 

1) Vrncuow. Geglättete Knochen zum Gebrauche beim Schlittschuhlaufen uud 
Weben. 

Zeitschr. r. Ethnol. III. Berlin 1871. Sitz. ber. p. 19-21. 
[99] 



20 

äro förfärdigade af gru blandad I r l'h m r •11 •r min<lr brända. 

Det enda hela exemplar jag tt tillhör d n 

och tillvaratogs jemte ett par andra för öfv r l 

den geologiska under ökningen af , varta j rd n. 
dande är mig obekant.. D ock kilnnd n m Il n i>n öfver

och en undersida antyda att cl använ<lt li g nd och då har 

möjligen något förem ål, . om kull hallas uppri'tt fa t att i 

hålet 1). 

För ötrigt hafva i varta jord n gj rt manga fynd under 

äldre tider, rörande hvilka hän vi ~ till .' .J DORG: ,"'amlingar 

för nordens fornäl kare, T. III. 

Genom k öp har jag erhå llit trn bitar af bero ten perlor, 

perlor af glas (l mo aikperla) och caru ol li pa<l carn ol tycken, 

genomborrade stentrissor (» nällar till ~pinat nar» KIL--.) af 

kalk och skiffer ( en liknar fullkomli!rt. den af lJADORPH af

bildade »tvålstenen») m. m. hnlket allt uppgifvit vara fonnet 

i svarta jonlen. :Mynt har jag olyckligt vi i ke paträffat, elje t 

hade man kunnat få mat rial till be tämmand af ,·arta jordens 

ålder. SJÖBORG nämner vi erlioen att flern m ntfynd blif,,jt 

gjorda i svarta j orden, men då man ej känn r naora närmare 

detaljer rörande dessa fynd och det t. o. m. är , annolikt, att 

de träffats p å eller nära ytan, får man akta , ig att från dem 

draga alltför bestämda lut a t er rörand aldern för de djupare 

liggande partierna. Ila tecken häntyda emell rtid på att ho

pandet af afskrädet etc. fortoått ända till n tid om kommer 

början af vår histori ka tid temlio n nära. 

Innan jag öfvergår till berättel ·en om de föret el er, ·om 

mött mig vid under ökninoen af ,jön vill jag i korthet be krifva 
en stensättning O • 'd . · • .. ,r de . ' m Jag v1 en 11räfn111cr händ I ev1 patraua 
l '"d d b 

so ra :len af svarta jorden på 1,1 a 2 fot, djup. teaarne 
voro .vanhoen af 11 f t a· 0 d t n-

0 z o 1ameter. Fran d n punkt, er e 
-----

1
) Sedermera ha FI K · 

att ha • l 830r .err apten 0. E . C RL UND haft godheten meddela mig, 
n ar 1 Kalm 1·· · ]''- nde 

l t . .. ar an, 1 närheten af Botorp ett en alldele.i = 8 
er r1ssa anvandas till l · l 

hvilk am pfot. I hillet pl tri o att en trädpmoe, P 
en var up t "dd 
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raden först anträffades, följde jag den 26 fot i rät linie i rikt

ning fr ån O. r.o. till V .. V., hvarefter ett afbrott af 6 fots 

längd inträffade. .Ånyo anträffad, gjorde stenraden under 8 fots 

lopp en krökning åt söder, för att efter ytterligare en lucka af 6 
fot, leda till en elliptisk stensättning af resp. 5 och 2! fots dia

metrar. I midten låg en sten, som möjligen ursprungligen kan 

hafva legat i periferien och bidragit att fylla en 2 fot lång lucka 

i denna. Något tecken att dessa stenar omgärdat en gammal 

eldstad, kunde ej skönjas. Stenarna i denna undeijordiska sten

sättning voro temligen omsorgsfullt fogade intill hvarandra, 

här och der med smärre stenar inkilade mellan de större. Några 

af stenarna hvilade omedelbart på den sand, som öfverlagrar 

den hvarfviga mergeln, men eljest träffade man under dem ben, 

likaväl som öfver och på sidorna. Detta synes mig ådagalägga, 

att st ensättningen anlagts redan under en tidigare period af 

ifrågavarande bildning och att den så småningom blifvit be

grafven under det hopade afskrädet. De öfverliggande lagren 

syntes mig orubbade. 

I förbigående må nämnas, att i trakten omkring svarta jor

den på flera ställen träffas st enar med små_ skålformiga för

djupningar af omkring 6 dec.t. diameter, ibland 5 a 6 på samma 

sten, ibland blott 1 a 2. En af stenarna i kedjan kring en 

ättehög var på detta sätt behandlad. 

P å Adelsö skall också, enligt uppgift, finnas en svart jord 

liknande den på Björkö, men af mindre utsträckning. Under

rättelsen är så mycket mera välkommen, som en jemföran(le 

undersökning af båda möjligen kan fortare leda till förklaring 

af vissa förhållanden. 

I det föregående har lemnats en så noggrann redogörelse 

för förhållandena på land, som det med min nuvarande känne

dom om dem varit möjligt. Det återstår nu att sammanfatta 

det lilla jag hittills kunnat utröna rörande den på stranden 

utanför svarta jorden uppkastade bernstenen, och några i sam

band denned stående förhållanden. 
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Bern tenen uppka ·t 
af stranden, om li 

hamns norra udd . 

och mindre tycken af 

och nötta, amt nöt kal. en ntli •n kon titne-

• rande beståndsdelarna i d tta . . k. 11 tr ~dn, k». Derjemte 

förekomma i ej rinoa mäned kiirn r tillhttrnn<l olika aner af 

s lägtet Prunus. D etta traodvrak fullkomli•!t isolerade utbrednini 

öfver endast denna del "f B"ö ·k ·· t d ·· k- d · '' u J 1 · s ran , ar o g. amt ·an ar~ 
P~ ön sjelf, &om på krinoliaa, nd öar. För att koouollera upp

gifterna härom, har jaa vandrat ruu<lt mkrio!! ön stränder, 

och resultatet af denna und r .. koin1! bekriiftnr till fullo öboarm·s 
berättelser Att • 1· , · nagot it t at d tta trnudHak kan af tarka 
stormar föras till fi'" . . a aa nare d lar at trnn<len. moUioer eJ an-
tagandet, att d h "-. - en u1' udd pot ur In-ilken rnt tnet hemtar d1 
uppg1fna föremålen är bet·· · u· , acr n JU t utanfi"r d n nordre, 1gaste 
delen af ön. D etta be t i·ke d ut m af d ,·indrikminoar om 
i rikaste mått r-· d b ora ett a trandvrak och <len dermed följande 

ernstenen i land . Enliat all. , ·run tämmande ut aoo är de1 
endast efter nordlicr h . . 
1 

ba oc nordYe thoi tormar. ,om bern·ren,-
etandet kan haf • 

så . . va naaon fram 0 ano. Eft r ydli" -torm träffa;. 

d som !ag SJelf haft. tillfälle att kon tatera inrten bero ten. Pa 
en m1dt emot lig!!ande e 

f 
~- tranden af . \.del ·ö, , ag jag intet spar 

a detta strandvrak . 

För att närmare ut ·· I · rona. bern tenen ~ o h strandmlket· ägi 
I sjön, under ökte . 
!!if t .. Jag med en krapa bottnen utanför an· 
o na s racka af k t 
om • b • u en. Re ultatet hl f följande. • 'iu-mast norr 

ang atsbryggau · .. 
endast hö st _ mneholl d n i ·krapan upph mtade leran 

g obetydhat af d .. . h" ·•ndP bestå d d 
1 

. b e namnda. till traudvraket 01" 
n s e a1na. Nfänod t"ll . rr 

och ty k O en 1 tog JU lrn~re jag kom emot no ' 
c tes vara st ·· t .. dd 

från 2 , or utanför Kuoobamu. krapuingen ·ke e 
a 3 famnar d" · d 

Olyckligtv· JUp till !!runda.rt> i,täll n närmare Ian · 
is tvang jag f 1 · . .. tl 

afbryta b a ru dt vader m d nö o ·h torDI 3 

ar etet, utan att h f • . ,. a va paträ.ffat n,\got större bero ten 
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stycke. Det enda spår af bero ten jag fann, var en liten obe

tyd lig splittra, som dock visa,r, att jao var på rätta stråten. 

På stranden fann jag blott ett tumslångt stycke bernsteu 

~.tmt en hel hop små bitar. Genom köp lyckades jag deremot 

förskaffa mig icke så obetydligt med bernsten, som uppgafs vara 

funn en på denna del af stranden. Det största stycket ii,r unge[• 

7 centimeter (2,4 dec.t.) långt och bredt, 2 c.mtr. (0, 1 dec.t.) 

tjockt och väger 60 gramm. Dernäst komma ett par ej fullt 

hälften så stora stycken, och resten utgöres af måbitar. Det 

r genclomliga med den bernsten, som uppkastas på stranden, är, 

att den ofta är bearbetad till perlor eller andra prydnader. 

Het är förmodligen denna omständighet, i förening med den 

ofullständiga känned.om man förr hade om den diluviala bern

stenens vidsträckta utbredning, som gjort, att man utan vidare 

undersökning antagit, att bernstenen blif'vit hitförd genom men

niskors åtgärd. Detta får dock ej ännu antagas såsom alldeles 

a fgjordt. De tertiära bernstensaflagringarna hafva visserligen 

rn ganska begränsad utbredning, men de diluviala omlagringarna 

af tertiär bernsten, äro vida mer kringspridda, än man förr 

före tällt sig. De förekomma öfver hela det nord-tyska låg

landet, ända ned at Riesengebirge, i Polen etc., och förekomma 

pa hela denna sträcka ytterst sporadiskt. Bernsten styckena 

iiro hopade på ett ställe i stor mängd (>>Bernstein-nest)) ), och 

finnas ej på mellanliggande orter. 1 Sverige hafva vi sannolikt 

flera sadana ))Bernstens-nästen>l på Skånes fastland, och i Ilal

land har nyligen upptäckts en hithörande bildning, som blifvit 

noggrannt undersökt och beskrifven af Doc. LUNDGREN 1). I 
Finland har bernsten träffats i Ingo socken 2), således på ungefär 

samma latitud som Björkö, och vill man hafva ännu ett exempel 

pa bernstenens lika nordliga förekomst inom grannländerna, så 

fi nner man ett sådant i den bernsten, som anträffats i orge 

1) L UNDGREN. Om förekomsten af bernsten vid J+'yllinge i Halland. Öfvers. 

af K. V. A. Förhandl. 1871. p. 297- 301. 
2) NoaoENSKJÖLn, A. Beskrifoiug öfver de i J<'inland fuu un )Iioeralier. Hel

•iugfors 1855. p. 156. 
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vid Tyri-Fjorden 1). t här in i t n d1•t lj r rl utrednm. 

af möjligheterna för tillk m n af 

i Mälaren, skulle leda till 

bernstenen, som är under arb t . 

att inga grunder finna , m b rättio till , tt , pri ri förneka mir 

ligheten af att bernst n n vid Björk ·· k n h ,· hlifrit pa nalllIL 

väg aflagrad. Mängd n ch torl k n al' il b rn,tPn~,t., •, 

som under så låno tid årli n u pka t. t p, ~tranden. ,yn • 

mig tala för antagand t af n n, turlig , A grin!!. Den bearl;,. 

tade bernstenen utgör d n·id int t hind r. l K rnin_k'scher Binl. 

i Kurische Haff träffa ofta b arb tad b ro. t n till amman m•i 

den obearbetade 2), o b äfv n pa ku t O af. , mland lära ,tuodot 

bernstensprydnader uppka ta . End t !! n m en !!TUDdli~ under· 

~ökning kan man utröna, buru,ida b ro. t m•n utanför Björköar 

af uteslutande archreologi k Il r d rj ml af !!eolo!!i-k betytle~ 

Förutom de hittill nämnda m tändigh t roa ·()ul ":ira lll 

lösning af frågan nu omöjlig. tillkomma äfr o at'killi~a aodl1 

hvarigenom hon blir ännu mera inv kl, d. J mt de förut nå 
föremålen som uppka t d l . .. 1· n "'' . ' a pa tran n I r Jll!! n:un 1g•' •· 
funmt en eJ· obet dl. ·· , · b ' " Y 1o man d b n af x , tar, ,nn oc n, 

Afven ett lårben af meuni ka har ja!! här , nträlfat. Di! 11 

stym d • · pa t ett par tum ofvauför knä! d n o h b·c e bafra ran1 

angripet af periostit. Det har tillhört n qvin~ . Ett par ,la.'· 

~~ssp~rlor hafva ock å anträffa Förut m ot\an uppråload' 
foremal som 1.. . 

' P aga uppka ta pa tranden, trftfar man o.: • 
en hel hop ek o 1 . I)'.! pa ar ned laon ntef r mm ,tr-l' a deraf. 
att antalet förr Yar1·t .. .. ,; .. , 

annu torr , i;_~n " f IL D RPH upp. 
att ))en Fogde nå r o • •• - • - - -· ' rt'' I d g a ahr den ofr r Fonn z1 10 d t · r · ~ 
an et, har en stoor d I I . - . 

e at1t updrag, 

') SC!iEERER B . . 
1 

· et n te,u iu , 
844. p. 233_

234 
on c en. p 0 

') B ' 
F.RENDT, J:r. Die . 

Schriften der k Geolog1e de 
3) H · phy · ökou. G 

AD0RPH Bj" k" 
[104] . ar ·oa Rätten etc. 
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till Snickare, som Bönderna wiste berätta». Å.fven SAL vrns 1) 

talar om att från borgen »en Bro gåt öfver åt Alsnön, efter 

hvilken ännu skal synas Pålar i Siön». Vid kombinationen 

af alla dessa fakta, ledes tanken ganska naturligt på pålbygg

nader. Samma saker uppkastade på stranden och samma tradi

tioner om gamla broar, hafva mer än en gång varit bland de 

första indicierna till pålbyggnaders tillvaro. I Pommern och 

Neumark hafva pålhyggnader upptäckts, som till åldern tycka 

någorlunda sammanfalla med den gamla kolonisationen på Björkö. 

VIRCHOW slutar just sin ofvan citerade uppsats om de nord

tyska pålbyggnaderna med orden: »Alles di es gehört unzweifel

haft einer Eisenzeit an, welcbe bis nahe au die historische Pe

riode zu reichen scheint». Den förut nämnda öfverensstämmelsen 

sättet att förfärdiga kammar, saknar ej heller sin betydelse 

i ynchronistiskt hänseende. 

Hittills har jag på hela sträckan fråu ångbåtsbryggan till 

Kugghamn blott iakttagit 16 pålar af ek, hvartill kommer en 4 
hel hop pålar af furu. De stå allesamman dels på, dels mycket 

nära stranden. Huruvida pålar finnas längre ut i sundet, har 

jag ännu ej kunnat utröna. Vid anställda lodoiogar befanns 

största djupet belöpa sig till 33 fot midt i sundet, bvarifrån 

det småningom aftog inemot de mycket långgrunda stränderna. 

Vid forskandet efter traditioner om pålar, erhö ll jag den 

underrättelsen, att sådana skulle finnas på det s. k. »Södra 

Pingstgrundet» i Björk-fjärden, hvarföre jag begaf mig dit, och 

anträffade ganska riktigt 12 pålar af furu, hvilka ej nådde till 

rnttenbrynet. De voro synbarligen mycket gamla, men del voro 

de ej så placerade, att man på minsta vis kunde misstänka att 

de utgjorde lemoingen af en pålbyggnad, dels vore antagandet 

af en sådan midt i Björk-fjärden en orimlighet. Sannolikt 'hafva 

dessa pålar blott haft till uppgift att markera grundet. 

Ehuru, såsom genom hänvi ningen till förhållandena i norra 

Tyskland är visadt, något rent chronologiskt hinder ej finne 

för att sätta företfelserna vid stranden af Björkö i samband 
1) Beskrifoing öfver Sveriget. I. Om Upland . Stockholm 1741. p. 210. 
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med en forntida koloni ati n pa p;"d, r i j •lt vn , undet å tah 

dock andra käl starkt m t n i tian forklarin!!, oeh det för. 

nämsta af de a yn · mig var, d •t uliimpli!.!il lä~et. Bottnen 

i sundet är vi rlig n å liimplitr för 11 •ddri rnndl', f palar,, m 

man gerna kan ön ka io, m n da •rfar •nh •t n fran alla andra 

pålkolonier lärer, att de • täd 1• \'arit anlagdn pa lugnare. ~ 

mycket som möjligt mot häfti a , in<lnr k;d<ladl' tällen 1}: 

finna vi bär deremot ett ·· pp t :,,un<l, 0111 vid ,ydli!(,\ och noro· 

liga stormar må t e Yara hanlt nära lik upprördt. som de(!. 

tydliga Björk- och llofgård -fjärdarna h,·ilk, d t förenar. DenDl. 

och några andra om tändigh t r. nöra at m, n ej far ,pånm 

förhoppningarna pa palb oanad r hiir,;tiid allt1'iir hö!!l. för mi! 

synes ett annat sätt att r-·rk.lara ändamal t med palaroa \111 

enklare och naturligare. Ön~ tränd r äro om nämndt. myeka 

långgrunda, och vid det i fjor rådand ornnli!..rt laga rntten tåndrl. 

var det till och med pä manga tälleu , vart att landa med en 

vanlig ekstock. D tta förhallande har kunuat !!Öra det nöd

vändigt att för e tra.nd n med tt t,lag11 hamn,koning, för att 

göra landnin oen beqvämar . I andning pin '-l'll må ·te i alla f;II 

hafva varit ganska o äker emedan den I !!al öppen för nordli? 
och sydliga tonnar. l) • kallad hamnarna Ku!!obamn OCJ 

Korshamn äro små grunda Yik ar. 80lll in!!alunda !!Öra käl fft 
namnet. 

. Har Ansgarii Birca legat pa B'örkö'! llittill bafYa Ollgil 

fullt af görande bevi härf .. r ej blirrit fram tällda af de for· 
fattare son r·· r··k · b Il r fan 

0 
' 

1 or a · tat d nna a ~igt. . 'j lf har ja!! t'J e e 
~agra, som bestämdt tala för ller emot d tta anta!!aude. ~alllll" 

likheten är intet b ,· , . . l'khet d e, 1 • :Med hnlken !!rad at . anno 1 

s~arta jorden kan b trakta, a om n bränd ,tn<l tomt. roa mll 
doma af den } , . . I d ·araar. 

. . 
1m emnade be krifniog n. Hiitta,t tor e 1 

t1llsv1dare lemn f ~Jatl ... a ra,•an om Bir ·, fullk.omli •t iippt'll, }luru, 
tornyad unde .. k . f' ·f1Jl~ 

r so ·mng i ~törr $kala k.all nttit\ a na!!Ol 3 gli 

' ) HARTMANN. Ueber 
· · Pfo.hlbauten uamcotlich e1111gi, ander di ' d z . e, e Alterthum.;kuude Europ n: DJe G n•tie t. 

eitschrift har Eth I -
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inflytande på frågan i den ena eller andra riktningen, är natur

ligtvis omöjligt att förut e. 
Ut igten att möjligen ännu en gång, med bättre hjelpmedel 

och under en lämpligare årstid, få gripa mig an med den under

sökning, för h vars hittills vunua resultat här redogjorts, har 

föranledt mig att i denna lilla uppsats, så vidt möjligt, söka 

undvika, att genom definitiva tolkningar af företeelserna gå en 

blifvande rikare erfarenhet i förväg, en försigtighet, som väl af 

ingen kan klandras. 
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Den ko1ta redogörelse för det föregående årets undersök

_ningar på Björkö, som i det följande lemnas, gör ingalunda an

språk på att vara någon uttömmande vetenskaplig behandling 

af hela det rika material, som undersökningarna bragt i dagen. 

En sådan behandling skulle ovilkorligen kräfva en mängd afbild

ni.ngar af föremål, om hvilka en beskrifning, om än aldrig så 

utförlig, iske kan gifva någon klar föreställning, och omständig

heterna hafva gjort det omöjligt att redan nu åstadkomma det 

nödiga antalet af dessa afbildningar. Dertill kommer, att ännu 

en allt för liten del af fältet hunnit undersökas, för att en full

ständig utredning af Björköförhållandena redan nu skulle kunna 

lemnas. Den tid af två månader, hvilken jag genom understöd 

af allmänna medel blef satt i tillfälle att i fjor egna åt under

sökningar på stället, är dock allt för liten, för att man der

under skall hinna utreda alla spöijsmål, och dessutom fordras 

det, att undersökningarna utsträckas till alla slag af fornlemnin

gar på ön, framför allt grafvarna, för att ett säkert omdöme om 

öns forna betydelse skall kunna fällas. Jag hoppas att under 
3 
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instundande sommar komma i tillfäil att få. utföra dessa så 

ytterst vigtiga och allt för länge upp kjutnn grafunder ökningar, 

och att de1jemte få i något törre , kala än hittill fullfölja 

gräfningaroa i den ))svarta jorden)). I nfvaktan på de upplys

ningar, som genom dessa nya under öknin ar kunna konima att 

vinnas, vill jag här inskränka mio till att redogöra för de vi~i

gaste resultaten af förra årets for kningar. En full tändig be
handling af Björköfrågan, grundad äfv n på detta året blifvande 

undersökningar, och förtydligad oenom afbildningar af de funna 

föremålen, hoppas jag kunna, om j förr framläoga. för den nästa 

år i Stoekholm sammanträdande arch, olo!ri ka konrrre sen. 

Undersökningarna, som i fjor, lika om för ta året ej kunde 

företagas före skördetidens slut, börjad med eptemher månad 

och fortgingo till slutet af Oktober. De omfattade i enlighet 

med den fastställda arbetsplanen, del oräfniogar i den på forn

saker och rester af de gamle invånru:ne mal tider så rika svarta 

jorden, dels muddringar i sundet, i ändamål att öka vinna ytter

li!are upplysningar rörande den bero ten om plägar uppskölja· 

pa stranden. , Då gräfningaroa äro den i alla hän eende vi~i-

-gaste delen af undersö~ningen, och den om krönt med mesta 
framgång vill J·a b·· · ' g OrJa med att redooöra för dem. 

.. f ~ stället för att såsom år 1871 ~'lnställa en mängd märre 

g~a mngar på spridda ställen af fältet koncentrerades undersök

m~garna i fjor till en enda del deraf, hvilken fulLtändigt genoill· 
grafdes Nöd ·· d. · van igheten att noga . oran ka hYarje padtag gjorde, 
att blott e · f" .1 ° . . d J n 1 or rn.llande till fältet vidd oan~ka obetydlig e 
kunde medhinna s ·1 f ,8· a unda hade vid under-ökningarna sluta 
hela det enliot "f ·O()() 

0 uppgi t 12 tunnland vi.da fältet endast I, 
qvadr fot hun ·t 
så d. · m genomgräfva , till ett djup af 5 a. 6 fot, d. v. s. 

. JUpt, som det till mäktioheten vexlande kulturhi 0 ret !räckte 
s10 G .··r . o 
~ o· la nmgarna anordnade • å, att det ut takade fältet först 
i:,enomskars af fler 1-· .. . -
balkar r-· . a angstrackta, pa.rall la rafrar, hnlka Illel!an. 

o1 st genomgrätd .d d d sa 
1.. e v1 under ökniu rreu -lut, ·e au e 
ange som m··T , -

J
. f· OJ igt fatt qvar~tå för att I ron· tillfälle till ett 
em orande studium f . 

4 a lagnn.g förhålland na. 

ÖFVERS1G'f AF K. VE'fENSK.-AKAD. l!ÖRllANDLINGAR l S 7 3, N:o 5, 13 

I min första berättelse 1) har den sva1·ta jo1·den, B ysta'n, 

eller Bystadsgärde, som den också kallas, karakteriserats såsom 

ett vid öns nordvestra strand beläget, svagt kuperadt åkerfält 

af enligt uppgift 12 tunnlands vidd, hvars jordmon till 5 a 6 

fots djup består af en blandning af kol, aska, sand och mylla, 

hvilka beståndsdelar stundom uppträda i tydligen skilda lager, 

men lika ofta äro utan ordning sammanblandade, hvartill, såsom 

en ej mindre karakteristisk egenskap hos den svarta jorden, 

kommer den utomordentligt rika halten af djurben, hvilka genom 

det behandlingssätt, hvaraf de i allmänhet bära spår, visa sig 

utgöra afskräden från de forne invånarnes måltider. Detta »kultur

lager» hvilar på en tunn grusbädd, utan tvifvel en strandbildning, 

af på sin' höjd 1 fots mäktighet, hvarun~er den hvarfviga mer

geln vidtager. De vid fjorårets undersökningar gjorda iaktta

gelserna öfverensstärnma i allt väsendtligt fullkomligt med min 

eifarenhet från de vida mindre omfattande gräfningarna år 1871, 

och hvad särskildt beträffar den förut gängse uppfattningen, att 

kolet och askan i svarta jorden _skulle leda sitt ursprung från 

en allmän brand, som skulle hafva förtärt de i forntiden på 

nämnda fält belägna boni~gshusen, så har jag ej funnit något 

skäl att återtaga de i min första berättelse 2) gjorda inkasten 

emot denna uppfattning. Dessa inkast stödde sig hufvudsakligen 

derpå, att de bland kolet och askan i så stor mängd förekom

mande benen, samt af ben och andra brännbara ämnen arbetade 

fornsakerna, så ytterst sällan visa något spår af att hafva varit 

i beröring med elden. En allmän brand borde, syntes det mig, 

nödvändigt hafva lemnat talrikare spår efter sig på de bränn

bara beståndsdelarna i de antagligeu i husens närmaste grann

skap belägna afskrädeshögarna. Dertill korn, att de kolhaltiga 

lagren på många ställen voro så talrika, att man skulle blifva 

nödsakad att antaga en hel mängd på hvarandra följande elds-

1) Naturhistoriska och archreologiska undersökningar pl!. Björkö i lliälaren. Öfvers. 
af K. V. A. l<' örhandl. 1872, p. 83- 107. Rörande den allmänna beskrif
ningen öfver svarta jorden och dess omgifningar, f~r jag, till undvikande af 
omsägninga1·, hänvi sa till denna första berättelse. 

