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den 28 december 1818 samt kejserliga domar af den 19 
september och 23 november 1879 förbjöd stenens expor
terande. Stenen förblifver under seqvester, till dess ega
ren förbundit sig att låta honom stanna i landet och · 
stält antaglig borgen för denna förbindelses hållande. 
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Meddelanden från Björkö. 

2. 

Med hänvisnina till d . M· 
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01 
nt1 apologi 

f 
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b' or monen grus och s d S torfven träffad . an · trax under aräs-

c es en mängd stenar af 4.5-30 cm. diam ., 
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blandade med mindre och med grus. På 0,89 m. djup 
märktes tydliga, af 30~45 cm. stora stenar omsorgs
fullt lagda väggar till sjelfva grafven. Mellan de större 
stenarne voro mindre sådana inkilade. Dessa stenväggar 
sträckte sig ytterligare 0,59 m. djupt, då grafvens botten 
anträffades. Djupet således 1,48 rn. Grafvens riktning 

V +15° N - 0+15° S. 
Å bottnen af den något•vattensjnka grafven (jfr 

planritningen fig: 22) kunde tydligen urskiljas spår af 
två långsgående ekplankor, hvilka dock under ~rycket 
af den öfver1iggande jord- och stenmassan hoppressat.s 
till en papperstunn, svart lamell, hvaraf intet kunde 
tillvaratagas. Liknande spår af trä sträckte sig äfven 
uppåt grafvens väggar till omkring 0,47 m. höjd från 
bottnen. Denna ekkista sammanhölls af 31 jernspikar, 
af hvilka 7 suto i södra långsidan,· 6 i den norra, 2 i 
vestra gafveln och 1 i den östra (att äfven här funnits 
två, är tydlig·t, men antingen hade den felande blifvit 
af rost förtärd eller ock möjligen vid undersökningen 
förbigången), hvarjämte kistans hörn samrnanhöllos hvart
dera af 4 spikar utom det nordöstra, der en spik var 
ersatt af ett vinkelbesla.g af jern. Hörnspikarnes höjd 
från bottnen (med undantag af den nedersta, som i lik
het n:1ecl långsidornas och gaflarnes spikar alltid låg på· 
bottnen): i SV hörnet 0,20 m., 0,36 m. och 0,53 m., i 
NO hörnet 0,1s m., 0,33 m. och 0,44 m., i SO hörnet 0,22 m., 
0,25 m., och 0,49 m., i NÖ hörnet 0,24 m. och 0,44 m.; vinkel
beslaget i detta hörn satt O;u9 m. öfver bottnen. Dess
utom förekommo längs hvardera långsidan 4 lockspikar 
(å planritningen utmärkta med prickade konturer), alla 
stående med spetsarne nedåt. Deras höjd från bottnen var 
å grafvens södra sida (i ordning från grafvens vestra ända) 
respektive 0,4\l m., 0,46 m., 0,;,9 m. och 0,50 m. och å elen norra 
(äfvenledes från vester räknadt) 0,33 rn., 0,11 m., 0,47 m. och 
0,02 m. Af lockbräderna fanns intet spår qvar. Spikarne 
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voro oftast så hårdt fastrostade vid stenväggarna, att de 
endast m\ld mejsel och hammare · kunde lösgöras. . 

Af liket återstod blott några tänder (se å planrit
ningen fyra punkter strax vester om den . södra spänr:i
bucklan). De lågo 0,75 m. från grafvens vestra. ända: 
Den i andra grafvar oftast tydliga mörkare fargnmgen 1 

23. 

jorden å det ställe der liket legat, kunde hi:i,r ej urskiljas 
i anseende till de öfver grafvens hela botten utbredda 
svärtade spåren af kistans botten-plankor. 

Prydnader m. m. Ett par enskaliga ovala spännbuc~~or 
af brons (:fig. 23) prydda med ett långs gående, upphöJdt 
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band, belagclt med silfver med niello-ornement och af
brutet af fyra fyrkantiga upphöjningar med derå fast
nitade ringlagda djurfigurer. En liknande upphöjning 
vid midten af hvardera sidan. På hvardera sidan om 
detta midt-band 3 runda upphöjningar med derå fast
nitade halfklotforrniga kupor af silfverbleck, fvllda med 
bly och omgifna af en tvärstrierad silfverring~ Två af 
dessa rundlar sitta nära spännbucklans nedre ända och 
äro isolerade, de andra två paren sitta nästan symetriskt 
å bucklans midt och äro genom platta, silfverbelagda 
och med niellerade fjällornament prydda utsprång för-

24a. 24 b. 