2) !. c. p. 88, 89, (Separ.-Aftr. p. 8, 9). 
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vådor, hvilka d k ej 

lager l). fv n uti cl 
hvilk a ick had 

märkning värd 

äldre författar 

om bero t n kull 

som fjorar t 

BJORI\O. 

m r n knappt tumstjorka 

l, n inbåddadi, 

1 ld n. En 8DDan an· 

•nli!!t UJ•p!!il'ter savål af 

ett a brännbart ämne 

jord n, ett förhallande, 

t. · r alla de·,a fäkt& 

drog ja d n allmänna lut at Idar, om abtrat kolet 

och a kan, m: te hafra rnri ill\Ck t b, rä1rade. och att de . ~ 

nämnda förbrännin pr dukterna först ft r elden: ut.slocknande 

blifvit j mte b nen h öfriaa för unl pridda öf,er fältet. 1rt 

förklara de obrända benen för k.om t blaml förbränniogsprodnk· 

terna på det ätt, att henen kull blit\-it ned!!råfda i den kol· 

och a khaltiga jor<len an~å jaa vara fullkoml~t oförenligt m~ 

de fakti ka förbaOandena. D imellertid ju,t denna förklaring 

blifvit ederm ra offentligen fram Hlld '.!) an. a!! jaJ i fjor nöd· 
·· d' d t: ' aa orl van 1gt att eana ·tterligar uppmärk amh t at enna ra,' 

samma betänkligheter om för ta ar t hindrade mi!! att antaga 

ifrågavarand förklarin qnusta oförmin knde eft r de o~·a undtr· 
··k · f · fi .. · ·n ett 1t~l1 so, · nrngarna. ,·en 1 JOr tratfad Jag pa m ra a · 

dessa tunna, blott tum tjo ka rn 11 fullk mli:..t tydli!!a och slatpt 

begrän ade lager af kol o h a -ka lwilka för:ta aret hindrade 

mig att tänka p O nårron nedrrräfoiorr af d uti delll befint!i!l 
be p 0 "' "k öfrerlU nen m. m. a ett tälle kunde jag t. o. m. ra ·oa J 

å dana på ln-arandra följande la!!er. h,·ilka innehöllo en roäni· 

såväl må om t ra ben m n d~t oa ·tadt , oro · t tydliga oeh 
ska1·pt k'ld . . . bb 'e Ibland 

1 a · att de vnb,u-haen a]dn!! rnnt ru au· 
ku d t · · d oä!llllda n e et törre b n träck ,icr genom llrnt at e 
tun l • det klart, na agren. IIad de a ben blifrit 11 dq1ä/dt1 . ,, ar 

att hva1j e pår af larrrinrr ma. t hafn f1r \"UU!lit 3)· 

ÖFYEltSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRUANDLINGAR 18 7 3, N:o 5, 15 

Den enda rimliga utvägen att förklara de oftanämnda för

bränniogsprodukternas ursprung yne mig derföre vara att här

leda dem från spiselhärdarna i husen. Äfveo den omständigheten, 

att kolen ständigt äro så fullständigt genombrända, hänvisar på 

detta ursprung. Så länge man ej med visshet känner, att mur

bruket var bekant redan under vår yngre jernålder, måste man 

antaga, att de sannolikt ganska enkla eldstäderna egde föga eller 

hardt nära ingen förmåga att qvarhålla värmen. Följden deraf 

blef naturligen den, att brasan knappast kunde värma längre, än 

hon brann, och då dertill kom, att spjellet antagligen var af 

enklaste art, säkert ,blott ett utvändigt takspjell 1), blef ett flitigt 

underhållande af elden så mycket nödvändigare. Att man den 

tiden ej gjorde sig särdeles stora bekymmer öfver åtgången af 

bränsle, kan tagas för afgjordt. De massor af kol och aska, 

som under sådana förhållanden alstrades uti spisarna, måste 

tidt och ofta borttagas och de utkastades då på de invid busen 

belägna stora afskrädesbögarna, med hvilkas öfriga innehåll de 

blandades. På grund af hvad ofvan blifvit anfördt, tvekar jag 

således icke att framställa spiseleldarna såsom fullt tillräckliga 

orsaker till kol- och askhalten i den svarta jorden. Att brända 

ben stundom förekomma, är naturligtvis icke något bevis emot 

min åsigt, då det torde vara omöjligt att tänka sig alla de till

fälligheter, som kunnat bringa ett eller annat ben i beröring 

med elden. Det bör endast tilläggas, att de äfven . i' fjor voro 

ytterst få i förhållande till den oerhörda mängden af obrända. 

Flera gånger fann jag ett brändt ben i omedelbar beröring med 

ett obrändt. 

Ehuru jag således tvingas reservera mig emot antagandet 

af de många eldsvådorna å den gamla boningsplatsen på Björk.ö, 

saknar jag icke bevis för att en och annan sådan ver~_ligen egt 

rum. Förra året fann jag nämligen ett ej obetydligt aiital brända 

.,'lerstycken af en form, som alldeles omisskänneligt ildagalägger, 

att de utgöra lemningar af byggnader. Med le~ning af dessa <'. 

1) Mo.n jemföre: HYLTEN-CAVALLTUS. Wärend och Wirdarna, Il, Stockholm 
1868, )1. 176 O. ff. 

7 



16 TOLP.t:, ' Dhll p" IUORKÖ. 

fragment kan man ur kilja t, a t' hy!!.ru der, lerkojor 

m ll;rn ,t karna tätades och timrade trähu , ,L hvilkn. I' «, rn 
med lera. Lemninaarna af d t t'iirra Ian ,t ar hy_!!nader utgöras 

af lerstycken af or g lbun<lrn f nn, 111 I'~ n . ida vanligen 

äro släta, men på d n andra, tl n inat Yiin<la, , i ;L intryck ar 
vanligen något m r än ha\ftum~t.i eka ,pi tar. Till och med 

rynkorna i den krumpnad b, rk n är tplli •tu cr~c ta, och att 

dämma af dessa ut end , tor<l m d ä · er het kunna , 2, ,, att 

det använda träd laget arit n pil rt. a br:inda lernycken 

äro således - påtagligen l mnin11: r af l,y.,!!n d r, In il a, rä~ 

haft till stomme ett Jaa fiätv rk af ,pi t, r, . m pa badi 

sidor beklädts med fa t laa 11 I ra a,-om f llet [in i da~ är med 

de skånska s. k. klenhu en. mnin" rna af d t and;a ·laget 

af byggnader utgöra af tre· itli"t pri mati k, ler tycken af I 

till 4 dec.tums längd, hvilka p, n id, ut,.idan. ,·isa tydliga 
märken efter fina1·ar·na · I · · llan b , om metat m eran 1 pnn!(orna me 
stockarna i trähusen. Den inat viind Yiukeln ,i ·ar ofta~t en 
mängd fina or·e lb d . · . . ' ge un na mtryck af den mo u . 001 tvppats 111 

1 sprmgorna inna l ct· · I ' n eran 1 metade . Pa na.!ra tyc ·en aro a · 
trycken så tydr O :. ' ·t 1oa, att man med loupe kan ur,k.1IJa de fina., e 

bladen hos mossan, och d t lid r int t b il\el, att den mos,a. 
som begagnats va1·1·t d . d 1·,. ·t ' en 1 ao för amma ii udamal rnn 1oa~ 
använda R yl · b. ocomium :nlendcn BR. Il Ett ,t ·cke ar 
ett t dt· r · ' · • 

Y igt aftryck af ett alblad ·om Yäl tilltälli!!tYi · koannii 
med bland m o f o ossan. A ett annat ler~t ·ek , , im likräl har ,n 
ran de öfrioa afv·k d •V l• k . 0 1 an e form ~er man tYdlirnn altrYck alt.af 
mppena i ekvirk D · - · • • af 

1 
e. e by"rruad r hv r·1f d -~a tra ,la= 

erbeklädnad ut ö . 1 . ö ' ' ~ n 
h

. . g 1 a emnmrrar, hafra tnlli rr n brunnit upp. roe 
1tt11ls äro lem . . . - . ·, 

mngama allt för fa för att kunna 1 da 1 bem, 
att en hel st d · b · d·· .. . a ' 1 nlken ann likt d tv, nfmnda byg~ua 
satten vai·it d o e rada d k · · · pp-bränd u e · ull ganrr P• gau • h fv, bhtnt u 

t
·11 . Hela samlinoeu af d ' bym•u·•d f1··1"m~nt lll'' !!ar blott 
I ungef" . 50 . -- n ' - r ar af hva ·d l ·i det· sök · 1 era aget hvilk upp,,1ml· t, \It uo 
. mugeu at' mellan 30- och 4 0 k b. I' . l , t tecken 

till orund u 1 ot J . . -
8 o murar efter hu n h:u· j, o ldri~ funnit. 'i ,trlifU 

ÖFVERSIGT AF K. VE'l'ENSK.·AKAD. FÖRHANDLINGAR l 8 7 3, N:o Ö, 17 

påträffades äfven i fjor åtskilliga tydligen med afsigt uppstap

la.de stenrader på olika djup, men dessa stensättningar krökte 

och grenade sig i å många riktningar, att det. var omöjligt att 

urskilja någon bestämd plan för deras anläggande. De qvarstå 

således ännu bland de många ·olösta gåtor, den svarta jorden 

har att framställa. 
Skörden af fornsaker var för öfrigt under förra året så rik, 

att den vida öfverträffade mina förhoppningar. Af brist på till

räckligt antal afbildningar kan jag ej här redogöra för alla de 

olika slagen af smycken, vapen, verktyg och hnsgerådssaker 

m. m., utan får inskränka mig till de vigtigaste. Föremålen 

äro, med undantag af ett samladt silfverfynd, funna spridda här 

och der i jorden inom det uppgifna området af 7,000 qv.fot. 

Det djup, hvarpå de anträffats, är ytterst varierande, från ytan 

ända till 6 fots djup. För de allra flesta fynden är visserligen 

fyndställets djup antecknadt i halfva fot, men dessa uppgifter 

uteslutas här, alldenstund det ändock är omöjligt att med led

ning af la,gren erhålla någon för hela fältet gällande måttstock 

för bestämmande af fyndens inbördes ålder. En följd af den 

ojemna och tillfälliga spridning, som de från spisarna utkastade 

kolen och askan erhöllo, är naturligtvis den, att de på ett ställe 

djupast liggande lagren allt för väl kunna vara yngre än de 

öfversta på ett annat, och derjemte hafva under tidernas lopp 

denudationer inträffat, som ännu mera bidraga att göra alla slut

satser i detta afseende otillförlitliga. I allmänhet antyda fynd

omständigheterna, att föremålen blifvit tillfälligtvis tappade eller 

såsom obrukbara bortkastade och sedermera inbäddade i det så 

småningom sig hopande kulturlagret. Det är blott den ofvan

nämnda silfverskatten, som tydligen blifvit afsigtligt nedgräfd. 

Genom den mängd mynt den innehöll, har den lemnat ett väl 

behöfligt bidrag till bestämmande af de öfriga fyndens ålder, 

och då den dessutom har sin särskilda betydelse såsom samlad 

skatt, och sjelfva fyndomständigheterna äro i åtskilliga hänseen

den anmärkningsvärda, vill jag något utförligare redogöra för 

den, innan jag öfvergår till de öfriga fynden. 
9 



18 STOLPE, UNDER ÖKNINGAR p" llJÖRKÖ. 

På knappt 1 fots djup, ju t på arän, n mellan det af plogen 

omrörda lagret och de undr orubbad , anträffade en ro tig, flat 

jernskål af 7,5 . dec.tum (22 cmtr ) diameter, på hvilken lågo 

samlade 89 hela och 360 brutna kufi ka mynt, 1 byzantinskt 

· mynt, 15 slutna och 1 öppen armring, 2 törre ring pännen, flera 

dels hela, dels styckade mynttenar, en mängd bitar af armringar, 

brocher m. fl. prydnader och en lit n, i två bitar önderhuggen 

tacka, allt silfver. Vid be krifnin oen af de är,kilda föremalen, 

får jag, så vidt möjligt, hän vi a till kända af bildningar af liknande. 

a. Mynt. 

Öfver de kufiska mynten i fyndet har Ilerr Professor C. J. 

TORNBERG benäget meddelat följande be krifniog: 

»De kufiska mynten i det tora Björkö-fyndet af år J8i2 

utgjordes af 89 hela och 360 större och mindre bitar. Största 

delen af dessa senare ynas icke hafra tillkommit genom af· 

klippning, såsom så ofta är fallet för att, då mynten vägde,, 

få jemn vigt, utan snarare genom önderbr toing kanhända för 

nedsmältning, eller genom tiden aY rkan. Utom den "prödhet, 

som metallen understundom får genom jorden fukt, underlättas 

isynnerhet Sama.nidmyntens förstö11no genom dera mjukhet, i 

motsats till de äldre Khalifmynten, om ,·anliiren äro mycket 

hårda och derföre väl bibehållna. Det å kallade brol,e monl!J 

behöfdes ej i Österlandet. tom hela dirhemer präglades der 

äfven halfva och rjerdedelar, Olll ofta förekomma i utlandell 

samlingar, men, med ett par undantao aldri anträffat i s,enska 
f "' Y.lld, Sönderdelningen måste derföre hafra upp tatt här eller 

p~ vägen hit, och till dess underlättande gjorde med en tån'. 

skoror i mynten. Sålunda skorrade m -nt finna dock icke 1 

d~tta fynd, likasom de nästan aldrig finna bland amanidtuynten, 

Den stora massan be tår i detta lik om i alla yngre kufisk~ 
myntfynd af S ·a . t'll 3\6 amani er. Dera antal uppr,ar nämligen 1 

· stycken. Af ft ·b"ld · . . 1träf· 
i e ei 1 mngar, 1 synnerhet af, amamdmyot, a, 

a.des 25 styck D · l" derua. 10 en. e tillverkade i d barbari ka r,räns an 

Öt"VERSIGT AF K. VETENSK .·AKAD. FÖRHANDLINGAR 1873, N:o 6, 19 

der arabi ka språket ej talade , för att gifva kurs åt mynten, som 

utan den godkända prägeln ej mottogo i handeln. På 59 bitar _ 

kunde ej något läsas, som anvisade datum eller slagort, ehuru 

dessa, i de flesta fall, äfren tyckas tillhö1:a Samanidkla set1. Af 

andra klasser företedde fyndet 21 Khalymynt, en bit af en 

Tahfrid, en Saffarid, 7 Buvejhide;, 4 I-lamdanide1·. samt 2 af 

Emir-el-Umera Tuzun. Utom dessa funoos ett par bitar af 

Pehlevimynt, men så obetydliga, att de ej kunde bestämmas. 

I allmänhet kan anmärkas, att samlingen har en öfver

raskande likhet med• Fölhagens fynd, i lwilket samma klasser 

som här äro representerade. 

Det äldsta myntet är ett fragment af en Umajjad. Af år

talet är enheten borta; endast och 90 återstår. Det är således 

slaget före 718 efter Chr., då år 100 efter Hidjra började den 3 

Aug. detta år. Det yngsta åter är en Hamdani"d, präglad i 

el-111assisa (Mopsuestia i Mesopotamien) år 352 eller 356 ( en

heten är otydlig) = 963-967 e. Kr. Efter denna tid måste 

följaktligen mynten hafva nedlagts i jorden, troligen, såsom i 

många andra fall synes vara fullt säkert, för att gömmas för 

fiender eller andra plundringslystne. Fyndets läge, då det upp

togs, visar, att om någon eld öfrergi\,tt stället och alstrat den 

så kallade svarta jorden, så måste detta hafva skett lång tid 

innan mynten undanstucko,:. De visa ej heller några spår af 

eldens åverkan, men väl af erg och .iernoxid, .som på flere nästan 

blandat sig med silfret. Många af mynten äro genomborrade 

och hafva således, såsom ännu i dag bruket är i österländerna, 

begagnats till prydnad för qvinnornas hår o. s. v. Här funnos 

ock fyra plantsar, som alldeles saknade prägel; ett förhållande 

som ej är ovanligt i våra fynd. Fabrikationen af dirhemer be

drefs i en ofantlig skala och myntmästaren kunde lätteligen 

öfverse en eller annan plants vid präglingen, hvilken skeqde, så

som fordom i Europa, medelst hammarslag. Stundom hittas ock 

kufiska mynt, serdeles af Tahiridernas klass, så a.fnötta, att icke 

det ringaste spår af präglingen kan upptäckas. Tvifvel kan en

dast uppstå om den törre plantsen, som håller 8 dec.linier i 
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diameter och öfver krid r roå. t t , [if · n <le tör·ta kända 

dirhemer. Den är kanbiinda b .. rjan till tt h •slag eller en prydnad. 

Med afseende på m nt 

endast i allmänhet oninämna. 

närmare vidröra bl tt n 

som hittills icke anträffat i 

Kongl. Myntkabinettet 

beskrifning öfver detta. 

ad rem numariam 

sernas ordning tal äro 

Fragmentet af kla 

taladt. Af kla en II 11 r 

Khalit'_er representerade 

eller fingo ej becraana 

före Baghdads för örio 

de framträdde med n a 11 rr 

finnas nu mynt af el-.,. ,Ioqt' lir. 
den förstnämnde näml. t rll ·n 

8 e. Kr.), ett anua · 

otydlig) och ett 

källor) år 316. 

Af el-Radhi v or o r 

staden heter på myn t 
med åren 322 3•r 1 _ 

, - C \ • •) 
f d - • 
yn · Af el-Motta. . -r . 1 a venlede det f .. r 

3 bitar af el :-i, • -.J..U.011t 
utplånade, af l-I, l . 

och årtal. Khali f ro . 
talrika och 

ÖFVER IGT AF K. VETENSK.· AKAD. }'ÖRHANDLINGAR. I 8 7 3, :0 5. 21 

<>Ch Transoxanien, innan de med sitt nya sällskap togo vägen öfver 

Kaspiska haf'vet och ~erifrån in uti Ryssland o. . v. 

Den VI klassen, Tahiridernas, har här lemnat endast ett 

-obetydligt fragment. De förekomma annars mycket ·ofta i våra 

fynd, men nästan alltid mycket nötta. Förklaringen härtill torde 

-finna i den omständigheten, att desse, för bildning och andra 

utmärkta egenskaper .berömde dynaster läto prägla mynt, som 

både i vigt och finhet, öfverträffande samtidens, hvarföre de i 

handel och vandel fingo en stor kredit och omsättning. 

Klassen VIT, eller Sajj'a1·ide1'1ias, hvilkas dirhemer äro mycket 

sällsynta, har här en vacker dirhem, präglad i Zerendj, hufvud

.staden i Sidjistan (nu Seistan) af den tredje dynasten Tahfr ben 

Muhammed år 293 ( = 905, 6 e. Kr.). Det är en dyrbar till

-0kning för Kongl._ Kabinettets kufiska afdelning. 

Den stora mängden af Samanidemas eller den IX klassens 

mynt, visar bär, såsom i andra yngre fynd, den väg, på hvilken 

<le inkommit i norden, såsom nyss sagdt, öfver Kaspiska hafvet, 

-o. s. v. Då man besinnar hvilkeu liflig handel egde rum i 

Asien, under Khalifatets blornstringstid, så inser man lätt, huru 

mynt äfven från de aflägsnaste orter, kunnat blanda ig med 

dessa, innan de lemnade hemlandet. Fyndet visade mynt af 

dynasterna Ismcäl ben-Ahmed, Ahmed ben-lsma'il, Nasr ben

Ahmecl, Nuh ben-Nas?' och Abd-el-Melik ben-Nuh, slagna i 

städerna el-Schasch, Samar·kand, Bukham, Neisapu1· (Nisabur), 

Balkh, Enderaba och Beja1' mellan åren 280-348 ( = 893-
960 e. Kr.). Med undantag af en eller annan variation, var 

endast ett, ifrån Balkh ar år 294, nytt för svenska fynd. Utom 

dessa fanns ock ett litet fragment af Mans1tr ben-Nuh, som 

regerade emellan åren 350-366 ( = 961-977 e. Kr.), och 

således möjligen yngre än myntet från el-Massisa, samt en bit 

af det mynt, som är orutaladt i beskrifningen af Fölhagenfyndet 

och afbildadt på planchen under N:o 2, prägladt näml. af Jalija 

ben-Ahmed. 

Buvejhidemas eller den XIV klassen är representerad, utom 

at' fyra bitar, som ej kunna be tämmas, af två fragmenter af 
13 



22 STOLPE, U DER ÖK, INGAll l'. DJÖllKÖ. 

Rukn-el-davla, från Baglulacl h WJ- I- 1/11•a: och ett för 

Sverige nytt, prägladt af lnuul-el-tlcu·la i I. takhar ar 322 (= 
934 e. Kr.). De e miiktia d na t r - ~om n t.lsalle Kha

liferna till verkliga k uggbild r, ti Il T lam. nda. t reli~iö a öfrer

hufvurlen eller ett lag påfvar h vilka namn väl ut atte pil 
mynten, men h vilka af ina h rrar Huv jhid rn, b ban<llade efter 

godtycke och knappa t kund r " ra i in , n hufrud tad, 

Baghdad - slogo mynt i nä tan alla. Khalifat t • forna länder 

i Asien och visade ig de1;aenom a om ,j lf tiindi~ fur tar, da 

myntfättigheten der om i urop· var tt fullkomliat reoale. 

Deras dirhemer äro dock iill ynta i Yåra fynd. 

Den XVI klas en, Hamdaniderna bar l mnat endast tre 

stycken: ett från Baghdad af 33 , ett annat utan år och tälle 

med Nasi1· el-daulas namn och d t r dan nämnda "från el-

1.lfassisa, med årtalet 352 eller 3-6 prägladt af e{f-el-daula. 

Då från detta tälle, enda t tvänne dirbemer äro mia bekanta, ::, 

ifrån åren 353 och 358, och före 353 taden j yne hafra till-

hört dynasten, å är jao böjd för att antaoa aret 3"6 ·om det 
riktiga. 

Slutligen böra två mynt anförn m •cket äll ynta. De 

tillhöra Emir-el-U mera Tu::un om efter törtandet af sin 

h erre och landsman, turken Bedjkem efterträdde denne såsom 

~iögste Emiren eller riket t)T man. Det ena, om fann äfren 
1 F~lhagenfyndet, är ifrån Baghdad 333 o 'h det andra ifran 
Vasit samma år I · b 1 •• 'f · • r b' ttet' · mm e li.l'l nrno öfrer Kon!!l. n..a rne ' 
kufiska mynt bafva ett par af adane Emirer -- mynt oriktigt 

upptagits bland Abba iderna da de med fullt käl böra ucgöra 
en egen klas . 

Utom detta tora fynd, om . ord , pa. tt tiille hafra 

fem andra kufiska mynt anträffat pa ön inom det mrade 001 

undersöktes f H . D . . . 
a 1 oktor T LPE. D t ena var n rnutatton 

efter en s 'd' . 
amam 1 k d1rhem · det andra tt ob tvdli!!t fra ,,ment 

af en Samanid · d t · · · bd l-
M, l .k ' e tredJe n , amanid, präglad al A -e 

e i ben-N 7 · 
. u i 1 ama1·l.·and 343 ( = - _ - · deu tjerdt> en 

Abbas1disk Khl"f 
14 al ' präulad i el- 'b' . . . . \t\.. 't,, . 1 'J (mvcket -"1 ua. l)U 1 • 11-11..1 .1r • 
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nött, åsom a.lla afrikan ka mynt i våra fynd; ty de hade gjort 

en lång vandring, först till Asien och edan till Rys land) och 

det femte ett af den X klassen, laget i Enderaba på 260-talet 

(årtalet är utplånadt). Mynt af denna klass skilja sig från alla 

andra kufiska g~nom sin tjocklek och sina fina. bokstäfver. De 

anträffas mycket ofta hos oss, men deremot sällan i utlandets fynd. 

För att bevisa, att någon betydligare köpeuskap egt rum 

på ön i forna dagar, torde väl detta si lf'yerfynd, om och i andra 

hänseenden mycket märkvärdigt, ej göra tillfyllest. Med Got

lands på dylika fynd rika jord för ögonen och betänkande de 

stora silfverskatter, som upphemtas på Öland och i andra trak

ter der väl iuoa stöne han delsplatser funnits - så funnos t. ex. , 0 

73 'it eller 11,077 stycken kufiska mynt 1868 i staden Murom, gu-

Yernem. Wladimir, ( Tiesenhausen i Wien er numism. Zeitschrift) -

bör man ännu afvakta, vidare undersökningar, _innan vi af det 

redan funna silfret draga slutsatser, som ej bekräftas af hittills 

vunnen erfarenhet.n 

Lund i Mars 1873. 
C. J. TORNBERG. 

Förutom de kufiska mynten innehöll det samlade fyndet 

äJven ett byzantinskt silf ve1·mynt : 
CONSTA"XTIN X och ROMANUS Il, 948- 959. 

Åts. t CO"NST,'l',-PORFYROS,-CE ROMA"NO-ENXcu EVSEB' 

-B'~wMEOK, i fem rader iuom en tredubbel krets af punkterade 

linier, afbruten ·ar 16 kulor. 

Fråns. IESVSjXRI STGSjNIKA omkring ett kors med en kula 

under, allt inom samma infattning som på åts . 24 millim. 

( Jfr. SABATIER. Description generale des monnaies byzan

tines, T. Il, Paris 1862, p. 129, 16, PI. XLVII, fig. i) 1
). 

b. Smycken m. m. 
l. A1·m1·ir1g, gjord af sex lika tjocka, mot ändarna afsmal

nande, runda tenar, först hopvridna två och två i spiral, livar

') Skiljer sig i flera af, eeoden frfln S.\DATIERS figur. 
15 
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efter de si\..lunda erhållna tre dubbeltenarna ä.ro tätt nidna i 

spiral omkring hvarandra, åt amma led, om förut. Låset bildas 

af en knut, gjord på samma ätt, om ho ~:o 4 i Fölhagen

fyndet 1), dock med den kilnaden, att de ex tenarna ä.ro ett • stycke ifrån knuten hoplödda till en n enda rund ten, hvilken 

hos detta exemplar är till omkrino l mtr län d ynlig på hrar

dera sidan om knuten. Ringen är något nött. Inre diameter 

6,5 cmtr. Vigt: 112,s gnn. 

2. Arm1·ing, liknande föregående., men de ex tenarna. äro 

i hvardera ändan först hoplödda och uthamrade till en -kantig 

1en, som afsmalnar och slutligen blifver rund och pet ig. Knuten 

är bildad på annat sätt än ho föregående. De trå rundade 

ändstyckena äro nämligen först lagda i kor om hrarandra, brar

efter hvarderas spetsar äro i mot att riktning lindade ett par 

hvarf omkring den andra tenen. Detta ynnerligen enkla och 

under yngre jernåldern ytterst vanliga ätt att sammankn)ia 

metallringar 2) uppträder många gåoaer i Björköfyndet, såYäl bos 

silfver- som bronsringar. Ringen är föga nött, men något bop

tryckt. Inre diametrar: 6,5 och 6 cmtr. Yigt: 102 grrn. 

3. Arm1·ing, gjord på samma ätt om föregående, men rned 

ett lås af ovanlig form. Det är bildadt af de till en vagt kupig 

plåt hoplödda ändtenarna, hvilka bilda tt oenombrutet sling-
e 

ornament, mot hvardera. ändan lutande i ett med skarpa hugg· 

tänder försedt djurhufvud, som gapar öfver de ex runda tenar, 

hvaraf ringen är hopvriden. Mycket nött; trådarna på flera 

ställen alldeles genomnötta. Nåoot hoptryckt. Inre diametrar: 

6,7 och 5.6 cmtr. Vigt: 86,7 grm. 

4. En större a1•m1·in9, gjord lika med de föreoående, men 
som kan öppnas derigenom, att den ena ändan hoplödda ten 

') Afbil_dad i Antiqvarisk tidskrift för verige. lll. p. 91, fig. 5, och HILDt· 

;~tofi, H
2
·
7 

Svenska folket under hednatideu, 2:drn uppi., thlm 1 7Z, P· 
' g. . 

2
) Det brukades dock <l • " .. .• • "d s!som b . . un er aval äldre Jern!lldern om medelll en. 

evis härför och r tt ' d · rför· 
t ar., . . or a med tillhjelp af lii ttast till äogli a afbil ornga, 
Y 1oa besknfmuge h "" · h deltiden fil W n, anvisas beträffande äld re jern&ldern oc me 

• I O ORSAAES Not·d. Olds., p. 60 fi u 273 och p 133 ti" 516, för yngre 
Jernalder fil y· ' o· ' · ' " ' , ff 16 n 

I 
itterhets-Akademieus ~Unnd blad 1 i2, p. 53. fig. 2J o. · 

ÖFVERSIGT AF K. VETE 'SK.-AKAJJ. FÖRHANDLINGAR 18 7 3, N:o 5, 25 

är S-formigt böjd till en liten hake, som griper i en motsva

rande ögla i den andra ändan. Har troligen knäppts omkrin° 

öfverarmen. Inre diamete.r: 11 Cmtr. Vigt: 72,5 grm. 

5. Ar1n1-ing, gjord af två grofva, runda, mot ändarna af

smalnande si lfvertenar, hvilka äro i spira,l vridna omkring hvar

andra, och af fyra fina, likaledes två och två hopsnodda trådar, 

hvilka följa och till en del fylla fördjupningarna mellan de grofva 

tenarna 1). Såväl de grofva tenarna, som de fina trådarna äro 

mot ändarna sammanlödda till en rund, afsmalnande ten, som 

bildar en knut lika med N:o 1. Föga nött. Inre diametrii:r: 6,4 

och 6 cmtr. Vigt: öl, 7 9 grm. 

6. A1·mring, gjord såsom N:o 5, men af smalare tenar. 

Den ena af de fina dubbeltrådarna saknas, hvarigenom blott 

hvarannan af de fördjupningar, som bildas mellan de två gröfre 

tenarna är fylld. Att den felande dubbeltråden ursprungligen 

funnits kan man man se af märkena invid knuten, som är bil-, 
dad lika med N:o 1, endast med den skilnaden att hela den 

hoplödda tenen här åtgått till bildande af knuten, så att de 

spiralvridna tenarna och trådarna här sträcka sig ända fram till 

densamma. Inre diametrar: 7,2 och 6,2 cmtr. Vigt: 34,1 grm. 

7. Arm1•ing, gjord såsom föregående, men med knut såsom 

N:o 2. Å.fven på denna saknas den ena af de fina dubbeltrå

darna. Inre diametrar: 6,9 och 6,2 cmtr. Vigt: 35,15 grm. 

8. Ar1n1-ing af tYå spiralvridna tenar, långt från knuten 

sammanlödda till en enda rund ten, hvilken bildat en knut lika 

med föregående, men som nu är npprifven, derigenom att den ena 

tenen genom utsprängning af ringen blifvit uträtad och till en 

del utdragen ur de spiralvindlingar den motsatta ändan bildar. 

Något tecken till att äfven denna ring i likhet med N:o 5-7 
skulle varit försedd med vridna dubbeltrådar finnes icke. Inre 

diameter synes ursprungligen hafva varit ungefär 6 cmtr. Vigt: 

24,23 gnn. 

') Den liknar s&Jedes (med undantag af knäppet) den i WoRSAAES Nordiske 
Oldsager 1859, p. 111, tig. 457 afbildade. 
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9. Arm1·in9, särdeles kon t:rikt fHitad af ex mala tenar, 

som slutligen äro sarnmanlödda och bilda en knut lika med den 

hos N:o 2 beskrifna. Armring n liknar mycket den i WoRSillS 

Nordiske Oldsager, p. llO, fig. 455 afbildade. Inre diametrar: 

6,s och 5,3 cmtr. Vigt: 32,55 grro. 

10. Annring flätad såsom N:o 9, m n af nåoot oröfre tenar. 

Den ser ut som om den ursprungligen varit betydliot törre, men 

blifvit afhuggeu på det tjocka te tället, hvarefter trådarna i 

den stympade ändan ånyo hoplödt och uthamrat till den för 

knutens bildande nödiga tenen. Knut lika med föregående. Inre 

diainetrar : 7, 1 och 6 cmtr. igt: 61 35 orru. 

11. Armring af 6 smala, nä tan jemntjocka trådar, flätade 

öfver en 7:de, som löper genom hela rinaen. Genom den egen

domliga från N:o 9 och 10 helt och hållet afvikande flätningen, 

är ringens flätade del 4-kantia. Knut lika med X:o I. Inre 

diametrar: 7,3 och 6,5 cmtr. Vigt: 2 ,22 gnu. 

l2. A 1·mrin9 af en smal 4-kantia ten, om mot ändarna 

blifver rund och bildar en knut lika med 1 :0 1. Xågot sned· 

tryckt. Inre diametrar ungefär 7 cmtr. iat: 20,1 grm. 
13· A 7·mrin9 lika med föreaående men med knut såsom ., ' 

N:o 2 . Starkt hoptryckt. Vigt: 27,9 orm. 

. 14·· A 1·mring af tre smala, nästan jemntjorka trådar, rridnai 
s piral omkrina hva1 .. , d. Ä d .. . .. k ten . ., .,,n I a . ~Ån arna aro eJ boplodda, utan nu 
bildas af endast d o ,1. ? en ena tradtn, pa. amma ätt om ho .,.o •· 
De öfriga två t1·a0 da · ·· d ill knuten 1 nas au ar räcka knappt fram t · 
Hoptryckt 1 d' . · b. .. . . · nre iametrar: 7,4 och 6 cmtr. Denna nog ar 
(moJhgen såsom v·atf Il d) • · f 6 e 

o 
1o Y na två mycket ma rmgar a nar 

tlrad, sammanknutna på samma ätt om hufrndrinoeu. Det 
ielas . t 12 o vig : ,1 gnn. 

15 A · 
k 

; rmring af en enda nä tan j mntjock rund ten, med 
nut sasom N· 1 E b 

k ·0 • na spetsen af ten n är dock afbruten oc 
an utdragas ur d . . . • . I e 

d. en andra vmdlinaar. .. 'aao 'nedtryckt. nr 
1ametrar: 7 7 h "' , 

i . . ' oc 6,4 cmtr. Bär fyra rinoar af i medeltal 2 cmtn 
me diameter, af hvilka t. .. h . 9 men 

den r· ·d .. i e aro opknutna asom • :o -, 
18 

Jer e ar hoplödd. 
igt: 24, 7 rrrm. 
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16. Armbygel, gjord af en tunn silfrerplå.t, med inslagna: 

ornament.er, bestå.ende af ringar, punkterade linier och trianglar

med tre upphöjda punkter inuti . Plåten är på breda te stället 

2,3 cmtr bred. Tjockleken knappt 1 m.m. Kanten, som är· 

Yå,gformigt bugtad, är prydd med mycket korta, tätt stående, 

lutande streck. Anordningen af de qfriga ornamenten på.minner· 

om den bekanta armringen från Brahesminde i Sa\ling Hd, \'end

borg Amt (Facsimile i Kjobenhavns Oldn. Museum N:o 8775) 

( af bildad i WoRSAAES Nordiske Oldsager, 1859, p. 108, tig. 451 )-

1\fidtelpartiet upptages af 4 tvärt öfver bygeln in !agna, med er, 

mängd fina tvärstreck prydda linier, vid hvardera ändan af hvilka 

fiunes en liten ,inslagen ring. De vågformiga fördjupningarna i 

Brahesmindearmringen, antydas här genom en rad inslagna ringar 

och de fina punktlinierna, som löpa in i vikarna mellan dessa 

fördjupningar, äro här utmärkta genom inslagna räta lit1ier, i 

hvilkas botten upphöjda punkter finnas; I de vinklar, som dessa 

punkterade linier görå med hvarandra, finnes alltid en inslagen 

ring, således äfven häri en likhet med den danska armringen. ,By

gelns ändar afsmalna hastigt och den smala delen prydes innan

för den streckade kanten med en tät rad af de i ynnerhet under 

yngre jernåldern 1) så ytterst vanliga små inslagna trianglarna. 

med 3 upphöjda punkter i bottnen, hva.rförntom denna eljest 

släta del af bygeln är försedd med 2 grupper af i fyrkant ställda 

inslagna ringar. Ringens ena ända är afbruten, såsom det synes, 

nära 2 cmtr från spetsen. I fullständigt skick, me.d spetsarna böjda 

intill hvarandra, synes dess inre diameter hafva varit omkring 

6 cmtr. Vigt: 27,s grm. Jågon öppen armring af så tunrr 

plåt, som denna, ä1: mig veterligen ej förut funnen i Skandina

vien, och ehuru orneringen till sina hufvuddrag öfverensstämmer 
1) Detta ornament, som i synnerhet är mycket vanligt p! de silfvcrsmyckcu, 

som 1ltfölja de i Skandinavien och Ryssland anträffade österländska mvut

skatterna frltn denna tid, hvadan det också ansetts vara af orientaliskt· ur

sprung, uppträder dock i vestern redan sil tidigt, som i de Bornholmskn 

rösena, hvilkn af VEDEL hänföras till den äldre jernlllderns tidigaste deL 

Jfr. silfverfingerringen ur Sortcgaardsröset d. VEDEL. Den reld re Jernalders 

Begravelser pli Bornholm. ..la,-böger f. ~ord. Oldk. 1872 p. 25, PI. 1 fig. 

10, och 'rillreg t. föreg. I. c. p. 124. 
19 
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med flera af massivare god gjorda, ,·i ar den likväl så många 

egendomligheter i sjelfva utförandet, att den ej blott bland arm

prydnaderna i Björköfyndet, utan äfr n bland andra inom re

rige funna måste intaga ett fram tå nde rum. 

17. Ringspänne. Ringen är gjord ar en rund ten, som 

mot ändarna blir tjockare och nåoot tillplattad . amt pa den ena 

af de tillplattade sidorna pryde af två rader in ]aona, sragt 

S-böjda små streck, och några in ]agna 1ingar (3 vid ändarna 

af ringen och 4 längre in, der den öfriga. orneringen slutar). 

Ringen, som är mycket hoptryckt, yne i utböjdt skick kunna 

hafva en diameter af omkring 11 crntr. ålen öfre ända är 

utplattad till en tunn skålla, om är böjd omkring ringen och 

prydes af 4 rader inslagna trianglar med en upphöjd punkt i 

bottnen och 4 inslagna småringar. Den tarkt hopböjda nålen 

är 23,5 crntr lång och till sin för ta hälft rund men utndgar 

sig derefter hastigt, blir först 6-kantio, ~edan mot spetsen -!

kantig. D en 6-kantiga delen pryde af 2 rader treck af samma 

form, som på ringen och 2 rader af amma lag trianglar som 

i öfre ändan. Spår af förgyllning syna i dP in !agna trianglarna. 
Vigt: 155, 7 5 grm. 

18. Ringspänne. Ringen gjord af en rund ten, som mot 

ena ändan blir tjockare och der är ut irad med 4 dubbelrader 

af inslagna punkter. Den andra ändan yne nra tyropad och 

bär inga andra prydnader än 4 in ]agn; ringar hrnraf 3 stå i 

en rät linie längsefter tenen och den -!:de på idan i bredd med 

den mellersta af de tre förut nämnda. Ringen inre diameter 
7,5 cmtr. Nålen är 15 cmtr låno och fä tad vid ringen på samllla .. e • 
satt, som hos N:o 17, men saknar alla prydnader. Vigt:,104,5 gnu. 

19· Nål till ett ringsnänne i allt liknande nålen till N:o 1'7 • .I' ' C ' 

· De mslagna trianglarna äro här tydligt förgyllda. Ofre 
delen ·· · b . ·o 

ai 01 thuggen. Att döma af län rd n ho den kauli:a 
delei1, måtte de . . .. :{·o J7. 11 uisprunghgen hafva Yarit län(1re an • · 
Det stycke s • • . k mma 

" ' om aterstar är 17 cmtr langt hraraf 13 ·o 
pa den kantioa d 1 . 

20 ° e en. 1ot: 50,as orm. 
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20-21. Två fyrkantiga tenm· med runda, S-formigt om

böjda ändar till tecken, ~tt de äro o tympade. Tenarna äro på. 
midten något spiralvridna, hvilket möjligen antyder, att de ur

. prungligen varit lindade i spiral 1) och kanske bega.gnade såsom 

armringar, men sedermera våldsamt utdragna i rät linie. Nu 

äro de vårdslöst hopböjda i flera omgångar. Intet spår till 

stämpel. Vigt: N:o 20: 3fi,5s grm; N:o 21: 30,25 grm. 

22. En tvåkölad ten, med S-formigt omböjda ändar. Intet 

pår af piralvridning. Vigt: 33,29 grm. 

23-25. Tre större stycken af fyrkantiga tenar. Två af 

de sa äro S-formigt omböjda i ena ändan, den andra ändan är 

afhuggen. Den tredje är stympad i båda ändar och bär märken 

af hamrino och en skåra, hvarmedelst man såsom vanligt velat 
0 

öfvertyga sig om att den ej innehöll en kärna af oädlare metall. 

26-69. 41 diverse bitar af sönderhuggna armringar och 

mynttenar 111. m. och en i två delar sönderhuggen, hamrad tacka. 

(Tackans vigt: 21,5 gnn) . 

70. En rund plants af 3,9 cmtrs diameter. Anses af Pro

fessor TORNBERG vara för stor, för att vara den opräglade 

plantsen till något kufiskt mynt. Vigt: 5, 7 grm. 

71-76. Tre hela och t!·e brutna plantsar, ungefär af de 

kufiska myntens vanliga storlek. 

77. Ett fragment af någon större prydnad, beståendfl af en 

silfverplåt med pålödda trådar och kulor i vackra grupperingar. 

Smyckets ursprungliga form kan ej bestämmas. 

78. Ett mindre fragment af ett smycke, gjorclt a.f ett ytterst 

tunnt silfverbleck med pålödda trådar och kulor. 

79. Flera mindre fragment af silfverprydnader, för hvilka. 

i brist af afbildningar ej kan närmare redogöras. 

Förutom ofvan uppräknade föremål måste skatten hafva 

innehållit något föremål af brons, ty flera af mynten voro fläckade 

och hopfästade af erg. 

Hela fyndet vägde 2160,98 gram ( = 5 'it 8 ort 46 korn) och 

är således näst det år 1789 vid Venngarn nära igtuna anträf-

1) Jfr. WoRSAAE. Nordiske Oldsager, p. 107, fig. 449. 
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fade fynd et af l O <it viat, , t. n. 1. ':o 9 · , det , tör ta 

.silfverfyndet frå n yngre jernåld rn i m Il t"tn r ri!!e. Dess 

förnämsta betyd~lse ligger deri att d t nom den mängd mynt 

-d_et innehå ller, lemnar en ovän] rlig hj lp vid b . tämmandet af 

ode öfriga fyndens å ld er. ly kligtvi. iir d t yn!!. ta myntets 

.å lder ej rätt säker, såsom af Pro~ , r T RNilERG' be krifaino < 

synes. Ett, Hamdaniden eif- el-da ·la är nligt Prof. TORXBERG 

.snarare slaget 967 än 963 men han framhåll r d 1:jemte möjlig

heten af att Samanidmyntl't ltlammr-ben-~Yuh ku11 vara yngre. 

a lldenstund allt lwad man om de åld r v t är att det måste 

vara prägladt mellan 961 och 977. Duru länrre det ,·n!!·ta mrn

t et varit i ~·örelse, innan det .i mte d öfriga äldre ·nedlade .pa 
Björkö, kan uaturligtvi ej med säkerh af!? .. ras . Den långa 

vägen och den starka nötninoen ant ·da en . käliaen lån2 tid, 

men' å andra sidan ha r man dock käl att ej ut träcka cirkula-
tions tiden alltför lånat k · 0 

• • • I tl · a ten rnnehaller namhgen bott e 
byzautinskt mynt och detta af den äld te af de, b.zantinske 

k ejsare, ln-ilkas silfvermynt förirrat i till vart land. Denna 

-frånvaro af alla byzantin ka mynt ynor än ox~TAXTCT X och 

ROMANUS II, samt af alla en~el k.a o h ty ka och isynnerhet 
svenska m t .l • yn antyuer, att katten nedcrräft, i rnrta jorden, 

urnan nämnda mynt hunnit blifra mera allmänna i Yårt land. 
OLOF SKÖTKONUNGS t · · 't . r u myntorna kan antaaa hafrn börJat a -
mmstone före 1016, och man bar å l de aan, ka aoda ~käl att 
förläo · .. i- e 

ega tiden for skattens nedgräfrand till början af 1000-taleL 
Rörand13 de k fi k . u s a mynten 1 frndet torde böra tilläggaE, 

~tt de till präglingsåret fullt känd~ om man frånräknar det 

:aldsta, som är prägladt >)före 71 n, bilda n nä~tan oafbruten 

'
serie från 893 till 963 (elle1· ... ,) en erie har, fä och korta 
luckor säkerlioen k 1· • d 
_ 0 s 11 le fylla , m de at r tående obe taro a 
mynten kunde be F . • . • Dl t.. s ,1.mma atm111 tone till präolina, aret. e 
s .orsta afbrottet . t'd .. " "' f 
P

å ett " 1 1 ar 3 ( eller 7) ar o h , tör·ta antalet a 
ar pr;i,o]ad lit 

l· r ' 0 e mynt uppoå r till - enliat ett öfver de fu 
as iga mynten m d l d . , k 
· e e 11 111° af Ur Prof T R"BERG:S antec · 

mngar uppa ' ·d · · • 22 ,,,Jo1 t mventarium. 

ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.·AKAD, FÖRUH'l>LINGAR 1873, N:o 5. 31 

Huruvida de mycken fyndet för öfrigt innehåller kunna 

betraktas såsom al ter af inhemsk konstskicklighet vid denna 

tid, eller om de blifvit införda från orienten tillsamman med 

mynten, är naturligtvis ej lätt att med säkerhet afgöra, ty om 

också mönstren ot,,ifvelaktigt äro österländska, är det ju en 

möjlighet, att efterbildnin gar kunnat tillverkas här hemma. Så 
länge man ej har något direkt bevis för sådana efterbildningar, 

torde man dock med skäl kunna antaga, att dessa, likasom alla 

and ra ilfversmycken af samma typ, som äro så vanliga i våra 

kufiska fynd, härstamma från samma trakter och folk, som 

mynten. Ett vigtigt stöd för denna uppfattning ligger deri, att 

sådana flätade och vridna armringar som de ofvan beskrifna 

ännu i dag brukas af araberna 1). Den enda armringen, som 

möjligen genom sitt slingorname1Jt och sina djurhufvuden skulle 

kunna anses bära spår af inhemsk smak, är N:o 3, men orna.: 

mentet är ej så karakteristiskt, att det med full visshet kan 

bördas åt vår yngre · jernålder. H afva armii.ngarna kommit från 

orien ten, så är väl förhållandet med de stora ringspännena det

samma, och dessa hafva kanske ursprungligen ~jenat till att hop

fästa arabernas kamelhårsburnuser. Att de på nålarna före

kommande inslagna trianglarna med en upphöjd punkt inuti 

äfven förekomma under den äldre jernåldern, hindrar ej, att detta 

ornament kunnat vara inhemskt äfven hos araberna, men utre

dandet af dess ursprung måste anstå, till dess den äfven af 

andra öfverklagade bristen på noggranna detaljteckningar af de 

arabiska ornament styperna blifvit afhjelpt. 

Ehuru den samlade skatt, som i det föregående beskrifvits, 

anträffades på så ringa djup, som blott l fot under jordytan, 

är det dock ..sanl)olikt, att den ursprungligen varit betäckt af ett 

något mäktigare jordiager, alldenstund en genomskärning ett 

stycke från fyndstället tydligen visade, att en denudation egt 

rum på denna trakt. Lagren voro nämligen sadelformigt böjda, 

1) I K" b h · 1,1._v JI~;~ 
J0 en avns ethnogrnph1ske Museum, Montren 480, finnas nrmringa/~a, / 

om jag ej minnes orätt, äro flätade pli ungefär samma sätt, som N:J ~ och 
10 i detta fynd. 
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på ett sätt, som ådagalade att hiir redan under en tidigare pe

riod af Björkökoloniens tillvaro bil<lat n å formia amman

hopning af kol, aska och sand, mot hvilk n de edermera bildade 

horisontela lagren stödde ig. Å en bredd vid ba en var 16 

fot och en rekonstruktion af de öfver ta, af korna lagren visade 

att dess höjd ursprungligen uppoått till åtmin tone '7 fot, hvaraf 

nu blott 5 fot återstodo. Å en utgick från en berghäll midt 

i åkern och kunde följa ungefär 50 fot från utgång punkten. 

Midt i den antikliniska linien af denna denuderade ås anträf

fades skatten på en fot djup, och då det är all annolikhet för 

att denudationen åstadkommits genom plöjning långt efter den 

tid" då skatten nedgräfdes, å finner man, om man tänker sig 

åsen rekonstruerad till dess forna höjd, att skatten ur pruagligen 

måste hafva varit nedgräfd omkrino 3 fot djupt. Det kan till

iäggas, att denna egendomliga å bildnino i öfrigt var ytterst 

fattig på såväl fornsaker, som ben. 

Efter denna redogörelse för det amlade fyndet och denned 

sammanhägande omständig:11eter, öfveroår jag till de öfriga fynden, 

som funnits spridda här och der i jorden. Behofvet af afbild· 

ningar blifver ännu kännbarare, allden tund de flesta föremålen 

harva få. eller inga motsvarigheter i andra samlingar, och an· 

vändningen af en stor del af dem ännu är obekant. Redogö· 

relsen måste derföre i de fle ta fall blifva aan ka knapphändig 

och många föremål måste helt och hållet förbigå . 

Mynt. 

Rörande d h J,. k 'f ·ucr essa änvi as till Prof. T-1110RNBERG bes ·n 01 0 ' 

p. 22, och till vidstående, med ledning deraf uppställda 

24 
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ÖFVERSIG'r AF K. VETENSK.·AKAD. FÖRHANDLINGAR 18 7 3, N:o 5. 3 

Af dessa mynt äro N:o I och 4 fnnna utom det område af 

7,000 qv.fot, som undersökningarna i t]or omfattade 2
). Följande 

•) Förutom de mynt, fö1; hvilka i det föreg!ende redogjorts, känner man sedan 
äldre tid att följande mynt anträffats pil Björkö: »tvänne medailler i medel
bronze, den enn slagen öfver Kejsar Leo VI och hans broder Alexander, den 
andra öfver Zoe Carbonopsine och Coostaotin (X) Porphyrogeneta». (Se BLAD. 
Inträdestal i Kongl. Vitterh. Sist. o. Antiqv. Akad. d. 21 Jan. 1812. V. H. 
o. A. Akad. Handl. T. 10, Sthm 1816, p. 216), vidare följande vid SETONS 
gräfningar pä 1820-tnlet funna: »ett litet silfvermynt slaget i Danzig, som visar 
2:oe kors i skölden, ett annat silfvermynt med ögla, sll att det liksom ett 
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V (!gtlod af J ern, omgivet med en tynd kal af Bronce. og 19 
Perler af Glas», samt »brrendte Be n no I forru tede Jern

sturnpern. (Kristiania Univ, Mu . N:o 3 22- 3925 1). , pännet 

från Stokke Prestegaard i -J ar! b errr, om på anf. st. omtalas 

såsom ett motstycke till Skederno pilnnet, yne dock, att döma, 

af beskrifningen 2), vara af helt annan ~ rm. 

- Oval enskalig spännbuckla. Ornamenten äro temligen 

enkla och ganska vanliga 3). På öfver idan hafrn något slags 

prydnader (möjligen af bern ten) Yaiit fä tade medel t 9 brons

nitar, hvilka ännu qvarsitta. ålen, om varit af jern, är bo1t

rostad, och spännbucklan är i ena kanten betydliot kadad och 

hoptryckt. Hon hittades på marken nedanför borovallen. 

- Bågspänne af en form, som i det närma te öfrerens

stämmer med de hos MONTELIUS, Från J ernåldern PI. 4 fig. ~ 

och Pl. 5 fig. 4 afbildade spännena från kåne och I estergöt

land 
4
). Spännet har sannolikt varit i elden och är hetäckt med 

s~ndkorn, som ej kunna borttagas, hYadan någon lags orneriug 

eJ kan upptäckas. Längd: 3, 7 cmtr. 

Ett litet ringspänne. Rin oen 4-kantig med åt framsidan 
l1oprullade ä1 d . y . . e ; .. 1 a1. tti e diameter: 2,2 cmtr. -'-Talens langd: 3 cmtr. 

- Rund ring till ett liknande 1·ingspärme< af samma storlek. 

. - Fragment af en bronsprydnad med inlagda röda glas-
bitar (eller m"T OJ igen granater), sannolikt tillhörande framstycket 
af ett större gotländskt bågspänne af den typ om afbildas hos . 

') . ' 
Foremngen til norske Fortidsmind B · 866 K · 
stiania 1867 9 

ers evnrrng. .\ar beretning 1 , n-
2 ' p. 6, fig. 6. 
) »Spenne af messin h · . · fr 

d d h
. g, vis overs1de har Jangnktig firknntet plade med 8 nn· 

e e Jilrn"r" Nr - 66 p. 770. · COLAYSEN. ::\orske forolevninger. Kristiania 1 62- • 
3

) S pännbucklor sll lika d · a 
i ' cuna att de nästan skulle kunna misstiinkns vara [?JUtn 

samma form finnas i St t 14" 148 3560 och 4
597

' . a ens Rist. museum frRn pland ,·,o I, • 

Bohu 1·· IN ), Vestmanlnnd· (N:o 4485) mlllnnd ( ·o 2509 och 3410) och 
8 au t :o 3732) ' · 

') m.gs .. . 
pannen af denna t .. . er 

blott se'x t k . YP aro eJ allmänna hos oss. talens mn eum eg 
l<'rän Je \fdc en, af hvilka tvl't (N:o 2076 - det ena nfbildndt hos )foNTELfUS, 

rna ern PI 4 fig 7) .. G tl ud 
tvl\ andra (N:o 

3036 
· ~ntagas härstamma frRn Oland eller O 8 

.'. 

I. e. PI. 4 fi 
5 

.. och 3579) aro frlln Gotland, ett (X:o 2il49 - )[osrELit> 
' g. ) nr frlln Ska ELJ[S 

I. c. PI. 5 fi 
4

) ne och ett (f. d. Wernerska aml. - )!o~T 
28 ' g. frlln Vestergötland. 

ÖJ,'VERSIGT A}' K. V ETEN K.-AKA.D. FÖRHANDLINGAR 18 7 3, N:o O. 37 

IlILDEBRAXD, SYenska folket under bednatiden, 1872, p. 31, 

fig. 12. Frag{uentet är 2 cmtr långt; bredden 1,4 cmtr i den 

bredare och 0,9 cmtr i den smalare ändan. Glasbitarna äro 11, 

af hvilka 10 bilda en dubbel rad, som vid den bredare ändan 

af fragmentet skiljes af den 11:te triangulära biten. 

- Ett sexkantigt, kupolformigt, genombrutet och orneradt 

bronsstycke med en från midten utskjutande pigg på undersidan. 

Har möjligen tillhört d~t runda mellanstycket å ett spänne af 

samma typ som föregående. 

- Ett gjutet, rikt skulpteradt, något platt djm·hufvud, 4,5 

cmtr långt, 2,5 cmtr bredt, 1,4 cmtr högt. Undersidan är platt 

och har ej varit ämnad att synas. Gapet är halföppet och 

försedt med två huggtänder i hvardera käken. H vartill denna 

prydnad varit använd, vet jag ej, såvida den ej sutit fästad 

vid ändarna på en selkrok, såsom de danska beslagen till 

»Mankestole» från Als, Mollemosegaard och Sollested 1), hvilka 

dock äro dubbelt så stora. Det bör likväl anmärkas, att i Sta

tens Hist. Mt1seum förvara ett sådant hufvud, troligen från Got- , 

land (Inv. N:o 2976), som så fullständigt liknar de danska sel

krokshnfvudena, att det ej gerna ka~ hafva haft någon annan 

användning, men det oaktadt ej är mer än 4,5 cmtr långt. 

- Ett stycke af någon bronsprydnad, föreställande ett fan

tastiskt clrakhufvucl i profil. Fragmentet, som är platt och på 

framsidan belagdt med en tunn silfverplåt, prydes af inslagna 

punkterade linier och ,ringar. BJJ,ksidan är alldeles slät. I full

ständigt skick synes fragmentet bafva bildat ett cirkelrundt, ge

nombrutet ornament af omkring 4 cmtrs diameter, i hvars kant 

det gapande dråkhufvudet varit beläget. 

- Fragment af ett spänne af hittills obekant form, med 

ett djurhufvud.. Det afviker så mycket från alla kända spänn.:. 

typer, att dr.t blott är nålfästet med Pn bit af jernnålen, som 

angifver hvad det är. En beskrifning utan afbildning är omöjlig. 

Detsamma gäller om ett annat med rika slingornament och 2 

1) Jfr. WoRSAAE, Nord. Olds. 1859, fig. 484, och Slesvigs eller Sönderjyllnnds 
Oldtidsminder. Kbhvn 1865, p. 93, fig. 7. 
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djurhufvuden prydt fragment, amt m fl ra rinoar, bitnr, !'kedjor 

och spännen, rembeslag m. m. utom h, frn. n män!!d totalt 

sönder- ergade bronsföremål, hvilk forna ut ende är omöjliat 

att bestämma, anträffats. 

Bly. 

- En gjuten, b1·akteatl{k prydnad, 2 .. millim. i diameter. 

Framsidan prydd med på följande iitt grupperade upphöjda 

linier: ytterst en ram af 2 koncentri ka ringar den enn i .jelfra 

kanten, den andra 3 millim. der innanför för nade af 34 linier. 

ställda på lika af tånd från hvarandra i riktning mot medel

punkten. Från denna ram böja io 4 halfva cirkelbagar inemot 

den likaledes upphöjda medelpunkten. Bak idan :,lät. Öglan 

gjuten i ett stycke med det öfriga. 

Perlor 
hafva anträffats ,till ett antal af närmar 20 tycken, b,ilb 

uppvisa en mängd olikheter i form färg och tillverknings ätt. 
· De fle t .. · f' 1 · s a a1 o a g as, och bland dem iiro manoa af mtresse 

genom den inblick de lemna i ättet för förfärdi >andet at' dessa 

prydnader. Ett af de i detta hän eeude iutre sautaste slagen 

är de långsträckta perlorna, om e ut att Yara amruansatta 

af flera. Först har af en ruän11d intill hnwandra Jaoda fina 

glastrådar bildats en ihålig cylinder, hYilken cylinder sedan 
oftast beklädt d - l · b s me en e ler flera gla lameller om rnoligen e-
stämma perla f" 1) h · ; d . ns arg , varefter cylindern i olödande till,tan 
rnsnörts på flera ställen, å att de~ ~er ut om en rad af flen1 
perlor Att O t'll 0 

. · . sa 1 gatt, yne af de pa län den klufna perlorna, 
hvilka v1sa att · ·· · 

. rnsnormngarna på ut idan mot Yara af ntbugt-
mngar inåt ... . • .' 

.. ioiet. Ibland har in.,nörningen att för laugt, ~a 
att roret bl'fv' · .. ~ 

o d 1 it tilltappt och perlan följaktlioen odu!!li!!. Tjugutre 
sa ana misslyck d ·l . . . ~ ~ .. 
1 . a e pei 01, om 1 fJor anträffade , stalla utom 

a lt tv1fvel att d t . , 
· lf . ' · e ta lag perlor tillYerka.t inom landet. P pa 

SJe va BJörkö M · d 
· - 0 aikperlor finna af flera :,la!!, Bland e 

2) Säledes ett slags öf r• 30 ver ung glas. 

OFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. }'ÖRIIANDLING.rn, 1873, N:o 0, 39 

märkligaste är en stor blå perla med hvita koncentriska ringar 

och utskjutande dropplika bihang omgifna af en hvit ring. 

Perlan är blott half, och man kan i genomskärningen se, att de 

koncentriska ringarna hafva åstadkommits sålunda, att en för

djupning i den blå massan belagts först med en hvit, så med 

en blå något tunnare, så ytterligare med en hvit lamell, hvar

efter till slut den ännu återstående fördjupningen fullständigt 

fyllts med blått. De öf1iga perlorna af gla's · och glasfluss visa 

äfven egendomligheter i tillverkningssättet, men i brist på af

bildningar nödgas jag till ett annat tillfälle uppskjuta behand

lingen af dessa i allmänhet något styfmoderligt behandlade pryd

nader. Förutom glasperlorna innehåller samlingen en mängd 

slipade perlor af karneol, agat, bergkristall, amet.hyst, bernsten 

och ben. Bern tensperlorna äro vanligen runda och platta, utom 

, en, som fullkomligt liknar den af VED EL i Aarb0ger f. N. 0. 

1872, Pl. 8, fig. 7 afbildade. 
En genomborrad kula af be1·gk1·istall, 2,2 cmtr i diameter, 

har troligen burits infattad i någon metall 1). 

Vapen, verktyg och husgerådssaker. 

Ett tväeggadt svär·d, sönderbrutet i fyra delar, utan fäste 

och parerstång. Klingan ungefär 70 crntr lång, 4,2 cmtr bred. 

- Nedre hälften af en annan klinga. Båda af jern. 

- Spjutspets, platt, tväeggad med skaftrör. Afbruten på 

midten. Fragmentet 22 cmtr långt och 3 crntr bredt. Har an

tagligen hållit 40 cmtr i längd. Af jern. 

- Pilspetsa1·, platta, lancet.t.fonniga; den största 12 cmtr 

Jåno 1 1 cmtr bred på midten, 2 stycken 7 a 8 cmtr långa, l 
o• ' 

cmtr breda; en, som synes vara afbruten på midten, håller icke 

desto mindre 7 cmtr i längd, fastän den blott är 1 cmtr bred. 

Alla äro af jern och ha.fva varit instuckna i skaften. 

- Knifvar·. Bladen eneggade, på de bäst bibehållna från 

0,5 till 10 cmtr långa och 1 till 2,5 cmtr breda. Stundom äro . 
') I Statens Rist. )Ius. (N:o 2350) finnes en nggot större kula i silfverinfattning 

med inslagna, trepnnkterade trianglar, funnen p!t Gotland. 
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de så afslipade, att bredden knappt öfrer tig(•r ,5 cmtr, h,ilket 

bevisar att de allt igenom må te bafra Yarit af godt tål. Tän

gen bär vanligen spår af trä kaft t, hYari den varit indrif.en. 

- En liten väl bibehållen jen1yxa, cmtr hög, eggen 4,5 cmtr 

lång, skafthålet 1,5 cmtr djupt och lika ' tort i inre diameter. 

Liknar till formen fig . 491 ho "\YOR AAE, men aknar inbugt· 

ningen under skafthålet. - Af en annan lika tor yxa finnes 

blott bladet i be hall. H vartill å ma yxor kunnat anrändas, 
är obekant. 

Ett stärnrnje1·n, 19 cmtr langt, 2 cmtr bredt ,id eggen. 

Jernsaxa1·, 3 fragment, af den ·anlioa får axens form 1). 

Längden omkring 14 cmtr. En sax har bygeln pa utsidan be

lagd med en tunn bronsskålla, med i rutor in !agna pnnkttinier. 

- Nyckel med afbrutet handtag; axet be tar af tre tänder, 

1,: cmtr långa, 0,5 cmtr breda, ställda pa 0,5 cmtrs afstånd 

fran hvarandra. Fragmentet länvd 9 5 crntr. .Af jera. 

- Ett fragment af ett hänglås, funne~ på 4,5 fots djup 

på bottnen ~f den förut Omtalade å bildningen, i h,·ilken silfrer· 
fyndet a t ···ty d · 11 

ia a es. Af Jern, mycket önderro tadt. 

. - En stor öppen je1·n1·ing, som kan sluta medelst t,änne 
vid ändarna fästade rörlioa la·· nk f b ·1k d 0111 a··,. knä· 
b

... o ar, a n ·a en ena, · 
OJd, kan trädas iae d 
... .. . o nom en andra och tänga medelst en genom· 

t1 add trapmne elle1· tt l .. l o . " . dr· . . e 1ang as. Till klafre at nagon mm ' 
1d1slare (får eller k lf) . · .. , d 

0 
a, passar den icke, emedan nnoen ar 1un · 

och at en hund .. d . 
ar en alldeles för ITTof och klumpi!!. Deremot 

pas~ar den förträffligt för en menni kohal och ha:: kanhända 
vant ett halsjern, att använda ,id be traffningar. 

1
) Saxar af denna form . , De 

finn · S - 8 ~ nas hafva varit i bruk under hela medelhden. 
as 1 tatens rr· t ~1- f 

Vllrf· b . is · f useum bland akcr som träffat under ruinerna a 
tu eiga Kloster i S"d ' " , Gn· 

staf the f.. 0 ermanland, hvar ' rifnine: började da »Konung 
n orsta llr 1537 h ~ '11 G ips· 

holms Slott b oc the följande, lät uthrrtn och tädon h r · 

2 
8 ygnad m ,•cke t b · • · Iogia P· 13). Att . . , J n s en ortfiiran (RmoELll , :\Iona;teno . 

suxa1 af den u b kl' . . k fd1•t 
nog framg " f u ru • 1<>a formen med nit dock ,·ant 1 bru 1 ' 

' ar a det lika] d · d t frin 
ruinerna af det år . e e.~ 1 Statens Hi t. ,ru,eum fön rad f? e . d 
bland annat in ·h• ]] 1434 forstö rda Piksbori,t Jott i 'malood, b"1kel f)D 

3? ue a er en ~ d . · •••'-talet - a an sax och mynt fr n börJan al 1,t\l\T · 
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- Flera jemringa1' af 3 till 8 cmtrs diameter, med eller 

utan vidfästade småringar. 

tycken af en jernkedja, hvars länkar äro bildade af 

fyrkantiga, mot ändarna afsmalnande och rundade tenar, hvilka 

äro sammanlänkade på det sätt, att ändarna äro bopvridna till 

öglor, som gripa i hvarandra. Länkarna, 25 ti.ll antalet, äro 

4,5 a 6 cmtr långa. Två sådana kedjo1: äro fästade vid basen 

af ett triangulärt, platt jernstycke af 4 cmtrs längd och 2 cmtr 

bredd_ vid basen . Öfre hälften af den triangulära ändplåten är 

omvirad med jerntråd. Användningen af denna kedja är obekant. 

I Statens Rist. Mu eum -finnes ett fragment af en liknande 

från Sörbäck i N orrby , :n i U pi and (N:o 3570), som endast 

skiljer sig från ofvannämnda derigenom, att ,id basen af det 

triangulära stycket finnes ett hål för fästande af en tredje kedja. 

- Förutom här uppräknade jernsake_r anträffades en mängd 

andra, såsom nitnaglar - spilca1' - ett kisthandtag - två is

b1'odcla1· - spiralvriclna tena1· af obekant bestämmelse - besla[J 

m. m. och slutligen en massa sönderrostadt jernskrot, hvars 

forna utseende och bruk ej kunna bestämmas. 

Våga1· af brons. En liten vågbalans med två leder är 

nästan oskadad. Den håller utböjd 9, 1 cmtr i längd och är 

ytterst fin och prydd med inslagna små halfmånforrniga streck. 

Hängarens ena skängel saknas, likaså visaren, som V[J.rit af jern. 

Ringarna i balansens ändas, hva.rvid vigtskålama fästats, äro 

ej hoplödda, endast hopböjda, hvadan blott mycket lätta saker 

kunnat vägas. - En annan likaledes ledad balans, utan hängare, 

visare (jernrost der visaren sutit) och ringar, mäter utböjd 13 

cmtr i längd. - En hängare till vågbalans af ungefär samma 

storlek som föregående. Ena skängeln afbruten. 

- Vigtlod af brons af en i svenska fynd hittills okänd 

form : jemnvigtskombination af kub och oktaeder. Alla ytorna i 

kanten prydda med en tät rad af fina inslagna punkter. Kubens 

ytor dessutom stämplade med 4 inslagna ringar. Vigt: 2, 13 s 

gram. - Ett annat, något större lod af samma, men eJ så regel

bunden form . Mycket ergigt. Stämplarna oläsliga. Vigt: 2,556 
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gram. Vigtlod af denna form, >>wiirfelförmig mit abae tumpften 

Ecken», äro enligt KRU E 1) funna i Lb·land, och möjligen får 

den »oregelbundet mångkantiga» vigt, om HÄLL. TRÖM beskrif

ver 2), räknas hit. Alla des a vioter biro dock bety<l.ligt större 

än de båda Björkö-vigterna, som möjlig n kunna mot vara! af 
den finska vigten. 

.- Ett vigtlod af jern med bron öfrerdrag. Formen den 

i skandinav~ska fynd ' vanliga: klot tympadt af två parallela 

plan 3). Klotets diameter: 3,5 cmtr. iotlodet är å förstördt 

~af rost, att någon vägning ej lönat mödan. tämpeln förstörd. 

Vigtlod af jern, till formen fullkomliot likt de bada 1iot-
" 0 

loden i fyndet från Smiss i Eke :n, Gotland ( t. R. ~. N:o 

4?78). Vigt: 138,5 gram ( = 32 ort 52 korn). Vigten är dock 

e.i exakt, enär lodet är mycket angripet af ro t. 

- En grupp fornsaker, . hvarpå den varta jorden är syn· 
nerlioen rik utgo·· · f O d · 0 , ies a sa ana, som förfärdigat af elg!l01'n och 
ben 

4
). !synnerhet det förstnämnda ämnet bar haft en ,id.sträckt 

och mångsidig a ·· d · . nvan nmg, och det torde ej kunna nekas, att 

JU~t den. ovanliga rikedomen på väl bibehallna elgbornssaker, 
hvllka elJest äro relat· t ·· 11 . o • .. 

IV sa synta 1 vara fornsak amlrngar, ar 
ett bland den svart · d h I . a JOr en me t utmärkande drag. En e 
mdustri om hv'lk 0 

' 1 en vara graffynd hittill blott bibringat oss en 
mycket ofullständio ]· ·· d . , .. · o '-anne om, tyckes hafva vant byggd pa an· 
vandandet af dett . a material och till en del äFYen af renhornet, 
hvaraf, såsom fra d l . . ... m e es skall visa lemnmgar äfrenledes an· 
trnfl'ats. De vanlio t f" . . .. oas orel ... ommande elghorn akerna aro kam-
marna. Af ej mindre .. 46 o .. ff t . an sadana hafva tvcken antra a 5 

rnom det i fJ·or u d . "k o , .. n ei so · ta omradet och af de a äro mer an 

') KRus~:, Necrolivonira. Do . . . 9 
2

) HÄLLSTRÖM U d .. . rpat 1842. Be1!. E. Die Palfersche 1hage, P· •· 
, n ersokmng Qm tt · L 1 · ter och mynt e 1 appmarken gjordt fynd af garo avig 

3 m. m. Acta Soc S F · 731 ) Jfr. WoasAAE N 
O 

. · c. ' enmcre. 1. Helsingfors 184.0, p. · 
') För d . ' · ., f1g . 462. 

e afb1ldningar af L . .. 
visa, stllr jaa . f;-· b' oi a och ben aker, till hvilka jag här nedan kan han· 
till mitt bego 

I 
or indelse hos Red. af 1 y Illu trerad 1'idning som välvilligl 

agnande uppi o t' t d ' " att m11sti-era d . a I e träsnitt, hvilka il tidningens atelier utförtl ,or 
en I N·o 19 nf .. d · • · förda uppsatsen om »BJ' .. k "f · namn a tidning för inneuraode ar 1n ° 34 or o yndet». 
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hälften nästan hela. De äro, såsom i den första berättelsen be

skrifvits, förfärdigade ålunda, fttt flera tunna hornplattor äro

medelst nitar fästade i rad efter hvarandra mellan tvänne li ter 

af samma ämne. Plattornas antal vexlar efter kammarna längd~ 

<le längsta kammarna äro sammansatta af 6 plattor. Nitarna 

äro ä.n af jeru, än af brons. Kammarna äro alltid ensidiga och 

uppsågningen af tänderna bar försiggått förs~ sedan plattorna 

blifvit fästade mellan de sammanhållande listerna, hvilket be

visas dels af de märken efter sågen, som dessa alltid bära i 

undre kanten, dels af ett stycke af en påbö1jad kam, en änd

platta med ännu ej uppsågade tänder, men med qvarsittande

jernnit, hvarmedelst bon varit fästad mellan de vanliga rygg

listerna. För att gifva ökad styrka åt kammarna äro de mot 

ändarna ej uppsågade ända intill rygglisterna, utan inskärnin-

garna bli fva allt grundare och grundare, hvarjemte den yttersta 

tanden alltid är mycket bredare än de öfriga. Beträffande kam

marnas form kan man urskilja två hufvudtyper. Hos den första, 

(A), som representeras af fig. 1 och 2 äro rygglisterna mycket 

höga, på rnidten stundom lika höga som tandraden, och temligen 

tunna. Denna typ innehåller de största kammarna. De äro 

vanligen omkring 20 cmtr långa, med rygglister af 2 till 2,5-

cmtrs bredd på midten, men förekomma äfven, fast mera sällan,. 

i en mindre varietet af blott 8 till 9 cmtrs längd och 1,5 cmti

breda rygglister. Tändernas längd varierar från 2 till 2,5 cmtr. 

Den andra typen (B), som är lika vanlig, bar smalare lister, 

knappt k så höga som tandraden, men för att ersätta, hvad som. 

salunda förlorats i styrka, äro de va.nligen något tjockare i för

hållande till höjden och kullriga. Såsom den vackraste repre

sentanten för denna typ har en kam ur 1871 års samlingar 

blifvit afbfldad (fig. 3). Kammarna af denna typ äro vanligen 

de bäst arbetade och mest utsirade. För de olika slag af pryd

nader, hvilka anbragts på kammarna, redogöres lämpligast ge

nom att hänvisa till afbildningarna af ett urval af de mest 

framstående representanterna för hva1je typ. 
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Fig. 1 är en r~gglist af en kam. D n pryd af ett enhlt 

lingornament, som alldele oförändradt · uppträder pa ännu en 

annan kam i samlingen 1). I undre kanten yna märkena efter 

uppsågningen af tandplattorna. Ett full tändigt begrepp om 
kammens utseende torde kunna erhålla i:renorn att komplettera 

den med det fig. 8 afhildade fragrn ntet, som vi ar amma or

nering och samma form p å kamm n ryookontur. _\tt de dock 

ej i verkligheten hört till amman, y;,e d raf att fig. 1 haft 

11ågot gröfre tänder än fig. 8. 

De ringsirater, hvanned fig . 2 är prydd äro påtaoliaen ut-
.. ' 0 ,:I 

förda medelst ett slag centrum borr, i följd hvaraf ock å medel-

punkten är något djupare- ingräfd än ringen. Den o ymrnetriska 

g rupperingen af prydnaderna ( < oo) återfinne äfren på kammens 
andra sida D 1· . . . · · en van 1gaste gruppennoen af de- a, nngprydnader 

är elJest i 2 eller 4 rader tvärt öfrer kammen midtelparti. En 

annan ariordning, som uppträder på ett par kammar, är i form 

af pyramider ( .-:·. ) . P å en kam af deu mindre rnrieteten af 

typen A finnes en sådan grupp på rygoli ten midt.. På ett 
exemplar af den sto··1·1·e so ·t ·· 9 • d "lid · . 1 en aro a ana grupper sta a 1 

z1crzao 4 t" d · d · 0 0 ' s O Jan e sig emot li t ens undr kant, 5 emot den öfre 
kanten med spetsarna Yända nedåt. På en ärdele fint arbetad 
kam af ty1)en B f" . k . . · d · 01 e omma de a rmo 1rater tällda 1 -1 ra ei 
längs efter rygglisterna. 

Fig 3 (ur 1871 ° · · · · ars samlino) yj ar prof på alla de hme-
kombinat.>ioner som f" . k ~ 

0 
' oie ornma pa de öfrioa kammarna af typen 

B. Nagra hafra bl tt d ? e parallela tvär trecken, andra rutorna etc. 

Fig. 4 utmärker · 0 
• .. d l · sig pa ena 1dan (a) crenom ett sar e e~ 

vackert ornament " . " 
I d' ' pa andra s1dan (b) oenom en med mycken 
e ighet utförd orm 1· o . o I 

. s rnoa. L1 terna 'iro nåcrot crröfre än fal et 
vanlige b k ' e e ' 

. n ru ar va_ra hos denna typ. . 

. F1g. 5 visar den gröfst... l 
bildas af tt 

O 
"" ·aromen i hela amliugeu. Ringen 

e ut.sprang f O 
,.J -

----- ran nen mellersta tandplattan. 

') I Statens Hisi. Museum 
Gotland. - finues eu n!Jdcies Jikndan kam af ben funnen p! 
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Fig. 6. Denna kam är den enda, som är för edd med är

ski ldt skaft. Tandplattorna äro insatta i en springa, som ågat 

genom det runda ryggstycket så långt, som till skaftet bö1jan_ 

De ~nkla prydnader, som figuren visar, saknas på kammens an

dra sidå, !ned undantag af ringarna omkring skaftets ända. 

Fig. 7 visar en kam, .som fö_rfärdigats af ett hornstycke. 

Rygglisterna, som följaktligen äro obeböfliga, äro icke de to min

dre antydda.. Kammen synes ej hafva blifvit fullt färdig och 

saknar derföre alla prydnader 1). 

Ur j emförelsen mellan denna rika samling af kammar från 

vår yngre jernålder med dem man känner från äldre j ernåldern 

framgår, att en Yäsentlig olikhet i formen varit rådande unde1· 

de nämnda perioderna. Till verkningssättet synes i hnfvudsak 

hafva varit detsamma, men den äldr& jernålderns kammar voro 

mycket kortare i förhållande till höjden och skilde sig isynner

het genom de oftast halfcirkelformiga ')ggstyckena från vår yngre 

jernålders kammar. De danska mossfynden 2), isynnerhet Vie

mose-fyndet, innehålla en mängd kammar af denna äldsta typ, 

som först i det yngsta fyndet, Kragehul-fyndet 3), visar en öfver

gång tiH Björkö-typen. Att man i ett gotländskt fynd (St. H. 

M. K:o 1687), som af Dr II. HrLDEBRAND · anses tillhöra slutet 

af den gotländska jernåldern, finner en kam af den äldsta typen, 

iir väl att betrakta såsom ett enstaka undantag från regeln, då. 

flera andra gotländska fynd från samma tid, t. ex. Rikvide-fyndet 

(St. H. M. N:o 2394), innehålla kammar af den mest tydliga 

Björkö- typ. Anmärkningsvärdt är att på Björkö hittills ej 'an

trii.ffats en enda tvåsidig kam. Att sådana dock varit i bruk 

vid denna tid, synes af ett par fragment uti ett gotländskt fynd 

(St. H. l\L N:o 1667) från slutet af den gotländska jernåldern. 

l fynd från medeltiden blifva de allmännare. 

1) Det förtjenar anmärkas, att den jemte ett stycke bernsten anträffades pli 2,5 
fots djnp under en fnllkomligt genomkolad stock och i omedelbar beröring 
med densamma, men den visar det oaktadt, lika litet som bernstenen, nftgot 
spft r af att hafva varit i beröring med elden. 

2) ENGELHARDT, Nydam :liosefund p. 18, PI. V, flg. 9- 11, och Vimose Fundet 

p. 9, PI. 2. 
3) ENGELIIARDT, Kngebul i\fosefund p. 3, PI. IV, fig. 13-17. 
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Till de prydliga te elghorn ak rna höra äfren de fig. 9-11 

afbildade skeda1·na. Bandslingorna, om pryda kaften äro ut

förda med en beundransvärd nocr rannhet, om i ynuerhet är 

-utmärkande för den fig. 10 afbildad keden 1) m d des mak

fulla kombination af två band. lincr y tem af olika bhd'd. Det 

.smala bandets slingringar ö(ver och und r det breda kunna följas 

.från skaftets ena ända till den andra o h tillbaka icreu. Undre 

:sidan är aldele slät på alla kedarna. Bladen äro å ytterst 

svagt konkaverade, att skedarna omöjlicren hafra kunnat an

vändas vid ' förtärande af födoämnen i flytande form. Förutom 

-dessa mera prydliga skedar har varta jorden äfren lemuat ett 

par andra af vida enklare beskaffenhet. Den ena är af ben och 

har formen af en spade med platt, rektangulärt blad af 2,3 

-cmtrs längd, l,s cmtrs bredd. Hela red kapet är 12 cmtr långt. 

Skaftet är platt och ganska rått tilLkuret. Ett annat ännu 

-enklare redskap, men som påtagligen haft amma användning, 

är gjordt af tredje leden af ett af tungbeuet comua anteriora, 

det s. k. griffelbenet (cornu styloideum), ho ett nötkreatur medelst 

€11 helt enkel afstympning af detta ben båtla bakre processer. 

Ett par skedformiga redskap af trä om erhållits ar sjön, 

:skola beskrifvas längre fram i sammanhancr med redogörelsen 
för undersökningen af sjöbottnen . 

,.7\Tä~f01'rniga 1·edskap, dels af elghorn eller ben, del af brons, 

voro synnerligen allmänna. Ej mindre än omkring 100 sådana 

.anträffades, och af dessa äro de fle ta hela och många ganska 

vackert skulpterade 2). Några af de me t märkliga är afbildade 
1ig. 12-17. 

Den fig. 12 afbildade nålen är, ehuru ej full täodig, den 
·längsta i hel 1· " d d 

a sam rngen. Ofra ändan bildar ett djurhufru me 
tätt hopstående ögon och ett p~r tora hugotänder i främre delen 
.af 0 apet 3) T .. . .. · för 0 

• ungan ar utstrackt och genomborrad 1 _pet eu, 
.att kunna fästa nålen Yid ett band. . 

') Fig. 10 1\tergifver · ]I d · · d ·t 
2) P!\ eJ a a etnlJer sil noggraunt, ' om ön khgt ha e vari· 
3 ) T" dflera kan man med lonpe e att de blifvit afput atle med ett slag, ra•P· 

an eran kuuua eJ· sy o 6 . ft knadt 
' kt . uns pu guren, emedan hufvudet r kat bhffa a ec ra ofvamfrlln .38 . 
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En annan gan ka väl gjord nål af 19 cmtrs längd är tjocka, t 

på midten och försedd med öga och en upphöjd ring straxt 

nedanför detta, men saknar i öfrigt alla prydnader. 

Fig. 13 är egentligen märklig derföre, att spetsen är starkt 

tillplattad . 

Fig. 14 utmärker sig genom ett för~ök att framställa ett 

menniskohufvud . 

Fig. 15 saknar, i likhet med fig. 13, öga. 

För öfrigt finnas flera mindre och simplare elghornsnålar 

med antingen inga eller blott helt enkla prydnader. 

Af bennålarna kan man bestämma åtminstone 34 såsom 

förfärdigade af svinets fibula, de flesta med ögat i fibulans nedre 

ända och tillspetsade mot den öfre, såsom t . ex. fig. 1 f Blott ett 

mindre autal är tillspetsadt emot fibulans nedra ända, såsom 

fig . 17. 
På sin höjd 5 stycken synas Yara gjorda af hä tben och två 

af dessa äro försedda med ett slags breda, platta hufvuden, det 

ena genomborradt, det andra med sidoinskärningar för att lättare 

kunna fästas vid ett snöre. 

Ännu färre äro de, som med visshet äro förfärdigade af 

nötkreatursben. En mycket grof och rått tiUskuren pryl är gjord 

af en ulna, ett par andra af metacarpus eller metatarsus. Alla 

äro de grofra och klumpiga och synas blott hafva varit afsedda 

för något tillfälligt bruk för att sedan bortkastas. Detsamma 

gäller om en hel hop af de tillspetsade l,enstiletter, som ej kunnat 

bestämmas såsom bärrörande från någon bestämd djurart . 

En enda liten pryl är förfärdigad af fogelben, nämligen af 

en radius, sannolikt af en and-art. Den är tillspetsad mot 

bakre ändan af benet. 

Men det var ej blott af horn eller ben, som man tillverkade 

sådana redskap. .Åfven bronsen användes dertill och troligen 

äfven jernet, fastän så fina jernredskap ej kunnat motstå ro tens 

förstörande inverkan. En bronsnål är 12 cmtr lång och är i 

öfre ändan utplattad till ett rhombiskt huf\rud, som är genom

borradt af ett rundt hål, och skiljes från sjelfva nålen af en 
' 39 
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uppböjd riug. pets n &. ne hafra varit kytltlad af tt trä

fodral, hvaraf lemningar I! nom rg n fö tnat \'i1l n, len. .1tt 

sådana fodral varit i bruk, y~ ,, af d •n r u n frun \ i ·mo-~ 

fyndet bekanta bennålen med trH dra! •) o ·h möjli!! n har ett 

af elghorn arbetadt föremål m liin"r, ned knll lieskrifra, 
haft samma användning. 

Någon egentlig ynål bar i k antriiffnt-., m •n \i1I ·tt med 

öga försedt stycke af en pla·tt hr n nal, .~ nn likt en ,. k. tr.id

nål. Fragmentet är 5 5 cmtr Ian t. • '1wt n afbruten. 

Af ofvanstående framgår att öf r hälft •n af d funna nål

eller prylformiga redskapen af horn Il r h n unnat hänföra till 

bestämda djurarter och kelettdelar. Ett ökadt material t(Jrd, 

göra det möjligt att närmare b tämma. ät\eu stiirr deleu af de 

öfriga. 1Öfver 60 stycken äro för~ d<l.a. ro d örta men blott Ytter,t 

få äro så formade, att de möjligen bafra. kunnat använd, ··asom 
synålar. Alla de ··r·· ··, ~ · fii o nga a10 patarth en blott " nomborrnde ur 
att kunna Uppt1··>das pa0 ett •• {' • k I 

c, nor . et 1örtJ nar anmär ·as. an, 
stycken Id l l'k f a e es 1 a ormade bennalar träffade~ till., anuuau. med 
de genomborrade ·· d 1· h au arna 1goande nära intill hrnraudra oc 
spetsarna pekande utåt åt olika hall. ....\ntaglie:en hafra de Yarit 

uppträdda på samma nöre om förmultn;t. En om or!!sfullt 

g~ord, fullkomligt rund bennål -af l .5 cmtr~ liiugd och 0,;-cmtr5 

tJocklek på midteu är till pet~ad mot båda. ändar. En liknande 
fanns 1871. 

Beträffande anvä d d . ..i n an et af de här be~krifna nalform1!!a 11.'U" 
skapen, finner ma . Il . . . ,. , . . 

n 1 YLTKi: - A.YALLII vnnerligen !onJen~t-
fulla arbete om \.\~·· d · -

· aren och Wirdarna några uppgifter. smn 
säkerlioen p · o 

0 assa In pa flertalet af dem Det beter nämli~en !J, 
att >>af geta-to Il . b o . . 
a • e er aet ar pann lian (wärend~-bonden,) ~nnol 
ba111, bvaraf hon y d d d 
l e r·agg- ockar och kcimliM -t•autur, e!D 
1011 sedan valkade · b . . • · :d 

b 
1 ett ,atten. Till nal begarruade bon h,n11 

en en- skämlinn • 1 d 
,;, ac an om ännu i landet bruka ~or<l af en 

smala benpipa h . , ) 
- n os svmet», h pa ett annat tälle (P· ~20 

~) 1. c. p. 8, PI. 3, fig. 5 och 5 
) HYL'tEN·CAv a. 
40 ALLius. Wärend och Wirdarna, Il, thlm 1 '~, p. 123. 
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talas om »skämlings-Mntm·, sydda (:i: stickltde) med skämling 

(o: ben-nål) af ull-garn». Enligt ett enskildt meddelande för

varas på Smålands Museum i Vexiö några ådana skämlingar 

(jemte prof på stickningssättet) >>alldeles likadana med fig . 16' 

och 17». Nämnda skämlingar lära härröra från Bergs socken i 

Kronobergs län, der de fonnos bmkliga bos a ll mogen år 1867, 
och förmodligen ännu i dag; de äro förärade till :Museum af 

den nämnde författaren. Det är således sannolikt, att en stor 

del af de ofvan nämnda bennålarna från Björkö äro sådana 

»skämlingar», medelst bvilka man virkade eller stickade (på små

ländska »sydde») vantar och dylikt, men de öfriga bafva ej gerna 

knunat användas ·annat än som prylar till upprymmande af hål 

i skinn eller dylikt. 
I sammanhang med skämlingarna bör omnämnas ett föremål 

af elghorn, som troligen varit ett slags doppsko till någon skäm

ling eller pryl, hvars spets man velat väl bevara. Det är koniskt, 

5,3 cmtr långt och 1 cmtr i diameter vid basen, i bvilken är 

borradt ett hål af 3,5 cmtrs djup och 0,5 cmtrs diameter. Spetsen 

föreställer ett djurhufvud med en fin bandslinga om halsen, och 

närmare basen stå två rader af de vanliga ringsiraterna. Strax 

under hufvudet är ett hål, från hvars mynningar en kort fåra 

sträc1rnr sig ned mot basen, påtagligen antydande riktningen af 

det snöre, som varit draget genom hålet för att fastbinda dopp

skon vid det föremål, hvars spets skulle skyddas. Likheten med 

de i våra dagar brukliga strumpstickshållarne är omisskännelig. 

.Att elgborn och ben äfven användes till skaft påjernredskap, 

bevisas genom fynden af den ena hälften af ett skaft möj ligen 

till en knif och ett sylskaft med en bit af sylen bibehållen, båda 

förfärdigade af elghorn, samt ett med zigzaglinier och rutor ut

siradt stycke af en får-metatarsus, som i den nedre, afbrutna 

ändan bär spår af rosten från tången på något jernredskap. 

Det förstnämnda knifskaftet är 9 cmtr långt och balfcylindriskt 

samt bar medelst tvänne nitar, den ena i midten, den andra 

närmare främre ändan, varit fästad vid ett motsvarande stycke. 

Den främsta niten har de1jemte tjenat till att fasthålla tången, 
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hvilken icke såsom pa våra vanliga bord knifrar full tändigt 

skiljt de båcl.a skafthalfvorna, utan ];lott ~träck r jo 2 cmtr 

långt in mellan dem och tödjer irr mot n i hvardera horn

stycket anbragt grund fä.I . Att d tta ätt att fä ta ett knif

blad ej kunnat gifva verktyo t nagon är<lel tyrka är natur

ligt, och det torde derfiire öfrer hufvud Yara o. äke1;t, om det 

verkligen varit en knif. Den qvar ittan<le tanoen lemnar ingen 

ledning för bedömandet af verktyrret form. Horn tycket är pa 

den konvexa sidan prydt med de vanli 11a rio rr iraterna. 

Ett annat stycke af en elghorn ta rm af 3 emtr ' diameter är 
oi:,, 

från den tjockare ändan upp ågad på läng<len till 2 cmtrs djup 

och i den 0,5 cmtr breda springan itter lemninoen af ett jern

redskap, som medelst en tvärgående nit varit fä tadt i elgborns

skaftet. Detta är betydligt söndertäljdt samt afbrutet, så att 

fragmentet blott är 5 cmtr långt. Hvad lags verktyg det till
hört kan ej bestämmas. 

.. Ett slags redskap, hvilka betydel e jag ej kunnat utgrunda, 

aro rörformiga benstycken af 5 till '7 cmtr länod gjorda af ulna 
af nåoon t .. · · f 1 · ' , o s one oge art. Diametern är vanlioen 1 cmtrellernagot 
deröfver Rö · .. . · .. d . 

• 1 en a10 1 an arna tvärt af kurna och midt på ena sidan 
genomborrade af två l1a0 l b I" .. · · · li · , e agna tatt rnt11! hrnraudra 1 en me 
vink~lrätt emot rörets längdaxel. Antalet af , ådana må benpipor 

uppgick efter fjoråret undersökningar till 11 tvcken af bnlka 
blott en är af el h . p , · .. g 0111. a en äro d bada halen och ena 
andan fyllda ml:ld jernrost, och det bör anmärka att eu full-
komli t l'k . ' g 1 nande benpipa, om anträffade 1 71 bär pår af 
brons i hålen Två ... . k , ' . 

.. • · 1 01 a · ua hal. Omkring det ena al dessa 
lopa 3 fint inri tad d fi b . . e, me na rutor prydda ringar af 3, ! oc 
5 m1lhm. bredd Ett d 

.. · stycke af' ett annat rör är prydt me 
grofre ristade tvärband och z1·g 1· . zao- lllH'r. 

I sammanhang härmed o .. 
b ma omnamPa 

orradt metacarpalben af ett un~t . 
behandladt o vin. 

0 metatarsalben fanns 1871. 

ett på midten genom

Ett på amma sätt 

Sasom något lags 
benskifvor af '7 

prydnader hafva förmodligen tYå tunna 

cmtrs längd och 1 till 1,5 cmtr bredd varit 42 '
5 
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använda. Båda ega i det närmaste amma form och hafva 

tydligen haft samma ändamål. Ena lång idan och båda ändarne 

äro alldeles raka, men den andra lång idan är på det ena stycket 

försedd med 8 breda, trubbigt tvåspetsade tänder; på det andra 

tycket har ena långsidan varit försedd med 7 till 8 små ring

formiga utskott, som dock äro till största delen bortbrutna. Det 

är dessutom prydt med fina inristade rutor. Båda styckena 

1rnfva två hål i hvardera ändan, antagligen för att kunna sys 

fast vid något föremål, kan ke ett bälte eller dylikt. 

En fyrkantig tunn elghorn platta af ungefär 4 cmtrs sida 

är, antagligen af samma orsak, försedd med ett hål i hvarje 

hörn. 

pelbrick01· äro ej sällsynta i sYarta jorden. De äro såsom 

van ligt af halfsferisk form och oftast förfärdigade af ben, men 

också af lera, tälgsten eller petrifikater. Af benbrickorna äro 

3 svarfvade och i bottnen försedda med hål, som på en t. o. ro. 

går t ,·ärt igenom brickan. Den 4:de är blott tilltäljd. De äro 

2 till 2,5 cmtr i diameter och ungefär lika höga. Af hyad 

s lags ben de äro gjorda, kan jag ännu ej med visshet säga, 

men att döma af glan en och hårdheten synas åtminstone ett 

par af dem vara gjorda af hästben. Så mycket är dock visst, 

att de icke kunna vara gjorda af caput femoris, alldenstund de 

Haverska kaualerna på atlasamman löpa transverselt 1). Oak

tadt jag gjort en mängu snitt' genom alla slags benpartier, 

bvaraf de möjligen kunnat förfärdigas, har jag ej lyckats finna 

en textur, som fullkomligt liknar den, som spelbrickorna ega, så

vida de ej möjligen äro gjorda af nedra ändan af hästens meta

carpus eller. metatarsus. En stor spelbricka, 4,5 cmtr i diameter 

och 3 cmtr hög, är gjord af lera, och en annan, af samma 

storlek som benbrickorna, af tälgsten. Dessutom hafva petrifi

kater tydligen blifvit apterade till detta bruk, och man har der-

') Detsamma gäller äfven om spelbrickorna i Ultunafyndet, sasom af PI. 9, fig. h 
i Teckningar ur Svenska Statens Historiska J.Iuseum utgifna af B. E. HILDE

BRAND och H. HILDEBRAND, Häftet I. Stockholm 1873, tydligen synes, hvar
före den derstiides (p. 6) framställda tolkningen, att de skulle vara gjorda »af 

l&rbeushufvudet p& häst eller andra djur», är fullkomligt oantaglig. 
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vid företrädesvis vändt sig till ådana, hvilka redan oenom sio 

naturliga form voro föl ändamålet lämpliga. På en bit af en 

orthoceratit ( en kammarfyllnad) har åled blott den karpa 

kanten blifvit afslipad för att brickan kulle kunna tå äk

rare. Ett annat liknande orthoceratit-fragrnent, om ej visar pår 

af någon sådan bearbetning, har trolicren för amma ändamål 

hemförts från Gotland. En bit af en enkrinit- tjelk är aLlipad 

på ett sådant sätt, att äfven den med fog kan räkna bland 

spelbrickorna. En mycket nooa slipad pelbricka, af samma 

form och storlek som ben brickorna är helt och hållet aeoom-, 0 

borrad, och gjord af något petrifikat, om ej kan närmare be-

stämmas. Möj Jigen hafva äfven ett par :Jfonticuliporce ( se p. 60), 
en marleka och ett slipadt gult qvart stycke användts såsom 
spelbrickor. 

Tvänne tärninga1• -anträffades, den ena gjord af elghorn, den 

andra af ben, som blifvit fullkomligt hvitbrändt. Båda äro pa

rallelipipediska; elghornstärningen 3, cmtr låna, 2,3 cmtr bred 

och hög, bentärningen 3 cmtr lång, 2 cmtr bred och hög. Num

rorna äro på den förra betecknade medel t de vanliga enkla 

ringsiraterna, på den senare medelst törre dubbla koncentriska 
ringar med rnedelrJunkt l b 0 d .. .. d . tt - , oc 1 a a stamma ofverens erut1, a 
~e lägsta numrorna (1 och 2) äro anbragta å parallelipipedens 
andar. Tärnincrar af ct f · D o enna orm syna eJ Yara sällsynta. e 
finnas t. ex. med alldeles på samma sätt grupperade numror 
äfven i Ultunafyndet. 

Tvänne koniska benstycken af 6 och 8 cmt.r höjd och 5 
cmtrs dia t "d b me er vi asen hafva, att sluta af den krofliga basal-
ytan, användts såsom något slags stötar. . 

~t~ par ringar, gjorda af elghorn kran ar, likna fullkomligt 

den l första berättelsen (p. 98[18]) omnämnda ringen. 

. På en rund elghornsskifva är inristad en kabbalisti k figur, 
hknande t . · h 

le l varandra instuckna trianglar. 
Förutom de h "tfll .. 

· h ol 1 1 s namnda föremålen af ben eller elghorn, 
lllne a ler samlin e . 

44 g n en hel hop andra af obekant användmng, 
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hvilka ej kunna be krifvas. Tågra äro försedda med prydnader, 

andra ynas vara ofullbordade. En stor massa elghornsbitar 

äro afl'all från tillverkningen af de många olikartade saker, hvar

till vi sett att elghornet användes, och många af dem äro af 

intresse genom de märken, som de synbarligen mycket goda egg

jernen och sågarna efterlemnat. 

Islägga1· anträffades i mängd. Af 44 stycken äro 38 för

färdigade af nötkreatursben (2 af radius, 17 af metacarpus och 

19 af metatarsus) och 6 af hästben (4 af metacarpus, 2 af meta

tarsus ). Endast 5 äro försedda med hål för att bindas ,vid 

fötterna. En, som är gjord af oxens metatarsns, är t. ex. försedd 

med ett transverselt hål i hvardera ändan, en annan af samma 

slags ben, hvilken synes vara afbuggen för att begagnas af ett 

barn ( den är blott 14 cmtr !ång), har 2 på samma sätt ställda, 

aroft täl•da hål. De öfrioa tre utgöras af de båda metatarsi 
0 'J :::, 

och en metacarpus af hä~ten. De förstnämnda äro vertikalt ge-

nomborrade blott i främre ändan, den sistnämnda i bakre ändan, 

likaledes vertikalt. Det bör anmärkas, att alla benen äro hela 

och ej fläkta, såsom fallet är med de i Wärend 1) begagnade 

isläggarne af hästben, och med de alldeles liknande 2) jag fått 

mottaga från Nährs socken a Gotland af en person, som sjelf 

begagnat dem. Deremot fann jag vid de förlidet år pågående 

gräfningarna i Lund ( dels å en byggnadstomt, dels å gatorna 

för nedläggning af vattenledningsrör) några isläggar af oklufna 

ben, således lika dem från Björkö. Lunds historiska museum 

innehåller flera sådana, troligen från medeltiden, och några 

af dessa äro anmärkningsvärda för det sätt, hvarpå de fästats 

Yid foten . Man borrade nämligen ett hål i bakre ändan af benet, 

, j riktning af dess längdaxel, och indref deri en träpinne, hvilken 

förmodligen fick tj ena till fäste för ett snöre, som knöts öfver 

vristen. I främre ändan voro de genomborrade af ett trans

verselt hål. Isläggar synas hafva varit och äro förmodligen 

ännu i bruk öfver hela landet, och det vore af intresse att 

1) HYLTEN-CAVALLI1JS I. c. T. 11. p. 464, med fig. 
~) De äro gjorda af hästens metacarpus och metatarsus samt sakna snörhlll. 
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känna utbredningen för de två olika laaen, oklufna och klufaa, 

som ofvan beskrifvits. 

Till de vanligare fynden i varta jorden höra de ruuda, 

genomborrade trissor, som väl ofta t hafva tillhört sländan. De 

uppgå till ett antal af 38 stycken och iiro förfärdigade af lera, 

lerskiffer, sandsten, tälg ten, bernsten (2), korall (I), bly(l) eller 

elghorn (1 ). Till formen äro de än platta och tunna än nåoot 
ku· 0 , 0 

u nga pa öfversidan, än linsformiga, än koni ka. torleken är 

mycket varierande, från 2,5 till 5 cmtr diameter. Flera at' de 
nämnda lertrissorna ·· . t. 1· · ai o 1 o 1gen rntet annat än marlekor, som 
undergått en obetydr b ·b · . 

0 

ig ea1 etmng. De bada bern ten tnssorna 
balla 4,5 cmtr i diam t . h d e ei, oc en ena, om t,dliaen är srarf-
vad, är på den kon ·a . 0 . vexa s1 an prydd med fyra koncentriska. 
nn~ar. Koralltrissan är gjord af ett · lipadt tycke af Amru

Zaria ananas L. från Got.la11d. Den håller 4,2 cmtr i diameter 
och är l,2 cmtr tiock. Öfre si'dan .. dd d f k .i ai. pry me yra oncen-
triska ringar. 

En half tälgstenstrissa ~f cmtr 1· d'a u t " t t· ek o•h , 1 1 e er, :t. cm r jO • , 

te~nligen rått tillskuren, har· 1· tro igen gjort tjen t å om not.sänke. 
Såsom sådant torde äfven få betrakta ett aan ka omsorgs-
fullt arbetadt lf · . ' spo orn11gt tälgstensred kap af cmtr längd och 
4 cmtrs diameter å . d b P mr ten. I hvardera ändan är det !!enom-

orradt af ett hål hv . o • ~ 
fo ' ars bada mynmngar äro förenade uenolll 

e11 ara, som böjer sig k . . . • o , 
är d om ung red kapet ändar. Pa en 1da 

et platt afskuret I .. 
fi 

. . . angsefter, och på af kärnings,tan är en 
gur lllnstad . ~ · 

k k 
' som tydligen är en modifikation af hakkorset, 

ans e anbragt t·· . 
ocks 0 

1 1 
or att skydda nätet mot trolldom men måhända. 

a 1e t enkelt t · no egareus bomärke. 

Andra sänken äro v· d . 
naturen d 

O 

I a enklare. märre flintbollar med af 
anade hal hafva 1· . till not .. k sanno 1kt hemförts enkom för att tJena. 

san ·en, enär der t . .. " 
kunnat erhålla en a~ 01111 ar sadan att man af dem knappt 

s en nagorluuda duglig ldstal flinta. 
Ett större stycke (16 o 

tjockt) af en . cmtr langt, cmtr bredt och 6 cmtr 
46 glimmerhaltig talk kiffer är aenomborradt af ett 
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hål af nära 2 cmtrs diameter, bvilket, _ besynnerliot nog, går 

paraUelt med strnkturplanet. Också har stenen lutliaen pruckit. 

De i den första berättel en (p. 99[19]) omnämnda genom

borrade le1·trissorna visade sig i ~jor vara ytterst alhnänna. När

mare tjugu funnos nästan hela, och till dessa komma hundradetals 

större och mindre fragment. Storleken varierar mellan 9 och 

15 cmtrs diameter och 2,5 ti.ll 7 cmtrs tjocklek. Hålets diameter 

är högst 3 cmtr. De äro till förmen än planko1wexa, i hvilket 

fall den konvexa sidan ofta är utsirad med punkter eller ringar, 

än bikonvexa. Några hafva va1it utsatta för så stark hetta, att 

de blifvit nästan förglasade och bla iga; andra deremot äro full

komligt obrända. Vanligen äro de något rödbrända på ytan, under 

det de inuti bibehållit den mörka färgen. Deras användande är 

fortfarande ovisst. De plankonvexa trissorna kunna mycket väl 

hafva varit använda såsom fotställningar till det slags enkla lam

por, som i första berättelsen nämna , men de bikonvexa eller lins

formiga hafva naturligtvis varit oanvändbara för detta ändamål. 

Ti.ll nätsänken hafva de ej heller gerna kunnat användas, allden

stund många äro så obetydligt brända att dE> ej skulle kunnat hålla 

ihop i vattnet, och till tyngder på ränningen i de på denna tid 

brukliga upprättstående vät tolarna torde de hafva varit mycket för 

lätta. De måste följaktligen ännu betraktas såsom oförklarade. 

Ett ti.11 formen något liknande redskap, en rund glasklump 

af 7,5 cmtrs diameter och 2,5 cmtrs tjocklek, torde vara lättare 

att förklara. På ena si.dan är den konvex, på den andra något 

konkaverad i midten, och ytan har öfverallt, utom i. den n.ämnda 

fördjupningen på ena sidan, genom nötning blifvit matt och 

glanslös. Efter all sannolikhet har den varit använd i stället för 

stryklod till att glatta linne med 1). Blott ena hälften återstffer. 

Andra prof på glastillverkning, säkerligen dock icke in

hemsk, har man uti tre små fragment af glaskär-1. Det största 

utgöres af bottnen till en liten lång_ och smal flaska af grönt 

glas. Fia kans inre diameter är endast l cmtr, och fragmentet 

1) Jfr. A lit. Tidskr. f. Danm. 1846/4 , p. 216, nng~ende bruht af sfldana glas

klumpar p[ Färöarne. 
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är 3 cmtr djupt. - D e andra båda fraom nten iiro ynbarligen 

lenmingar af pokaler af ljusgrönt, nagot blå, i t nla , af hvilka 

den ena haft upphöjda, 5 millim. br da li ter om 11åtaoiioen , r o b 

bildats vid glasets gjutning, i mot at emot <le blott 2 willim. 

breda listerna af gult glas på det andra fragmentet, hrilk.a tyd

ligen blifvit pålagda sedan gla et redan var färdi t. 

Bitar af 'lerkä1'l äro allmänna i varta jorden. Bland 

ungefär 300 stycken, som i t]or tillvarato o , är det dock sällan 

man finner något så stort, att kärl~t form kan be tämma,. En 

enda kruka, som kunnat något , å när ätta tillhopa, röjer så,äl 

genom form, om genom finare god ett främmande ursprung. 
Eljest äro d r · d e van igen gJOr a af en med oru tarkt uppblandad 

l~ra och blott föga brända. Blott ett mindre antal yne rna 

gJordt med krukmakareskifva. Måncra äro ,1an kil rrraunt ut-
sirade omkr· .. f, k . 

0 
.• rng o 1 e an ten, men ornamenten 111 kränka s10 1 de 

flesta fall till pa1·allela O f, · 11 · · · 
0

1· · · , vag onmga e er 1 z1 zag böJda uner. 
Alla. <les.sa lin i er äro synbarligen utförda med ett lag · kam
form1 crt rnstru n t p 0 

• • 
0 1 en · a ett fragment tycka de tre parallela 

hmerna nära kä ·J t k " , 1 e s ant dock vara a tadkomna medelst hardt 
omlindade grofra . .. . E 

snoren. n enda kruka har krino öfre kantfn 
en rad fint ritade k · 

0 

0 
s. · qVJstrunor. ti en liten kon tlöst formad 

lerskal af 5 cmtrs b ... d l . . . . 
• 0 OJ oc 1 6,:, cmtr rnre diameter uppskJute1 

fran bottnens midt en i ·t l · · ... d 
0 

1 en pe are, om är afbruten 1 JemuhoJ 
med skalens brädd . u... . . 

a1. m.OJhgen har detta lilla kärl vant en 
lampa, hvars vek · 
A 

e vant fastbunden vid den nämnda pelaren. 
ndra kruklem · . 

b 
. nmgai hafva sannolikt tillhört kokkärl. Eo kruk-

otten visar ännu n o cr .. f· b .. . 
lik .·· " a0 t<1. ast randa lemmnoar af födoämnen, saono-

t g1 ot. En kemisk . . I ' 
a,na ys torde kunna närmare utreda fragan. 

Blott ett fragme t f .. . 
0 

11 a en talg ten. gryta har anträffats. 
N agra 9.jutforma , f.. · f 

l · 1 ortJena att närmare be krifvas. En a 
c em, af hvilken blott d ... 
cr ·utni en ena halfvan anträffat , är af edd foi 
Kl ng af ett brakt · t l'k ·· · 6 cmt. 1 o ea - 1 t ha1w.:mv ke och utcröre af ett 

l angt, 3,5 cmtr b. d o • ,.. 'd . 
si" d 1 e t och 1 5 cmtr tjockt pa alla s1 °1 

ipa t stycke af P.n t . ~ . -
och d . . Y tei t finkorn10 l1u ora ·andsten med bar 

48 e1 msprängda små o[' fi .. . ' . ,. . I det 
"" 111nner Ja!I. } ran hnlkeu del al au 
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denna sand ten här tammar, har jag ännu ej lyckat utröna. 

Det trattformiga ingötet leder från stenens ena ända till sjelfva 

formen, som är en cirkelrund fördjupning af 2 cmtrs diameter, 

med ett slätt fält af 7 millim. diameter i midten. Mellan detta 

fält och periferien löpa 28 radier, hvilka skäras af två koncen

triska ringar. Den korta kanalen mellan trattens spets och 

sjelfva formen skäres vinkelrätt af en något grundare räm,a, som 

tvifvelsutan haft sin motsvarighet äfven på den andra halfvan 

och tydligen är ett s. k. kärngodsmärke. En i denna kanal in

lagd kärpa, sannolikt helt enkelt en .smal träpinne, bildade nämligen 

redan vid gjutningen af prydnaden ett bål för det band, hvarå 

den skulle bäras. Det ot'rnnför (p. 38) beskrifna brakteatfonuade 

hängsmycket af bly är utan tvifvel gjntet i en liknande form. 

Ett par andra gjutformar bafva tydligen varit afsedda för gjut

ning af smärre tackor af någon metall. Den ena, som är gjord af 

ett finkornigt, mörkgrått sandstensstycke (längd: 14 cmtr, bredd: 

6 cmtr, tjocklek: 4 cmtr), är nämligen försedd med tre, i bottnen 

något rundade rännor af 9 till 10 cmtrs längd, O,s till l,2 cmtrs 

bredd och 0,6 till 1 cmtrs djup, till formen fnllkomligt lika de 

ilfvertackor, som ofta anträffas tillsamman med de kufiska 

mynten och an es hafva jernte dessa inkommit från österlandet 1). 

Af så mycket större intresse är det då, att denna gjutform be

visligen är gjord inom Sverige. Den är nämligen förfärdigad af 

den sandsten, som vid ~oburgen på Gotland träffas närmast 

under den oolit- artade kalken, och innehåller såsom bevis härför 

följande petrifikat: Ohonete:s sM'iatella DALM., St1·ophornena pecten 

(L.) och Rhynchonella nucula SALTER 2). 

Den andra formen har likaledes användts vid gjutning af 

smärre tackor, · men dessa hafva Yarit af en form, hYartill man 

ej ännu känner något motstycke. Formen visar nämligen att de 

varit bredare mot ändarna och plattbottnade. En gjutränna, som 

1) IlILD~BIU.ND, B. E. Anglosachsi~ka Mynt i,svenska Kongl. ~fyntkabinettet, 
funna i Sveriges jord. Stockholm 1846, p. XI. 

2) Dessa och öfriga bär nedan uppräknade gotländska petrifikat äro godhets
fullt bestämda af Doktor GusTAF LINDSTRÖM i Visby, för hvilken jag härmed 

tår uttala min tacksamhet. 
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är fullkomligt oskadad,. är nära 7 mtr lana 0,5 crntr djup, 0,1 

cmtr bred på midten och 1, 2 cmtr vid ändarna, hvilka äro rakt 

afstympade. Två andra rännor af , amma br dd hafva varit 

betydligt längre, men stenen är af laa n, it att blott cmtr 

af deras längd återstå. På under idan har tenen en likalPdes 

stympad ränna af 0,5 cmtr bredd, 0,3 cmtr djup och 0,5 emirs 

längd. Den är fullkomligt jemnbr d amt kullrio i bottnen. 

!<'ormen är gjord af en mycket tät och hård gulröd sandsten 

från för mig obekant lokal. 

En annan gjutform är • gjord af fin lera och yne hafra 

tjenat till att gjuta nålar af 0, 5 cmtr diameter. Blott ett 6 

cmtr långt fragment af formen åter tår. 

Ett annat lerstycke, som på ena sidan vi ar några symme

triska upphöjningar och en rad ringprydnader i kanten, är tro

ligen också ett fragment af ~n gjutform, kan ke till en oval 
spänn buckla. 

I sammanhang med gjutformarna må nämnas en mängd 

slaggstycken af olika slag, hvilka under ökande utan t,if.el 

skall kunna närmare belysa den tiden metallurgi ka ståndpunkt. 

Till de vanligaste fynden höra brynstenar. De ä.ro af många 

_ former, vanligen långsträckta, platta o h gan ka tunna. :.\fanga 

äro små och genomborrade i den ena ändan för att kunna bäras 

på ett snöre, andra äro stora och tunoa · ~en törsta är t. ex. 
30 °' · cmtr lång och 9 cwtr bred och tjock . Bland alla dessa 

brynstenar, lnilka till sin form ej förete något egendomligt eller 
afvikande från de · 0 d . ~ .. k' ude 

1 vara agar brukliga, var det ofrerras a 
att finna en portativ oval b1:1nsten af den form som rnr bruklig 
under den :· 1a. · . 0 

, • ·t 
.. a 1 e Je1Daldern. Den är gjord af en ljusgra qrnizi' 
ar 6 cmtr lå 4 t kt ng, ,6 cmtr bred och 2,; cmtr tjock, samt s ar 
afrundad vid ä d . K · yt a 11 aina. antrännan är gan ka grund; J1p oro 
hafva de vanliga dt o o d t ·ed-sne gaende farorna: märken efter e 1 

s~ap, som bry~ats. Den anträffade~ på 2 5 fot djup och torde 
saledes hafva var·t tt· d .. B"' kö-

. 
1 ny Ja annu under midten af den gamla ~or 

kolomens tillvar A . . ~ · 0-
0 °· tt den vant 1 händerna på den yuare W 
a lderns folk är i n ·a el 

50 me erti äkert, och den utgör 'alede ett ex:erop 
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på huru vissa mera s,·årförstörbara redsk,tp kunnat öfverlefva 

den period, till hvilken de egentligen höra, och inblanda ig i 

fynd af yngre ålder. 

Ehuru ej anträffad i svarta jorden, må dock en qva1'1i

sten af granit, en öfversten till en bandqvarn, nämnas, då den 

med all sannolikhet förskrifver sig från samma tid som de öf

riga fynden. Den är till formen nästan half ferisk, 40 cmtr i 

rliameter, 16 cmtr tjock och i midten genomborrad på det sätt, 

att tvänne från hvardera sidan borrade trattformiga fördjupnin

gar af 11 cmtrs diameter i mynningarna möt.as och bilda ett 

hål af unoefär · 2 cmtrs diameter. Säden hälldes genom detta hal 
0 • 

och söndermaldes emot en annan underliggande flat sten. Ofver-

stenarnå till dessa handqvarnar pläga stundom hafva en för

djupning närmare periferien, i hvilken en pinne nedsattes och 

fick tjena såsom handtag för att underlätta kringvridningen. 

Xågot sådant fäste för l1andtag finnes icke på denna sten. Den 

Panns liggande på en bakgård i byn. Hnr den ursprungligen 

anträffats, kunde jag ej utröna. 

Några väfnader ·hafva ej kunnat bibehålla sig uti svarta 

,jorden. Af desto större intresse ~år det då att på utsidan af 

ett af de förut (p. 16) beskrif'na styckena af klinhusen finna 

åtminstone ett ajtryck af en g1'of fyrskaftad vi~f"nad. 

Slutligen må nämnas en samlin g naturföremål, hvilka hit-

. förts från främmande trakter, några påtagligen blott såsom ku

riosa, andra deremot, hvilka blifvit mer eller mindre bearbetade, 

för att användas för vissa bestämda ändamål. Sin största be

tydelse erhålla de genom den· absoluta visshet, med hvilken deras 

ursprungliga hemort" oftast kan bestämmas, och genom de ojäf

aktiga vitt.nesbörd de således afgifva i fråga , om Björköbornas 

beröring med vissa trakter. 

Sålunda bafva vi t. ex. i ett skal af den vid Bohusläns 

kust allmänt förekommande Patella vulgata L. ett bevis för 

beröringen med vestkusten. Denna snäcka fänns på 1,5 fots 

djup i o'i-ubbadt lager och kan följaktligen ej hafva kommit in 
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med den 1 senare tid från tockholm införda öd elo, om ofta 

innehåller en mängd ostron kal. 

För beröringen med Gotland tala f ·nden af flera gotländska 

petrifikat och petrifikatförande bergarter. Dit höra de båda förut 

omtalade, till arten obestämbara bitarne af Ortlwceratiter, af 

hvilka den ena troligen varit. använd a om pelbricka, - den 

likaledes förut (p. 57) omnämnda gjutformen af Bracliiopod

fömnde sandsten från H oburgen, - tYa bitar af enkriuit tjelkar 

( C1·otalocrinus rugosus MIL LER), från amma trakt den ena något 

s lipad och kanske använd till spelbricka, - en band tor skifra 

af enkrinitkalk. fr ån norra Gotland (Yi byreoionen), - en till 
perla bearbetad bit af en enkrinit tjelk, om ej kan till arten 

närmare bestämmas, - en sländtri a (jfr .p. ~4) gjord af den 

vackra korallen A cervu la1·ia ananas L., - ett -i, 5 cmtr lån~, 

mandelformigt och af vågorna mycket rulladt tycke af en till 

s lägtet Cyathophyllum hörande art, hvilken Dr Ln,1) TRÖ11 anser 

vara id~~tisk med en art, som förekommer i det mellersta Gotlands 

(Linde, Sandarfve, Klinteberg) öfrer ta kalk teu och som ännu 

är obeskrifven, - och slutligen tvänne exemplar utaf en form af 

den vidt utbredda, och äfren på Gotland nrnliga ,_1fonticulipora 

pet?oopolitana P ANDER, hvilka Dr Lr DSTRfor äfvenledes anser 

vara gotländska, ehuru fran nåaon lokal om han ännu ej känner. 
0 ' 

Från mera närbeläget håll 1) här tamma antagligen några 

Ma9·leko1
·, hvilka dels äro fullkomligt obearbetade, dels blifvit 

genomborrade och använda såsom sländtri or. - Ilär må äfven 

nämnas en fullk om ligt klotrund, på ena idau något öuderhackad 

svajvelkis- boll af ungefär 3 cmtrs diameter. Den bar kanske 
varit använd i stället för eldstål 2). 

') . 
Ma1'/eko,· ellel' .Mallricko,·, i vissa trakter äfren kallade Näc~br6d, förekoJUllll 
flerestä~es i Södermauland, i synnerhet pil tränderna nf jöarne Yngarcn °'.h 
RallbosJön J "d O 

.. ·tJ d nd 
.. • " e,·san samt i Fada- och Grofvnbiickarna, i Ostergo 30 .. 

stranderna af B ,? 'k h . .. 0 • • elf och sion 1 avi en oc SJOn Takern I Dalarne vid Dal ven 
Rnnn d ' · )!åla· 

' an. ra mera nflägsna trakter att förtiga. Huruvida de träffas 1 • 
ren, har Jag mig ej bekant. 

2h~fr. ENGELHA RDT, Thorsbjerg Mosefund, p. 60 och rimo efundet P· lO. 
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En mängd dels hela, del sönders lagna flintbolla1' samt en 

ej obetydlig mängd kritbita1·, anträffade på t. o. m. 3 fots djup, 

hänvisa. på beröring med Skåne. 

Den sedan gammalt från Björkö kända bernstenen, bvilken 

vid oräfninoarna 1rnder första året helt och hållet undgick min 0 0 4' 

uppmärk ambet, anträffades i fjor i ganska stor mängd. De största 

styckena uppn å en längd af ungefär !'l cmt_r, och hela sa1~ling:n 
väger omluing 300 gram. Förutom en mängd fnllkomhgt raa 

stycken, förekommo, såsom förut är nämndt, flera mer eller 

mindre bem·betade, t. ex. sländtrissor, perlor och dylikt. All 

bernsten, som hittas i svarta jorden, är lätt att skilja från den, 

som uppkastas pi stranden. Den bar nämligen, såsom alltid är 

fallet med den bernsten, som under en längre tid varit utsatt 

för ljuset,: och luftens inverkan, antagit en mörkröd färg, medan 

den bernsten, som fås ur sjön, alltid är ljusgul. Ofta nog ä1· 

den förstnämnda dessutom vittrad på ytan och anses då van

ligen vara bränd, bvilket dock är fullkomligt oriktigt. Till bern

stenen och frågan om dess härstammande från främmande ort 

eller inbem1,khet på stället får jag återkomma vid redogörel sen 

för undersökningen af sjöbottnen. 

En naturprodukt, hvilken man icke utan förvåning finner 

bland lemningar af en knlt1Jr, som ligger omkring tusen å1· 
bakom vår; är ett litet stycke stenkol af 5 crntrs längd och 2. 

cmtrs bredd och tjocklek. Det bar en tydligt skiffrig afsöndring. 

Ett försök att på kemisk väg utröna, huruvida detta stenkols

stycke förskrifver sig från de skånska Liaskollagren eller från 

andra mera aflägsna koldistrikt, lemnade intet afgörande resultat, 

hufvudsakligen · af det skäl, att det till undersökningen använda 

profvet var för litet, och jag ej ansåg lämpligt att uppoffra hela 

stycket. Det anträffades visserligen på endast 1 fots djup, men 

likväl under omständigheter, bvilka utestänga möjligheten af att 

det kunnat blifva ditfördt i. en senare tid. Naturligtvis bar det 

ej haft någon annan betydelse, än såsom kuriositet, om ens dess 

förmåga att. kunna brinna varit känd. 
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I det föregående bar jacr för ökt I mua n . a vidt möjligt 

utförlig redogörel se för den delen af d n torn af kräde amlin

gens inneh å ll , hvilken mera afgjor<lt fall r inom d<'t rent arch;eo

logiska området, ehuru det för en full tiin<lig tolknino af fynden 

mången gång varit nödvändicrt att öfrercra ea det naturreten• 

skapliga. Det återstår nu att r <l cröra för d t eoentliga af 
skrädet, och derm cd flyttas under ökningen . om j h It och hållet. 

så dock till öfvervägande del in pa <l t naturhistori ka området. 

Mängden af de i fj or tillvaratacrna benen är höo t betydlig. 

Samlingen uppgår nämligen till omk.rin cr 5 tunnor oröfre ben 

och 80 smärre lådor mindre ben, me. t af fogel och fisk. Ett 

s_å stort material drager natUTlicrt,·i en lang tid att granska, 

och jag har olyckligtvis ej kunnat . ecrna a mycken tid deråt 

som hade varit behöflig för' att genomcra ·och be tämma hela 

förrådet. Dertill. kommer att arbetet ho··o t betvdliot för-
' O • 0 

svårats genom bristen på ett för ~adana be tämningar ärskildt 

lämpadt jemförelsematerial. Hvar O h eu, om y siat något 

med osteologiska bestämningar, vet huru Yart ja ofta omöjligt 

det är att utföra dem med tillhjelp enda t af hop atta skelett. 

Ledytorna, som vanligen lemna de säkra te hallpuukterna vid 

bestämmandet af åtminstone de fl e ta kelettdelarne, äro på de 

hopsatta skeletten oftast alldele oåtkomli!!a för undersökning. 

Enda möjligheten, att med ön b·ärd äkerhet och tidsbe~paring 
kunna Utföra d •• d" .,, 0 JO 

< e no 1ga bestämnincrarna är att hafra t1 gai, 

till ett tillräckligt förråd af lösa {elettdelar och då en sådan 

s~mling ej stått mig till buds, är det ej und:rligt, att blott en 

mmdre del af de hemförda benma sorna kunnat bestämmas, 
Största dele11 sta0 1- ,. .. ·r · olll· 

0 
annu orord och af det, om bh_ nt gen 

ga'.lget, ha.r jag blott kunnat utplocka och be tämma sådana ben. 

hvllka genom en mera karakteri tisk form underlättat arbetet. 

A~t studiet af husdjurs-racerna under ådana .förhållanden måst 

S~Jutas i bakgrunden, är naturligt. Allt hrnd för närrara~de 
har kan lemna ·· 0 l · -ter . .s, ar sa edes en kort öfrer irrt öfrer de dJtlfaJ ' 
hv1lka enlicrt f k ··a C 0a 

. .. "' a s ra essamlingen vittn börd tiUhört de ior 
BJorköbornas l u a· . ··rrt 

54 1 s Jm ss tam eller utgjort föremål för deras P0 • 
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I denna förteckning äro äfven upptagna ådana djurarter, hvilka 

vis erligen ej kunna hänföras till någon af de två nämnda lrnte

gorierna, men som dock äro af intresse <lerföre, att de påtaoligen 

lefvat i de forna invånarnes närhet. Att de ej stå i någon or

ganisk förbindelse med det egentliga afskrädet, behöfver väl ej 

särskildt framhållas. 

Däg·gdjur. 
' 

1. Tamkatten (Felis domestica BRI s.). Denna art, af 

bvilken första året endast ett öfverkäksfragment anträffades, vi

sade sig i fjor vara allmännare. Lemningarna utgöras af under

käkar (3 halfra, af hvilka en tillhört en ganska ung katt), några 

ryggkotor, manubrium (1), humeri (5 + 5), ulnre (3 + 3), radii 

( 4 + 4), femora( 4 + 4), fibulre (2 + 1 ),således lemningar af åtminstone 

fem kattskelett inom det undersökta området, och tvifvelsutan 

innehåller den ännu icke undersökta delen af samlingarna ännu 

flera. N ågra märken efter skärande red kap, som skulle kunna 

antyda, att djuren varit använda till föda, saknas alldeles. An

tagligen förskrifYa sig de funna benen från kattkadaver, som 

fatt ligga och ruttna på afskrädeshögarne. Att inga samman

hängande skelett anträffats kan bero derpå, att delarne blifvit 

kringsläpade af andra djur, kanske i främsta rummet af r åttor. 

En radius af en ovanligt stor och gammal katt här tydliga 

märken af råttgnag. 

Tiden för tamkattens införande till 'norden är ej med säkerhet 

känd. Hvarken från sten- eller bronsåldrarne har man funnit 

några lemningar af honom, och det torde derföre vara sannolikast, 

att han inkon~mit med de gerrnaniska stammar, som hos oss 

införde jernets bruk. I södra Europa var han känd redan på 

ARIS1'0TELES tid. Kattens historia sammanhänger naturligtvis 

på det närmaste med råttornas, och det skulle kunna sättas i fråga, 

huruvida den lilla husråttan (Mus musculus L.) kunnat vara en 

tillräcklig anledning till att mera allmänt hålla honom tam, men 

eget nog känna hYarken ARISTOTELES eller PLINIUS, hvilka båda 

omtala katten, någon större råttart. Vi skola här nedan se, att 
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skäl finnes att antaga, det vi här i , VE'rige haft en ådan åt

minstone ett par hundra år länore, än man förut haft anled

ning att tro. 

2. Loen (Felis Lynx L.) r pre ent ra hittill blott af en 

tredje phalang ( ett klo ben). Djuret yn haf'rn ,arit gan ka lort. 

3. Mården (Ma1·tes sylvest1·i E, x.). f denna art har 

hittills endast ett häl ben ( calcaneu ) anträffat-. 

? 4. Vargen ( Canis Lupus L. ). rten uppföre till ridm 

med frågetecken, all den tund d n enda lemoing om antyder dess 

närvaro är en tredJ·e phalano hvilken )·ne vara för lång (3 
' b' 

cmtr) och grof för att kunna tillhöra hunden. 

5. Hunden ( Canis familiari L.) är äfren i fjorårets sam

lingar ganska fåtaligt repre enterad, dock ... tviflar jag ej på, att 

vida flera lemningar skol:t anträffas bland de ännu ej undersökta 

benen. För bestämmandet af racen är materialet ännu för otill

räckligt. Att hunden i verkligheten förekommit Yida allmännare, 

iin man af de hittills anträffade benen vore berättigad att sluta, 

bevisas af mängden af gnagda ben bland af krädet. - En mängd 

hårdnade exkrementer, som ej ällan anträffa i de mera askhal

tiga lagren, härröra sannolikt från hunden. De nämnas såsom 

exempel på svarta jorden konserYerande förmåo-a. 

6. Rlifven ( Canis Vulpes L. ). En capula, en hmnerus, 

ett par radii, ett femur, ett par tibire, en calcaneus och en 

astragalus äro allt hvad hittill kunnat framleta af denna art. 

?7. Svarta Råttan (Mus Rattas L.). .U en större råtta1 

hafva anträffats två halfva bäcken tYå fernora. och t,å tibire. 
' ' Att med visshet hänföra dessa lemninoar till endera af de bada 

stora råttarter, som finna hos oss, bar ej lyckat mig, men då 
d :· d b f . [euat e namn a enen, att döma af färgen m. m., yua ha ,a 0 

lika länge i jorden om alla andra ben i rnrta jordens kultur· 
la 0 er och d b • p s) såsolll "' ' en nma 1·attan (Mus decumanus ALLA, 

bekant ej hitkom förr än i slutet af 1700-talet, så är det all 

sannolikhet för att mau här har för i.er .,llu Rattus L. Olyck· 

ligtvis äro de omständigheter under hYilka de här ifrågavarande 

bei(;° blifvit funna, mig ej n~rmare bekanta.; men den vid gräf· 
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ningarne ständigt följda regeln att först undanskotta det öfversta, 

af plogen rörda matjord lagret, gör det osannolikt, att benen 

.~kulle kunna tillhöra en yngre tid. En svårighet för frågan 

afgöraude ligger visserligen deri, att de allt för väl skulle kunna 

Yara af andra gnagare ned liipade till de djupare lagren, men 

det bör dervid anmärkas, att de ej bära ringaste spår af gnag

ning. De torde således vara att anse såsom härstammande 

från samma tid som srnrta jordens öfriga innehåll, d. v. s. från 

tiden mellan 700 och midten af 1000-talet, och om detta anta

"ande skulle bekräfta sig under de fortsatta undersökningarna, 

:å har man vunnit visshet om, att den svarta Tåttan, som först 

af ALBERTCS MAGNUS (född 1193 eller 1205; död 1280) om

talas såsom förekommande i Europa (Tyskland), i verkligheten 

funnits här åtminstone ett par århundraden förut . Af stort in

tresse för utredandet af tirlen för denna landsplågas ankomst 

till Europa vore en noggrann undersökning af några bonings

platser från jernålderns äldre skeden 1) . l\löjligen 1,.ommer det 

framdeles att kunna bevisas, att den svarta råttans utbredning 

öfver Europa står i sammanhang med den germaniska invandringen. 

8. Vattensorken ( A1·vicola amphibius (L.) ). Ett nästan helt 

cranium, utan underkäk. 

9. Åkersorken (Ar·vicola agrest1·is (L.)). En half under

käk. - Flera extremitetben af smärre gnl:),gare finnas, men äro 

ännu icke bestämda .. 

10. Ekorren (Sciiwus vulgaris L.). H~unerus (l ), radius 

(1 ), femora c1 + 2), tibioo (Ln, astragalus (1 ), calcaneus (1 ), sam: 

en mängd metacarpal- och metatarsalben och phalanger. Da 

man känner af hvilken vigt ekorren var såsom pelsdjur, kan det 

ej förundra, att man träffar delar af hans skelett bland afskrädet. 

Benen bära inga märken, som antyda att köttet varit användt 

till föda. . 
' ) Pi Bornholm finnas ll.tminstone tl'e s8.~ana (Sorte ~fold i Ibske~· Sogn, Sande

gnard i Aaker Sogu och Sm~renge 1 Vestermar1e Sogn) . hvllka Amtmnnd 
VEDEL hänför till mellanjerni!ldern. (VEDEL. Den reldre Jernalders Begra
velser paa Bornholm. Aarb~g. f. N. Oldk. 1872, p. 6). 
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11. Bäfvern ( Casto1· Pibe1· L. . ),.f denn, i !'-,yericre sanno

likt numera utrotade art anträffade. n ulna ch n rndiu, tro

ligen sammanhörande, samt en ti bia. 11\jligen hafva benen 

tillhört samma individ. De antyda, tt to1Tiixt, men ej gammalt 

djur. Inga märk en efter kära nd v rkty . • ta att upptäcka. -

Såsom bekant har bäfvem fordom för kommit ända ned i ödra 

Skåne, hvarest _hans ben flera ganger anträffat. i torfmossar, 

och han torde vid den tiil, från ln·ilkrn Bjiirkö-fynd n förskrifra 

sig, hafva varit allmän öfrer å l,!Odt om hela landet. Ännu 

under förra århundradet fanns han hum . iill ynt, a nära Björkö 

som uti Fyris- åo 1
), och det yno ta t.latum för han förekomst 

i mellersta Sverige är 18-12, d.å han uppcrif\-e · ännu hafra funnit, 

qvar i norra delen af Karl koga ock en i ~ T erike ~). 

12. Haren (Lepus ti11iidus L.). Enda. t en calcaneus har 
hittills anträffats. 

13. Tama Svinet ( Sus Sc1·ofa, domesticus ER.~L.) är ytterst 

talrikt r epresenteradt och torde nä t oxen hafra rnrit det till 

föda mest använda husdjuret. Bestämmandet af racen försvåra• 

betydligt derigenom, att cranierna tändigt äro , a önderstyckade. 

att man sällan finner de karakteri ti ka delarne o kadade, än 
mindre kan få nåoot t t 1· · E' o~ ·o O a 111tryck af hela cramet form. .I n e 

med att hufvudet alltid ä r klufret pä län oden, det är oftast af

hugget äfven ' på tvä~·en i tre till fyrn bitar. Imelle1iid ansluta 
sig de få stycken l ·11 .. • b I""' , w1 <a aro naoorlunda limkbara för es = · 
mandet af race · ll c:: 11• 1 a t Yä endtlicrt till den race af det tama 
svinet, som -synes hafva Yarit den allena ber kande i norra 
Europa, ända till d · .. · de s en 1 lutet af förra arhundradet borJa 
uppblandas ·med d. e hufv .. 1dsakl1·gen d Chi ' Encrland kultivera e · .. , 

1
) »Sällan är han funnen t · U ] 'f 't sku· 

ten •r n 1 psala lin der han dock uagon g!ng b I vi 
» ·-- HUNB B ' 

2) Utr··.
1
. ERG, cskrifning pi Svenske Djur. Up:;ala 17!l8, p. 43. 

or iga samm anställ · er ut· 
bredn · . mnonr af alJa kända uppgifter om biifverns forna 

mg inom landet fi • F a I 
Lund 1847 nna saväl i Prof. NIL ON knndiunvisk aua .' '. 

, p. 416 - 418 · p -r sven•eo och N ' som 1 rnf Lu L,H'UORG Fauna o ver 0 

orges rygg d d' · ' ' ' I 
des fär h" . ra 5 Jnr, I, psnla 1871 p 361-366 till hvilka jag sae-

SS anvisa. ' · ' 
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nesi ka och Japan ka vin en ( us indieus PALLAS) 1). T årbenet 

är långt, längre än högt; kindtänderna stå i fullkomligt räta, 

parallela rader, hvarigenom gommen är fullkomligt j emnbred. 

Från det europ iska vildsvinet kilj er sig Björkö-svinet, likasom 

all !t tama svinracer, genom lutningen framåt hos o occipitale 

superius, och derigenom att sista kindtandens bakre kant står 

bakom främre kanten af orbita. Nackbenets lutning framåt är 

på ett stycke gan ka betydlig. Racen synes vara identisk med 

den gammaldanska race, som enligt Etatsraad S1'EENSTRUP skall 

hafva funnits i Danmark ända till slutet af förra århundradet, 

och om hvilk en jag förlid et år hade tillfälle att under Etatsraad 

, TF.EN TROPS ledning taga kännedom i Kjebenhavns zoologiska 

museum 2) . För ett fullständigt utredande af frågan är dock 

ett betydligt iikadt material af nöden. 

14. Hästen (Eq1.ms Caballus L.) . De enda lemningar af 

hästen, som (jorårets undersökningar bragte i dagen, äro fyra 

metacarpal- och två metatarsalben förarbetade till isläggar, samt 

ett os scaphoideum. Tager man i betraktande, att första årets 

samlingar hade ännu färre hästben att uppvisa och äfven dessa 

tillhörande fot l<'derna, så vill det synas, som om hästen icke 

skull e 1mfvn, amändts ti ll föda, utan att benen äro att anse så

som lemningar från tillverkniugen af isläggar. 

15. Elgen (Alces palrnaitts SM.). Mängden af elghorn i 

större och mindre stycken är utomordentligt stor och vittnar om 

god tillgång på elg; det oaktadt äro delar af skelettet mycket 

säll synta. De inskränka sig· till några stycken af craniet. En 

mängd rotstycken af hornen visa i så hög grad den uppluckring 

af Yäfnaden, som bar till följd hornens årliga affallande från 

rosenstocken, att man vore frestad att antaga att. en stor mängd 

') Jfr v . NATHUsrus, Vorstudien för Gcschichte und Zucht der Hausthiere , 

znnrechst am Schweiueschrodel. Berlin 1864. 
2) J min första berättelse (l. c. p. 92 [12]) är denna gammaldanska race, genom 

ett missförsHlnd af Vrncuows yttrande i den pK anf. ställe citerade upp
satsen, förblandad med Sus sc,·ofa palust,·is RiiT IM., hvilket härmed rättas. 
Den utförliga framställniagen nti l<'orhancll. ved de Skandinav. Nnturforskeres 
Ottende Mode i Kj~benhavn 1860, Khhvn 1861, p. 594- 598, af STEENSTRUPS 
Rsigt om R iiTim:n:Rs •Torfschweinu, var mig då obekant. 
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af de elghorn, hvilka, å om ofvanför iir vi adt, pelade en 

så vigtig röle i Björköborna hu li\jd, kulle rnra. fällda; men 

det torde vara 'omöjligt att afgöra, om tt adant horn verkli

gen blifvit fäldt, eller om det tillhört en I!!, om dödat helt 
kort före hornfällningen. 

_,,., 16. Renen (Rangifer Tarandu (L.)). Lemningarnaafdetta 

djur inskränka ig till två törre och tr mindre hornstycken. 

anträffade på från l,5 till 3 fot djup. Alla bära de märken 

af såg eller knif. Tvifrelsutan äro manga af d i d t föregående 

nämnda hornredskapen förfärdi11ade af renhorn, och jag hoppas 

att framdeles genom en mikro kopi k und r ökning kunna skilja 

dessa från elghornsredskapen. itt förnäm ta intre e ega dessa 

renhornsstycken uti de beYis de lemna för förbindel en med 

nordliga Sverige. Så synnerligen långväcra behöfrer dock denna 

förbindelse ej antagas hafva varit, t); t,~fr l utan träckte Lap

parna på den tiden sina vintervandringar långt ydligare än nu. 

17. Fåret (Ovis aries L.) hör till de allmänna t förekom

mande hu~djnren . Mer än en race torde näppeligen förekomma, 
sedan de 1 första b "tt I . era e sen omtalade formerna Yi at sig ,ara 
blotta åldersformer H 'lk .. · · · I f · v1 en stallmng racen mta11er till nu e-
vande fårracer kan ännu ej afgöra . e 

. 18· Geten (Capra Hfrcus L.) syne, förekomma ganska tal-
nkt, att dömma f .. 'd . a en mangel horuqvicken, tundom med vi · 
sittande cranialf· , 

< rngment, men det oaktadt är det vtterst srnrt 
att bland mängd f k · t:s en a s ·elettdelar uppleta nåora, som vi a de Hlf 

geten utmärkande k . k d k 
• 

0 
ai a tererna. I sjelfra verket är detta oc 

eJ sa mycket att cl . ··r o 'lk un 1a o ver, da de kännetecken, medelst bn a 
man kan säkert k·1· · Il s 1 Ja get och far in kr'inka io till tre e er 
fyra olikheter i . · 1 ' " " . d 

ciama benens form ett par egenheter I tan · 
byggnaden, samt fö. "f · , ' ~ , l d n 
h . 1 0 ngt nagra relativa storlek förbal au e 

os vissa delar f . . , . 
a extre1111teterna. Imellertid torde det ,rua 

utom allt tvifvel t o .. . -
• •• 

0 
a t oeten ar tlll antal t dda vagare represen 

te1 ad an faret. 

./ 
1 

:
9
· Tama Oxen (Bos Taunts L.) är bland alla de djur, bvaraf 

emn11111ar träff . 
60 ° as 1 svarta jorden, det allmänna te. Cranierna 
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äro Yanligen ytter t stympade, så att t. ex. någorlunda hela 

nackstycken höra till äll yntheteroa 1), hvilket naturli11tvis för

svårai· utredandet af raceförhållandena. De flesta fragment, som 

något å när a,ngifva craniets form öfverensstämma dock bäst 

med Di•ergo:i:en (Bos longif1·ons OWEN), (RöTIMEYER Brachy

cerosrace ) . Huruvida mer än en race finnes, är svårt att med 

det förhandenvarande materialet afgöra. Några stycken visa 

Yis erligen afvikelser från den vanliga typen, men utredandet 

af des a frågor kräfver ett vida större och fram~ör allt bättre 

bibehållet material, än som hittills kunnat insamlas. - I afseende 

pa den behandling benen undergått, torde några upplysningar 

rnra af intri.isse. Cranierna iiro vanligen klufna på längden, 

hvarefter halfvorna ytterligare dela.ts på tvären. Hornqvickena 

äro merändels afhuggna vid roten. Anmärkningsvärd är den 

omsorg med hvilken märgen tillvaratagits. Högst få ben äro 

hela. Till och med underkäksbenen äro ofta öppnade för utta-

1.mnde af den deri befintliga märgen, och öppnandet har, aldeles 

såsom hos kjekkenmoddingflroes folk, skett medelst ett eller 

flera yxhugg längs · efter underkanten. Humeri äro oftast klufna 

medelst ett hugg i fossa olecrani. På. radii är diaphysen af

slagen, likaså på femora, hvilka dock ofta äro dessutom klufna 

från ändarna; nedra ändan då vanligen medelst ett hugg i fossa 

intercondyloidea. Tibia är alltid afslagen J)å midten och der

jemte ofta klufven i öfra ändan i riktning framifrån bakåt. Af 

största intresse äro metacarpal- och metatarsalbenen, emedan 

dP konstant äro klufna på annan led, än motsvarande ben af 

Oxe, Hjort och Rådjur i kj0kkenrn0ddingaroe. Enligt STEEK

S'l'RUP 2) äro nämligen ifrågavarande ben alltid klufna från sida 

till sida, men på Björkö äro de deremot alltid fläkta parallelt 

med medianplanet, således aldeles på samma sätt, som Lappar 

' ) ]let kan tilläggas att inom clet omrRde, som i fjor genomgräfdes, voro benen 
i allmänhet vida mera sönderslagna än på de ställen, som undersöktes första 
året, ett förhållande , som äfven föll mina arbetare i ögonen. 

2) STEENSTRUP. Et Blik paa Natur- og Oldforskningens Forstudier til Besvn
relsen af SpGrgsmaalet om )fenncskeslregtens tidligste Optrreden i Europa 

Kbhvn 1862, p. 27, 28. 
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och Grönländare enligt nämnd författar b han<lla mot varande 

ben af Renen. Phalangerna äro tter t . ällan klufna. 

Foglar. 

? 20. Pilgrimsfalken (Falco p 1· yrinus 1IEL.) repre enteras 

af ett enda tarso-metatar alben. 

21. Hafsörnen (HaliaiJtu · Albicilla (L.)) . O a metacarpi 

(11 + 2~), andra fingrets för ta phalan!! r (2) nio. ( + 6). ~i.
ledes mrnst 20 individer. Då hit till inrra andra ben af Hafsörnen 
anträffats än såda11a t'llb·· · d , som I ora vmcrame YOr man fresta 
att antaga, att endast de a blifvit hemförda till ön och att de 

till föda odugliga kropparna qvarlemnat pa det täll:, der örnen 

!:ifvi
0

t d?dad. Att detta skett ute i kärgarden är antagli~, 

a sa manga andra tecken häntyda på jagtfärder dit. 
22· Korpen (Corvus Comx L.). 0 a metacarpi (3). 
23. Kråkan (Corv• ,,.., · L ) ,ts 1..,01·mx . . 0 , a metacarpi (2). 
24 ' Kajan (Co?·vus Monedula L.). Ett o metacarpi. 

25. Ladusvalan (l-Iirunclo ru ·tica L.). En humeru . 
26. Tama hönset (G zz . a us dome ·ttcu BRI~ .) förekommer 

mycket allmänt L . . · emmngarna utgöra af o a coracoidea, ulure, 
ossa metacarp1 och . . metatars1 ( de enare ofta med ansenliga 
sporrar), sterna m m K . . . 
E 

1 
· · yckhngben förekomnHt ro cket talrikt. 

Il 1op äggskal, naturr t . - .. .. d' 
o ig VI mycket onderho ade antratl'a e. 

pa 4,5 fots djup. 

27 T""d ( 
3 + 

2
, ~ 

2 
:

1
~ )~rn Tetrao D1·09allus L. ). O a metacarpi (d 

? 28, H-\ita Stork (C:' . . v· .. d en iconia alba BRI .). Ett o coraco1deulll 
isar l et hufvndsakl' o 

i iga en slaende likhet med hvita torkens, Ill10 

anseende till några ,. . . . . . . 
tube. . * man e olikheter (1 ynnerhet 1 formen pa 

I os1tas furcularis) n o • 
vatiou . iaste arten tillsvidare anföras med resei· 

· Sannolikt hän .. . b . " 
hvilkas k . 01 enet trau en äldre indi,id än de tl'U, 

s elett Jag haft t'll"'· . 'k -muse · · . 1 1 alle fltt under öka i Zoologiska R1 8 

i samlingar. - Att af dett·, 
att storken förd ,. enda ben draga den slutsat en, 

om haft itt h · · ,1··11·e-dalen ·· . . emv1 t ända här uppe 1 11 a a 
~2 ' ar naturhgtvis icke be1·a·· tt1·gadt. b et v Antagligen härrör eu 
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från någon indi.vid, om under flyttningen råkat komma på villo

spår. Sådana vilsekomna Storkar träffas nästan årligen i mel

lersta Sverige och någon gång ännu längre upp i landet. 

29. Grå.truten (La1·us a1·gentatiis BRUNN.). Andra fin grets 
/ 

första phalang. 
30. Hafstruten (Lan1s rna1·imts L .). Ett os coracoideum 

( det bör dock anmärkas att det nästan bii.ttre öfverensstämmer 

med L a?'lts glaucws BRUNN.) och en andra fingrets första phalang. 

?31. Spetsstjertade Labben (Lest1·is parasitica L.). Ett os 

coracoideum. Arten uppföre med frågetecken i anseende till 

svårigheten att med ledning af endast ofrannämnda ben skilja 

henne från vanliga Fiskmåsen (Larus canus L.), hvars ben man 

med större skäl borde kunna vänta att finna. Tmellertid synes 

mig benet vara allt för groft och starkt, för att kunna tillhöra 

sistnii:mnda art, hos 1wilken det ögonskenligen är betydligt smär

tare. Då jag endast haft hopsatta skelett af de båda nämnda 

arterna att jemföra, har det ej lyckats mig att upptäcka någon 

annan olikhet hos deras ossa coracoidea, än denna~ En jem

förelse med lösa ben skall säkert fälla ett bestämdare utslag. 

32. Vilda Svanen (Cygnus musicus BECHST.). Ett stycke 

af ett craniurn och ett os metacarpi. 
33. Gåsen ( Anse1· cinereus MEY). Ben af gåsen förekomma 

i stor myckenhet. Samlingen innehåller nästan ,alla skelettdelar, 

iifven cranier. Å ett cranium är ett stycke af l1j ernskålen bort

skuret med en hvass knif, antagligen för att uttaga bj1!rnan. 

Största delen af benen torde härröra från tama gåsen, men ännu 

har jag _icke företagit mig att försöka skilja hennes och hennes, 

vilda stamart ben från hvarandra. 
34. Svärtan ( Fitligula fusca (L.)) är hittills blott repre

. enterad genom tre cranialfragment, lätt igenkända på storleken 

och formen af ossa la crymalia. 
35. Ej1leru ( Fuligula mollissiina (L.)) förekommer i mängd. 

Största delen af de eran i er, som i t]or insamlades ( och de uppga 

till öfver hundrade), tillhöra denna art, och dessutom hafva en mängd 

andra skelettdelar anträffats. Den täflar i talrikbet med gå en. 
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36. Storskraken (Mergus m rgan ei· L.). Xagra cranier, 
ossa coracoidea m. m. 

37. Småskraken (Jfe,rgu ei·rato1• L.) . • 'ågra cranier, terna 
och ossa coracoidea. 

38. HafstJädern ( Phalacroc01·a:,: Cm·bo (L.) ). Af denna att 

anträffades i (jor, lika om fö r ta året, nda t en humerus, af. 
bruten närmare armbågRleden 1 ) . 

39. Tordmulen ( Alca Torda L.) antriitfade i fjor rätt tal
rikt, såsom af följande förtecknino pa be tämda. ben yne·: cra

nier (3), bakre delen af en underkäk, terna ( 4), o a coracoidea 

(8+7), humeri(23+17), ulnre( +12) och radii(l+2). 

Fiskar '.!) . 

.. 40. Aborren ( Perca .fluviatili. L. ). 
fJäll, etc. 

Praioper •ula (9 + 13) och 

41. Gösen (Luciopena .::,and1·a 
prremaxillaria, dentalia etc. 

·. ). fycket allmän. Ossa 

42. Gersen ( Ar.e1·ina cernna (L.)). Prreopercula (7 +9). 
CLT.) 3). O a pharyngea in· 43. Sutaren ( Tinca vulga1·is 

feriora (1 + 2). 

44. Vanliga Iden (L · '-'eurns1;us Idus (L. ). 
inferiora (3 + 6). 

O a pharyngra 

' ) Hnfstjäclern förekommer 
visserligen i skär rden utanför ödertörn, moa 

ve_terligen ej häekand fi . .. . . 
uppgi fves. e, s. som I fors ta berättelsen (p. 34 [14]) af m11,b1 

2) Största' delen af de h" . 
hop fiskaf,k ... d a.r nedan omnämnda fisklemuingaron är bemtad nr en 

• ta e, som la"' sam] d • . rd t, 
Afskrädess 1• 

0 a pa ett ·täUe nngcfår 2 fot under JO Y a · 
am mgen var my k t b .. h" ·r,, 

från om · k · c e cgrnn,nd och bar 1irä eln af alt arro. 
Je e en enda sil • t . d 

följande mlllt'd ' a nnnstone blott några n, och tätt pl hvaran r, 
I er. Af de u "kn d · · dr, 

lemniogar än d . f " ppra a e fiskarterna finna natorhgtrn an 
e I orteckningen .. d . ··t· t tt •e-uorngil hela m t . 

1 
namn a, men di( det varit omoJ 1g o , 

. a ena et ffl r jag h" l'k , k - k mi• till att anföra 1ld . ' ' ar, 1 ·asom i det föregffeode, rns ·rnn 8 _, 
8

' aiu m era karakt · · · 1 .. kl' for att bevi3a en t f " ensilska lemuingar, som äro til rac · 1ga 
ai s orekomst Ett l < kben;· 

samlingen skall . · noggranrit genomletande af be a us 
d utan tv1fvel b •t dl' . · till teck· na e arterna. " Y 1gt löröko antalet af de hit s an 

3
) Samtliga h·· 

ar uppräknad K , .. 
(ossa pharyn"'en . f . e arr.fiskar aro bestämda efter de nedre svalgbenen 

o in cnora) d · be 
von Mittelenrop L . . ' me ledning af "· ll.llOLU usswa,.erti,c 
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45. Mörten (Leuciscus mtilu (L.)). 0 sa pharynoea in

fe1fora (80 + <IT). 
46.. Sarfven (Leucisws eryth1'ophtalmits (L.)). 0 pharyn

geum inferius (1 ). 

47. Braxen (Ab1'amis Brnma (L.)). Ossa pharyngea in

feriora (7 + 3). 
?48. Faren (Ab1·amis B allertts (L.)). Os pharyngeum in

ferius (1 ) . 
49. As1>en (Abrarnis Aspius (L.) ). Ossa phclryngea in

feriora (2). 
50. Gäddan ( Eso:c lucius L. ). V omeres, ossa palatina, 

manclibulre etc. .Allmän. 

Såsom af ofvanståencle förteckning synes, hafva samtliga 

de 19 arter 1), hvilka upptogos i den första herättelsen, ånyo 

anträffats under gräfningarna förra året, hYarjemte förteckningen 

,·isar en tillökning med 31 arter, af hvilka 11 däggdjur, 12 foglnr 

och 8 fiskar. 

I den första berättelsen framställdes 2) det spö1jsmålet, huru

Yida sådana representanter för Östersjöfaunan, som Tordmule11, 

Ejdern och Hafstjädern blifvit från skärgården införda, eller om 

de ej snarare gåfvo en antydning om att Mälaren ännu på Björkö

kolouiens tid kanske stått i så öppen förbindelse med Östersjön, 

att han ej hunnit fullständigt antaga karakterli.1 af insjö, hvar

igeuom det Yarit möjligt för de nämnda, antagligen sedan gam

malt här hemmastadda foglarna att hålla sig qvar i sitt gamla 

stamhåll. Detta spö1jsmål var fullkomligt berättigadt så länge 

ännu kännedomen om de forna förhållandena på ön var så ofull

ständig, som efter första årets undersökningar. Ku deremot, 

sedan fjorårets fynd fullständigt ådagalagt, att Björkö under en 

lång tid varit sätet för en fast befolkning, som stått i flitig be

röring med snart. sagdt a lla delar af landet, äfven de mera afläosna. 

1) N:o 1, 5, 13- 15, 17-19, 26, 30, 83, 35 - 39, 41, 47 och 50 i ofvanståentl c 

förteckning. 
2 ) I. c. p. 95 [15]. 
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och ej heller varit främmande för uen förbin<lel e med utlandet, 

som vid denna tid egde rum, Jia er d t ej län re något öfver

raskande i att bland af krädet från de forna öborna maltider 

finna lemningar af foglar, som antaglig n lika litet då om nu 

funnits i öns omedelbara grann kap, utan rna t införa från skär

gården . Det är ej en länare nö<liat att antaua att Björkö

invånarne beböf't sträcka sina jaatfärder till kär årdell' snarare 

synes det, som om Björkö varit en af::\fälaredalen centralpuukter, 

Pn torgplats, dit skärgården al ter förd af kärgård borna 

sjelfva. De funna fiskarterna tala onekli en mera för, att l!ä

laren vid nu ifrågavarande tid redan :rnta<rit in karakter af 

insjö, och om också lemningar af naaon !?enuin altrattensfisk 

framde~es skulle anträffas i s,·arta jord n, ~ har docka~ krädes

~a:nlingen helt och hållet förlorat in bevi ning kraft i denna 

traga, sedan sista årets undersökninaar braat i da!!en så o,eder-
siialiaa bevis fo"1· k I . b·· V d 0 0 o omen oga kultur'tarnlpunkt och för en 
dermed sammanhä d l'fl' , · I 

, < ngan e 1 1gare amtärd eln med öfnga de ar 
at landet. 

Första året anträffade nåora lemninaar af me11niskobe11 
spridd-a här och d . bl d . e o . ,,. 

, ei an dJurbenen 1), och a ,·ru· äfren 1or-
hallandet i,_ fJ' or D b' · J · e 1ttills anträffade benen äro ett nästan het 
höger- parietalb l • en oc 1 ett fraament af samma laas ben fran 
venstra sidan Det f" . t .. "' • o . . .. 
.. · ois namnda, som är nagot stympadt 1 framre 
ofre vinkeln är k . . 

. ' myc et t~ockt och starkt och utmärk.er sig ge-
nom Sill ovanliat f· 0 d 

. o ram taende tuber parietale. Det fanns blan 
<lJurben på 3 f t a· 

• 0 s Jup, och alla för ök att i grann kapet finna 
nagra andra del , f k - - f 
·:ttt ai a s ·elettet voro frnktlo a. Xagot spara 
< benet under ega . 1· . . - d k 

. 1 ens it tid Yarit ut att för yttre val , ·an 
e.J _upptäckas. Det -andra benet är ett tvcke af ett yenster
panetalben fri'Ln v· k 1 · · J 

. . rn ·en, som bilda af mar110 parietahs oci 
ma1go occ1pita1'1s D .. . " 
t 1' · et ar, 1 mot at mot det för tnämnda, ytterst 
unnt. Närmare f d ·· · J' 

för kl . yn omstand1gheter äro okända. X a cron antag ig 
anng öfver d 'd t 

· ·d e spn da menniskobenen förekom t i s,ar a 
JOI en har lika l't 1 et genom fjoraret om aenom första årets 

') Jfr första ] "tt 1 ' 0 
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under ökningar kunnat vinna och frågan qvarstår ålede oaf'

!!jord, till de s hon möjligen genom kommande undersökningar 

kan erhålla sin lösning. · å vidt fyndom tändigheterna äro kända, 

finne ingenting, om berättigar till antagandet, att benen skulle 

härröra från i svarta jorden befintliga grafvar. 

På yäxtlemningar är den svarta jorden jemförelsevis fattig. 

Allt trä har multnat med undantag af ett eller annat litet frag

ment af träskaftet a någon knif, h vilket blifvit impregneradt 

med jernoxid och derigenom bevaradt. Kågon enda gång finner 

man \'isserliaen lemninaar af en träbit, en spån eller något dylikt , 
0 0 

men de sönderfalla vid minsta beröring. Af så mycket större 

intresse är under sådana förhållanden det förut (p. 16) omtalade 

brända lerstycket, å lwilket man finner ett tydligt aftryck af 

ek-virke. Trädstycket synes hafra varit fullkomligt slätt, möj

ligen hyfladt, hvilket gjort, att de små fördjupningar, som upp

kommit vid kärlknippenas afskärande, kunnat med största nog

grannhet afgjutas i leran. Fragmentet är för litet för att des 

forna best ämmelse skall kunna afgöras. 

Stycken af näfver förekomma ej sällan i sYarta jorden och 

äro van ligen mycket väl bibehållna. På ett ställe anträffades 

på omkring 4 fots djup ett tre- till fyrdubbelt näfverlager, som 

sträckte sig öfver en yta af ungefär 30 qv.fots vidd. Näfvern 

var mycket spröd och alcleles svart samt å de mot hvarandra 

vända ytorna starkt glänsande nästan som glc1,n skol, utan att 

likYäl vara det minsta bränd inuti . Förhål\;1ndet torde rättast 

böra förklaras på det sätt, att näfverlagret nrit utsatt för ('11 

aanska stark hetta, som utdrifvit de hartsartade beståndsdelarna 
~ . 

i näfvern, på samma gång det genom ett öfverliggande jordlager 

varit skyddadt mot antändning. Att trycket varit ganska starkt 

kan slutas deraf att det hindrat näfvern från att rulla ihop ig. 

Il vartill detta näfverlager tjenat kan ej med visshet af göras. 

Att det skulle hafva utgjort golfbeklädnad i något hus är allt 

annat än sannolikt. 
~ ågra lemningar af frukter eller sädeskorn hafra trot flitigt 

efter panancle ej kunnat anträffas . Det enda, som hittills kom-
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mit 
I 
i dagen, är ett par kärnor af Prun11s spinosa L. och etl 

skal af en hasselnöt. 

Efter denna redogörel e för r ultat n af gräfninuarna i 

svarta jorden öfvergår jag till berätt I en om <le under ökningar. 

som förra året anställ de i ändamål att öka utröna, huruvida 

den bernsten, som plägar uppka ta pa tran den, vore af menni

skor införd, eller om den härrörde från en naturlig aflagring pa 

bottnen af sundet, analog med noJ'J'a Ty kland diluriala »Bern

steinnestern. För ändamålet amman atte en på tomma fat 

hvilande flotte, från hvilken jöbottnen under ökte medelst en 

Yid en )ång stång fästad botten krapa af eg !duk med fönster 

af messingsduk, för att und~rlätta vattnet. utflödande. krapan 

sköttes som en vanlig mudder kopa. o ·h innehållet köljdes i ett 

störr e såll, hvarigenom leran afläcr nade . nder ökningarna, 
som företoCYos uta11f·· · K 1 ° · o 01 ugg rnmn, den pa bern ten nkaste traktea. 
bö1j ade på 20 fot d · . . . . • 

• 

0 

s Jup och fort atte 1 nktmng rnat stranden 
till nagot mindre ,. 10 f . . . an ots rl.Jup. LänCYre kunde undersökmngen 
eJ fortsättas i ans d · 11 · .. • .. .. · een e tI rntraffadt hardt Yäder och nodrnnd1g-
heten att konce 1t. . b - . 
• 1 1e1a ar etskrafterna pa crräfoinoarna 1 sra11a 
Jorden. Inom det d ... k • . un e1 so -ta omradet anträffade öfrerallt masso1 
af träfraCY1uent "t k 1 0 ' no -s ·a och kol inblandade i leran men hela 
skörden af be . t . ' . 

. . . 1 ns en mskränkte ig till några må obetydhga 
b1ta1. Trolwen har m t .. .. 

0 an a t soka bero tenen närmare land. :Uang-
deu af kol och t .,· b · d 1 a 1tar samt nöt kal om uppbemtades rue 
skrapan var så t . ' 

0 
s 01 , att man med lätthet kunde dermed fylla en 

tu1111a pa dagen. p o • , , • 

1 
. a stranden funno blott narrra fa berosteni-

ntar uppkastade. " 

Någon säker J" · • · · , E • · osnrng af bernstensfraCYan kunde eJ rn1na". 
11 pa natur]iCY vä t"llk d di! . e g 1 ommen af!aCYring, så begränsad som e 
uv1ala bernstensnä t . .. k b s ena gemenhCYen äro är fortfarande tan -

ar. Men i sådant f Il • ' . 
f .. 0 ' a ma te man naturligtYis från berostens· 

i agan helt och håll -. . • 
nä d et sk1!Ja fracran om ur prtrnCYet för de ofta-

mu a massorna f .. e "' .. . 
och Pr .. a trakol, hvilka jemte kal af has elnottei 

unus-karnor ·· . 1· 
följesla are aio den upp vämmade bern tenens ran iga 

68 g · H vad Prunu -kärnorna beträffar å tillhöra dr 
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allasamman P1·u111!s spinosa L., som i mängd växer utefter vissa 

delar af tranden, och de äro utan allt tvifvel helt enkelt ned

svämmade derifrån. Kolet och de öfriga be tånd delarna i det 

s. k. strandvmket hafva allt för väl kunnat komma i sjön på 

am11;11, sått, såvida man ej Yill antaga, att de blifvit med afsigt 

ditkastade, hvilket har lika mycken om ej ännu större anno

likhet för ig. Då nu bernstenen ständigt uppträder i följe med 

det nämnda strandvraket, ligger det onekligen ganska nära till 

hands att antaga, att äfven den på samma sätt kommit i vatt

net. Detta antagande vinner iinnu mera i styrka, då man be-

innar hvilken mängd bernsten, som hittats i svarta jorden, och 

att den derstädes är att betrakta såsom antingen af våda för

lorad eller med afsigt bortkastad. På samma sätt kan det lätte

ligen förhålla sig äfven med bernstenen i sjön. Rättast torde 

imellertid vara att tills vidare betrakta frågan såsom ej till

räckligt utredd. År bernstenen importerad, så lemnar den ett 

nytt bevis för Björköstadens beröring med främmande trakter, 

med Samland i Ost-Preussen, verldens 1;kaste bernstenstrakt. 

Endast ett enda af menniskohand danadt före111ål erhölls. 

vid dessa undersökningar, nämligen ett litet sked-, eller spad

fo1·migt 1·edskap af trä. Det är 13,5 cmtr långt. Bladet, som 

framåt är rundadt och bakåt långsamt afsmalnar, tills det utan 

tydlig gräns öfvergår i skaftet, är 1, 7 crntr bredt ocl1 ungefär 

:3,5 cmtr långt samt fullkomligt platt. Skaftet är 0,6 crntr tjockt 

på midten, afsmalnar något mot ändarna och är i spetsen för

sedt med en liten knappformig utvidgning. Redskapet var vid 

upptagandet alldeles mjukt och genomdränkt af vattnet, och hade 

synbarligeu legat mycket länge på sjöbottnen. Det oaktadt skulle 

det vara något vågadt att hänföra det till samma tid, som forn

lemningarna på land, så vida det ej till formen visade en viss 

öfverensstämmelse med de skedformiga redskap af ben och horn, 

som anträffats i svarta jorden. Dertill kommer, att ännu ett 

annat, alldeles lika formadt redskap, äfvenledes af trä, anträf

fades uppflutet på stranden vid Kugghamn. Detta är i sin helhet 

17, 7 cmtr långt; bladet är 3,s cmtr långt, och har närmare elen 
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trubbiga, mot sidorna afrundad , pl't. en hållit uni:rnfär 3,5 cmtr 

i bredd . Det är nu nåoot kadadt pa na idan. , kaftet är 

närmast bladet rundt till en läntrd af 2 mtr, men derefter ut

efter hela sin län gd platt pa öfrer idan. D t är breda t (0,9 

cmtr) på. midten, afsmalnar mot ändarna och är lika om förP· 

gående försedt med en knappfurmi,g ut\'id ning i petsen. Trå 
i hufvudsak så fullkomligt lika danade ren. kap om äro sa 

tydligt analoga med de nämnda fynden i rnrta jorde11, torde med 

fullt skäl kunna anse, tillhöra amma kulturp riod. om dessa. 

Några ben medföljde ej de med krapan upphemtade botten

profven, men deremot anträffade lika om för ta aret niigra ben 

af nötkreatur uppkastade på trnnden. De rnro betydligt säll· 

sy ntare, än vid det låga Yatten tåndet 71. 

Beträffande pålcmw utefter tranden liar jao ingenting nytt 

att tillägga till uppgifterna i den för ta berättel-en 1). A.tt de 

ej hafva det ringaste att skaffa med pålbyognader, är att au;e 

fö~ afgjordt, men hvilken be tämrnel e de i jelfra rerket haft. är 

sva!·t att säga, då man har att Yälja mellan fl era lika antagliga 
alternativ sa' 'Otn tt d · · t' ' :s a e utgJort underlag till trandbrvggor, Je· 
nat till att ' bind f ·k · · · · d . a a1 o ter nd eller bildat ett lag palhssa e· 
rmg utefter strandeu, för att på den idan bilda ett försrnrsverk 
motsvarande den lå . . Il ") . · d nga, 'a en - norr och ö ter om rnrta JOr en. 
Denna senare tall· · h · · · · ' I · ,mng ar n erhoen naaot för ·10 uti pa a1ne, 
anordnino länrr f . 

0 
~ c .. d 0 0 8 e te1 stranden· men da beYi lioen en mang 

pålar äro bortt a . .. ' . °' , 
. a"'na ledan for ett par hundra ar edan 3), sa all 

man eJ kan se en!' t h ·1k · d 
0 

ig n ·en plan de ursprungligen Yant anor· 
nade sa förlora · · h · . '. 1 sig va1Je för ök att tolka <le sa lemniJigar P•1 

gissmngarnas område. 

Till denna redogörelse för de år 1 72 utförda undersöknin· 
garna är endast att t1' lla" ooa att de11 1· b "tt I e11 ' ) oo den första era e s . 
anförda u o· . 
_____ PP01ften, enligt hvilken Yart jon!, liknande den pa 

~) I. c. p. 104, 5 (24. 5). 

3
) J. C. p. 86 (6]. 

.i ]. C. p. 104 [24]. ~h c. p. 101 [21). 
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Björkö, kulle finna äfven pa ett uppgifvet ställe å Adelsö, vid 

anstiilld under ökning befunnits vara helt och hållet ogrundad. 

Om vi i korthet ammanfatta resultaten af de undersöknin-

gar, för hvilka här ofvan redogjorts, så finna vi det vara genom 

de gjorda fynden tydligen ådaoalagdt, att den svarta jorden på 

Björkö fordom varit en boning plats, hvilken man i betraktande 

del af de s Yidd, dels af en mängd otvetydiga tecken till att 

den varit säte för ett för in tid ganska betydligt antal invå-

nare, gerna kan kalla en stad 1). Att stället verkligen varit 

bebygdt bevi as i främ ta rummet genom de lemninga1' af hus, 

som under sista året anträffades. Dessa lernningar ådagalägga 

vidare att tvänne olika slag af byggna~er funnits i staden, näm-

ligen dels timmerhus, hvilkas fogar tätats först med mossa och sedan 

med lera, dels ett lags hyddor byggda på fullkomligt samma . 

sätt, som de ännu i dag i kåne brukliga s. k. >)klinhusen» 2). 

Vidare torde vara be,'isadt, att den mängd af aska och kol, som 

just gifvit lokalen dess namn, icke är att uteslutande tolka så-

som ti llkommen genom någon väldig brand, hvilken förstört staden, 

utan att dessa ämnen helt enkelt blifvit vid den litet emellan 

nödvändiga rensningen af spiselhärdarna utkastade från husen, 

och dervid bla,ndade mecl de säkerligen under århundradens lopp 

invid boningarna hopade massorna af afskräde från invånarnes 

måltider. Att staden icke desto mindre varit hemsökt af en X 
eller annan elds\'.åda, bevisas just genom de nämnda byggnad.-

1) Det torde böra erinras att denna tolkning af den svarta jordens betydelse 

vis erligen är mycket gammal (man kan skönja den redan hos MESSENIUS', 
men utt den uteslutande varit stödd dels pli. gissningar, dels pil fullkomligt 
oriktiga grunder. Hvarken HADORPHS eller SETONS undersökningar bragte 
sådana fakta i dagen, att frågan kunde anses fullt afgjord. Såsom en följd 
häraf hafva också alla de författare, hvilka förfäktat den nämnda tolkningen, 

vanligen i afsigt att derigenom erhålla en l~mplig plats för det gamla Birka, 
m&st sr,som hufvndargument anlita den svarta jordens halt af ko] och nska, 
hvilken helt kategoriskt förklarats vittna om en väldig brand o. s. v. livad 

värde detta slags bevisföring eger, torde vara genom de två sista lirens under-

sökningar tillräckligt ll.dagalagdt. · 

' ) Jfr p. 16. 
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lemningarna, hYilka tack nu- de a Id mdor hlifvit berarade 

till våi' tid. 

Vända vi o s till de öfri!!'.n, Fynd. n, li tående af mynt, 

smycken, vapen, verk tyg och hu. ge rad aker 111. iu., å finna vi, 

att de med ett enda undantag, d n t:dlig n m d af igt gömda 

silfverskatten, äro att bE>trakta å om del~ af vada förlorade, 

dels såsom förbrukade och m d at: igt bortka tade. Vi finna 

vidare bland dem ·såväl al t er af en höat uppdrifven inhemsk 

konstfärdighet, som ett ej rinaa antal förema l bYilka härstamma 

från andra, t. o. m. mv~k et aflä a na trakter. Redan fvndens . ~ . 
allmänna karakter häm·isar med be tämdhet pa Yår )'Dgre jern· 

å lder, d. v. s. tiden mellan det :de århundradet början och det 

11:te århundi·adets slut, och denna tid be tämning be tyrkes ytter· 

ligare genom de funna kufi. ka mynten, af hvilka det yngsta, 

såsom nämndt, är prägladt i el-Jfassisa år 963 eller 967 e. 10. 
De mäktiga jordlager, som alstrat under ,taden tillvaro, måste 

hafva kräft en ganska lå ng tid till itt bildande och det blifver 

uerigenom sannolikt., att taden blifvit anlagd redan ,id den yngre 

jernålderns bö1jan, och öfvergit'Yen och för törd först närmare 

dess slut. Att med ledning a f fynden öka närmare bestämma 

denna tidpunkt är vanskligt;· det YOre naturligtYis myntfynden, 

som skulle lemua stommen till en sådan beräkning, men ett fynd 

är ej tillräckligt. Den enda slut at Yi af det förhandenvarande 

silfverfyndet vågat draga, är att detta blifvit nedgräfdt före 

slutet af OLOF SKÖTKON NG r egering men det är alls inte.t, 

&.)In säger oss att staden blifvit vid samma tid förstörd. En 
sådan slutsats bl"fve fo··i·st · o fi fvod " 1 nagon mon berättigad, om era . 
~isade samma begränsning till tiden 'och amma egendomligheter 
1 öfrigt, som detta. 

Hittills har jag med afsi at afhållit mia från bvruje hän-
tydnina på t B'·· .. " " , · · k 

"' ' a t Jork.o-staden möjlicren kan haf'ra vant 1dentis 
med ANSGAR . b k t, ' .. 

Il e anta BiTka. En utrednina af denna fraga ar 
egentligen fr,· d o ·1k n 

amman e för en uppsats ådan som denna, bvi e 
blott har att red .. . f·· o .. • ar 
,.. ' ogoia or oangen af ett års lokalundersokmng ' 
tor de fy d o 

72 n , som derunder blifvit gjorda och för de lutsatser, 
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hvartill de sa fynd närmast föranleda. Då dessutom utrymmet i 

denna at'handlina ej medgifver en så utförlig behandling af Birka

fr[tgan, om ämnet kräfver, har jag ansett lämpligast att samman

föra de för fråaao bely ande nödvändiga fakta i en särskildt 

häråt egnad afhand ling, hvilken jag hoppas kunna inom kort 

på annat tälle meddela. Att de skriftliga källorna, trots de 

många mot ägel er de innehålla, mest tala för Birkas förläggande 

till :.\fälaredalen, är otvifvelaktigt, men längre torde det vara 

omöjligt att med ledning af des a källor föra frågan. Sedan 

blif'ver det lokalundersökningarnas uppgift att närmare bestämma 

stället. Flera bi torie krifvare hafva såsom bekant velat för

lägglt staden till Sigtunas närmaste grannskap, och då de skrift

liga källorna onekligen lemna oss helt och hållet i sticket vid 

valet emellan denna ort och Björkö, är det en skyldighet att 

först på ort och ställe undersöka hvilken af dessa lokaler eger 

företräde framför den andra.· En sådan undersökning ämnar jag 

anställa, så fort tiden medgifver, och först sedan denna blifvit 

utförd, kan jag våga uttala en bestämd öfvertygelse i fr ågan. 

En sida af Birka-frågan kan jag dock ej afhålla mig ifrå n 

att redan här vidröra, nämligen tiden för stadens förstörande. 

Rörande såväl sjelfva tilldragelsen, som tiden då den inträffat, 

tiger v'år historia fullkomligt, medan 110n eljest hållit ganska 

noga reda på de fi.endtliga infallen i Mälaren. För att erhålla 

en stödjepunkt i denna fråga har ruan tagit sin tillflykt till ett 

ställe hos ÅDAMUS BREMENSIS, der det talas om Biskop ADAL

VARD DEN YNGRES resa till Birka, och tolkat detta så, att 

ADALVARD skulle bafva rest dit för att besöka Biskop Unnes 

graf, men funnit staden så tillintetgjord, att man knapt kunde 

se hvar den legat. Då man nu vet att ADALVARD blef biskop 

i , igtuna i början af Konung STENKlLS regering, sannolikt redan 

år 1061, har man häruti velat se ett bevis för, att Birka redan 

före den tiden blifvit förstördt. Argumentationen är mycket 

gammal; den finnes redan i JoIIANNES MEsSENII Sveopentaproto-
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polis 1) och har sedan gått igenom litteratur n än<la till ena~te 

tid. Men om man betraktar ordalyd I en ho~ . \DAMU , s~ är det 

ofattligt huru man af han yttrand knnn t draoa naoon sådan 

slutsats. Sedan det förut talat m att ADALVARD mission 

till Sigtuna skedde efter samrad. m d Kon. 'TEXKIL sändebud, 

och sedan några för be tämn andet af Birkn läge ytter t vigtiga 

allmänna upplysningar om å äl jö- om lnnd,ägen till igtuna, 

från Skåne räknadt, blifvit m ddelad , h ter det: »Tunc etiain 

occas·ione itine1'is dii-ertit Bfrk:am, gure 11w1c in olitrtdinem ndacta 

est, ita ut vestigia civitatis ri.v appm·eant: qvare nec trmwlus 

sancti Unni Ar·chiepiscopi potuit im.:eni1·i» 2). Enligt min tanke 

bör detta ställe öfversättas ålunda: »l/11de1· denna 1·esa gjorJ.e 
han äf ven en afväg till Bfrka, som nu ( då författaren sk1ifrer 

detta) ä1' så förstördt att knapt spår aj staden äro sy11liga: 

hvarför'e ej helle1· er,kebiskop Unne , graf har kunnat anträffat>>. 

))Nunc,i måste här enligt vanligt pråkbruk referera ig till den tid 

då författftren skrifrer, och att ~U)A:m, ( eller han ,cho\iast) 

verkligen haft denna tanke, ne mig ännu tydligare framgå af 

constructionen: >)appareant>J 3). För äkerhet kull har jag jem

fört så många editioner af ADA)!I bok, om jag kunnat komma 

öfver, för att se om några andra lä arter funno , men med un-

') "·1tg;~e . inte,· hoc tempo,·is cur1·iculum (o: U 'NE död 963) el Adalvardi Ju· 
nio,·1s in S'Uecill1n adventu,n, in solitudi11e11, ,·edacta cicitas Bircana, ut coffJt'.t 

e~ seqventi testimonio ill. Adami Bremensis: 'l'unc occasione itineris diverht 
B1rcam Adalvardus t · , · 't t ve-tigm . . . . , qure unc rn sohtudmem redacta era!, 1 a u ' . 
~ivitatis v,x apparerent, ubi nec tumnlus ancti "Cuuonis Archiepi copi potu,t 
rnveniri · ,Nihil sub J t b'l 1· Holmire ' so e s a 1 e.» :UE SEN!l" . reopentaprotopo IS· · · 
1611, P· 89. - Prlln hvilken edition lh:: Etm:s hemtat sitt citat efter A.DA· 
~us iir mig ob<lkant. D!l läsarten är ensam i itt sin och t. o. m. afviker 

Min läsarten i 1\h:ss1rnn egen edition af de itu Danire (= Chorographia 
Scandinavire se n d f) 'Jlfo J'tl' 

2) ' . : an · , torde den böra betraktas sRsom oll or 1 ,g. .. 
M. ADAM! I-I1stona ecclesiastica , .. Ex Bibliotheca ... Ilenrici Ranzov~ 

'(T·. ; ed. E. Lindenbruch. 4:o. Lugdnni Bntavorum 1595. Cap. 236, p. Hil. 
1h denna editio h" · d ·1 t) al D Il anvisas vid alla bi\r ned:rn förekommau e c1 ° · 

r SYLVANDElt · o . . . . . . . . Cahn&· 
.· ' " m I sm d1sputnt1on De Situ Birc(l) Opp1d1 ant,qui, 
lire 1849 n 47 k . erent, ' ,.. gans a riktigt betonar nunc har dock liisnrten appar 
som helt och hall t , .. ' I'kt är det 
bl e vec.erlagger h,1ns egen ar umentation. anno 1 

9 
ott ett tryckfel. Att i likhet med Dr 'YLv l>iDER tolka det anförda stillet 

sasom ett bevis fö t B' . till 'd ,I.D,IL" 
v , b .. r at irka o,;Ikorligen m te haffa funnits v, 

ARns esok, torde · .. 7 4 'ara att soka be, isa för mycket. 
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dantag af en enda edition (ME SE u), som dock är att anse 

så om mindre tillförlitlig, hafva alla fullkomligt samma orda

lydelse 1). Jag tror mig således hafva visat det fullkomligt obe

rättigade uti att från Å.DAL'VARDS re a söka hemta något stöd 

för beräkningen af tidpunkten för Birkas förstörande. Allt hvad 

vi ur det anförda stället kunna sluta är att staden var förstörd 

när boken författades, och att detta måste hafva skett efter 1072, · 

synes deraf' att Erkebiskop ADALBER'rs död omtalas 2
); deremot 

vill det af de ställen, der det talas om Konung SVEN ESTRIDS

SON såsom ännu lefvande 3), synas som· om boken blifrit för

fattad före år 1075 4
). 

1) De jemförda editionerna äro, förutom den ofvan citeracle Lindenbrucliska, 

följande: 
A. Chorographia Scandinovire, sive Descriptio vetnstissima regionum & po· 

pulorum Aqvilonarium, Suecire, Danire & Norvegire, per venerabilem 

virum Adamum, Bremeusis Ecclesire Canonicum, anno M. LXII nempe 
aute D. XI elaborata nunc vero a Johanue Messeuio ... publicata. Rol
mire 1615. 12:o p. 1- 44. ()fotsvarar de Sitn Danire.) Har (p. 28) föl- • 

jande af vikande läsart: »Tum etiam occasione it/nei-is dive,·tit Birka,n, qvm / L 

t1mc in solitudinem ,·edacta est, etc. 
1 

11. De regno Danire et Norwegi::c, insulisque adjacentibus: juxta ac de Ho!· 
satia, Ducatu Sleswicensi et finitimis provincijs, Tractatus varij. Lug

duni Batavorum. Ex officina Elzeviriana 1629. 12:o .- I. M. Adami, 
Canonici Bremensis, Libellua de Situ Danire, ... p. 1- 42. (vide p. 26). 

C. ]YL A.dami, Scriptoris vetusti, Historia ecclesiastica ... Ed. J. J . MA

DERUS. Helmestadi 1670 Lib. IV. Cap. 236, p. 152. 
D. ADAM! gesta hammaburgensis ecclesire pontificum ed. LAPP~NllERG. Mo· 

numenta Germanire historica ed. PERTZ. Hannoverre 1846. Lib. IV. 
Cap. 29, schal. 138. Aftr. i PERTZ's skolupplaga, Hannoverre 1846. 

VELLEI edition af Historia ecclesiastica ... Hafuite 1579, omfattar 

icke De Situ Danire. 
2) 1. c. Lib. IV. Cap. XXXVI (193) p. 122. 
3) »Testis est Rex Da1101·um, qui adhuc hodie supe,·est, Suein»; - 1. c. Lib. II. 

Cap. XVII (69), p. 51. - »qui mmc in D«nia ,·egnat SueiTZ», I. c. Cap. 

XVIII (70), p. 52. 
') En 8v§rigbet möter onekligen bemödandet att med ledning af det anfö,·da 

stället bestämma en gräns för Birkas tillvaro, nämligen ovissheten, hurnvida 
det är författadt af Au.rn sjelf eller först senare tillagdt nf hans scholiast. 

I alla de ofvan citerade äldre upplagorna finnes det anförda stället uti texten, 

meu i den Lappenberg'ska editionen står det bland scholiern<1. Det blefve då nöd

vändigt att försöka bestämma scholiastens tid, och detta !&ter sig med tem

melig säkerhet göra med tillbjelp af Schol. 93 hos LINDENBRUCH (136 hos 

LAPPENBERG), hvilket synbarligen är författadt kort efter INGE DEN ÄLDRES (bär 
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Å andra sidan sakna ej antydnin ar om att Birka funnits 

qvar ännu någon tid efter det DALBERT be te den Bremen

siska erkebiskopsstolen, å led ft r l 42. ADA)HJ äger 

nämligen att ADALBERT af m dömkan m d d krina Ö lersjön 

boende folkens villfarel er be tämd Birka till äte för dera 

andliga öfverhufvud och att han till bi kop der täde ordinerade 

abboten HILTINUS eller .JoIIA.rTNE ·, a om han .jelf kallade ho

nom 1) . Dessa åtgärder hade väl näppeligen vidtaaits om taden 

redan då varit i grund för törd, och det vor derföre af tor 

vigt att känna från hvilken del af D.1LBERT;' reaering tid de 

förskrifva sig, men då detta vårtigen kan med full tillförlitlighet 

utrönas, måste man nöja sio med att antacra åren 1042 och 

1075 (eller 1080, i händelse upprriften om ALVARD ma 

härrör från scholiasten) såsom grän er för den tid inom bnlken 

Birka blifvit förstördt. 

SJÖBORGS försök 2) att på andra grunder vindicera en längre 

tillvaro åt Birka, strandar deremot, att den af honom åberopade 

förteckningen på biskopar, som kulle undertecknat Rn!BERTI 

lefvernesbeskrifning, såsom LA 'GEBEK ( JÖBORG egen käJlal) 

bev~sat, ej är något annat än en li ta på bi kopar, h,ilka bliflit 
ordmerade af ADALBERT a). 

.Man finner således, att det är rny ket annolikt att Bu'ka 
funmts qvar någ t }" ~ b o angre än man pa enare tid velat antaga, oc 

att den yttersta gränsen för de s tillvaro må te flytta fram 

antingen till tiden mellan 1072 och 1075 eller till. början af 

INGE DEN ÄLDRES regering, och dermed har man erhållit rum fiir 

en förklaring såväl af anledninoen till Birka förstöranJe, solll 

af det mystiska dunkel, hvari 
0

denna tilldracrelse yarit inhöljd. 

kallad ANUNDER) b k 1 'tia· . . e anta bortdrifning frlln tinaet. »]lupu aultm c,l'II 
mssimus ,·ex Sueon A e //·' dct!IID" 

·i um nunder, cum sacrificiu,n gentis statutum flO "' 
nivus otfe,·re de,pul 

') Q · ' 8118 a •·egna ibat gaudens• etc. 
» uorum errol'i cond z 'Il ' ,.tibll .M O ens 11oster Metropolitam,. ,tatuit Birl:am t 18 9i 

etropolim 1 " . · · 111 ab-
bat · · · · n qva civitate primum ex no tris ordinav1t D1llinu 

em, qvem i,pse J h D · Cap 
228, ]_). 

139
. 0 annem appellau&t.» l. c. Lib. IV. (De sito an1re · 

:) 1. c. T. III, p. «. 
) LANGEBEX S · 76 . cr1pt. rer. Dan. T. III. P· 24.5. 
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Det ligger nämligen då nära till bands att antaga, att staden 

blif,,jt tillintetgjord under det långa inbördes kriget efter STEN

KIL död, o'ch det mörk.er, som höljer hela denna tid ända till 

INGE · D. Ä. och HAL TANS tron bestigning, är fullt tillräckligt· att 

dölja äfven Birkas undergång. Hade staden blifvit förstörd ge

nom något utländskt infall, skulle traditionen helt säkert hafva 

haft tilldragelsen i bättre mi_nne, än nu är fallet. 

Har Birka legat på Björkö, och är den här gjorda deduk

tionen riktig, så böra de uti svarta jorden anträffade lemnin

garna gå ända in på STENKILS tid. Fortsatta undersökningar 

skola kanske besanna detta antagande. 
En svårighet, som skenbart möter Birkas förläggande till 

Björkö, är den uti första berättelsen nämnda bristen på verkliga 

hamnar, då likväl ADAMUS 1) uttryckligen talar om de goda 

hamnarne derstädes, uti hvilka Daner, Norrmän, Slaver, Sem

ber 2) och andra schytiska folk plägade lägga sina skepp, men 

anspråken på en god hamn voro säkerligen ej så stora på en 

tid, då fartygen vanligen upphalades på land. 

Men utrönandet af det gamla Birkas läge iir på långt när 

ej den vigtigaste sidan af Björkö-undersökningarna. Af vida 

störr~ betydelse synas mig de bidrag vara, hvilka den svarta 

jorden lemnar till belysande af en hel mängd förhållanden uti 

våra förfäders hvardagslif under slutet af hednatiden. Fynden 

i svarta jorden lemna i detta hänseende upplysningar, hvilka vi, 

enligt sakens natur, aldrig kunna erhålla genom undersökandet 

af grafvarna, hvilka hittills varit det enda fält, till hvilket våra 

archreologer kunnat vända sig med planmässiga undersökningar. 

Grnfvarna från vår yngre jernålder gifva oss i de flesta fall en 

jemförelsevis mera ensidig bild af den tidens kultur, en bild, som 

skulle blifva mycket ofullständig, om ej de tillfälliga markfynden 

komma till hjelp. De i afskrädessamlingen på Björkö funna 

fornsakerna föra oss deremot midt in uti det fredliga bvardags-

1) I. c. Lib. I. Cap. L (48) p. 38. 
2) Dessa Sember frlln det nuvarande Samland, voro kanske de som införde bern

stenen till Björkö ? 
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ningar. Den betydliga te syne vara den på ön ,v ollin upp

täckta, hYilken ommaren 1871 bö1jade undersökas af Prof. 

VIR HOW, om lemnat en kort redogörel e för ina upptäckter 1) . 

De af Vrncnow gjorda fynden hänföras af honom till den yngre 

jernåldern och han anser dem bevisa att man bär återfunnit 

det gamla J ulin eller J umne, våra sagors J omsborg. Det vore 

ett egendomligt sammanträffande, om det gamla Birka och Joms

borg skulle efter århundradens hvila aldeles samtidigt fnunträda 

och öfverlemna sina skatter åt den archreologiska forskningen. 

Det är mig vid slutet af denna redogörelse en kär pligt att 

för Amanuenserna vid Statens Historiska museum, Doktorerna 

HILDEBRAND och MONTELIUS, Professorerna KEY och SMIT'f 

samt Dr LINDSTRÖM i Visby uttala min tacksamhet för de upp

lysningar och den välvilja, hvanued de underlättat mitt arbete. 

Det tillmötesgående jag rönt från Hextlmansegaren å Björkö Hr 

E. STEFFANSSON, å, hvars mark undersökningarna hittills utförts, 

förtj enar äfven ett offentligt erkännande. 

') VmcHow. Ausgra6ungen auf der Inse! Wollin. Verhondl. der Berliner Ge
sdlsch. för Anthropologie, Ethnol. u. Urgeschichte 1871- 72, p. 58- 67, (i 
Zeitschrift för Ethnologie). 
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Öfver igt af K. V. A. Fö •hand!. 1873, J:o 5. Tafi. III, a. 

Fig. 1. 

. Fig. 4 a. 

Fig. 4 b. 

Fig. 3. 

Tecknade pä trä af R. Haglund. Naturlig storlek. 



fver igt af K. Y. . ] ,rhandl. 1 73, ' :o 5. Ta:fl. III, b. 

I 

Fig. 6. Fig. 7. 

Fig. 13. 
Tecknade på trä af R. Haglund. Naturlig storlek. 



Fig. 11. 

Fig. 9. Fig .. 

Tecknade pil. trä af R. Haglund. 

Öfvcr igt af K. V. A . .E hand!. 1873, N:o 5. -

\I 
il 
I 

Fig. 14. 15. 16. 

Tafl. III, c. 

17. Fig. 10. 

Naturlig storlek. 
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