enade med den flätade silfvertråd, som löper omkring 
spännbucklan ett stycke innanför kanten. Mellanrummen 
m~llan dessa här nämnda ornament upptagas af upp
höJda djurbilder, gjutna i ett med sjelfva bucklan. Båda 
bucklorna äro förenade af en tjock silfverkedja, som ut
går från nedre ändan af den norra spännbucklan och 
ungefär vid midten är fast vid den södra hvarefter den . ' 
aterstående, fria hälften (som vid anträffandet bildade 
ett par öglor) fortsätter till ett mellan bucklorna sittan-
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d l bakre ända den för-de gjutet silfverspänne, me wars 

enas genom en liten silfverring. 'f " fi 24 a 
( fb 'ldadt ofvam ran O', -', Detta silfverspänne a 1 0 

fig. 24 b)' kupioo't och -prydt med upphöjda från. sidan f 11 
VaI·1't starkt förgyldt, men örgy -djurbilder, har 

a 

25. 

. b t "tt Längd 6,2 , n är å alla upphöjda part_1 er or no · d . 
nmge , .. låO' me sm Nålen är af silfver. Detta spanne n k t 
cm. . b kl non"1 an . .. d " den södra spänn uc ans r. 
bakre an a pa .. f .. 1 t äffades 

Strax ofvanför spännbucklorn as do/e l.-1lnc ;bru;k,lorna. 
· k · b gt ne -me an; en rad perlo1·, som g1c . I en u , -
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Detta perföand innehöll 54 runda perlor af karneol och 
19 d:o af bergkristall ( di;;im. 0,5--l cm). 

Nio cm. norr om den norra (venstra) spännbucklan 
låg en hängprydnad aj silfver (fig. 25), bildad af tvänne 
tunna silfverplåtar, vid -kanterna förenade 
af en smal silfverskålla. Prydnadens längd 
7,7 cm; vid den nedre 0,8 cm. A båda 
sidor är ingraveradt ett trädformigt orna
ment med tre par grepar\ hvilka liksom 
hufvudstammen · sluta i en bladknopp; de 
mellersta grena~na äro nedböjda. Det hela 
likrfa.r 'de·ri yid grynin'gen 'af m~deltiden 
öfliga framställningen af lifsens träd' och 
röJer sålunda kristet inflytande. Smycket 
är helt och hållet fylldt med tätt hop
packade lager af fin linneväfnad. 

26. 

I ; myck:ets öfre ända är en af en ring
formig upphöjning omgifven öppning, från 
hvilken utgå tvänne dubbelvikna band af 
linne, hvilka sedan återfinnas, först under 
den närmaste sp~nnbucklans båda ändar 
och sedan tyckas hafva fortsatt till det 
of'van nämnda silfverspärmet, kring hvars 
nål ett sådant band träffas slingradt två 
slag invid nålfästet och ett annat ett en
kelt hvarf strax ofvanför nålhållaren. Ett 
annat fragment återfanns ock under den 
södra spännbucklans östra ända. Sådana 
på längden hopvikna band förekomma 
mycket ofta i grafvar af detta slag, till
samman med spännbucklor och andra spän

nen, men äro aldrig konserverade annat än der de be
finnas i omedelbar beröring med oxiderande metall. 

1 

Nästan fullkomligt samma träd återfinnes bland annat på den 
numera i Karolinaparken i Upsala resta sten, som förr stod i framlidne 
prof. W ays trädgård och ursprnngligen blifvit ditförd från Gotland. 
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Från södra spännbucklans östra ända synes ett lik
nande band hafva gått ti11 ~n jernsax (fig . 26), hvars 

27. 

bygel prydes af en tunn silfverplåt med 
drifna, otydliga ornament; den vid bygeln 
fasta ringen är af silfver; de trinda skäng
larne prydas af en tjockare silfverring vid 
hvardera ändan och mellan dem af 33 infalda 
smala silfverband. Saxen, som var af rost 
mycket skadad och sönderbruten, håller i 
längd omkring 15,~ ~m. 

Från samma ställe som bandet till saxen 
utgick också en 30 cm lång b1·onskedja, som 
slutade i en X-formig länk (fig. 27), i hvars 
nedre ända syntes spår af ett band, likt det 
ofvan beskrifna; en bit derifrån träffades 

28. 

lemningar af en knif, som haft läderslida och troligen 
genom bandet varit förenad med den nämnda länken 
och dess kedja. Den mycket sönderrostade lmifvens 
skaft var fullkomligt bortmultnadt. 
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I grafven s SV hörn låg en trat~form~q _qlasbäga1'e 
(fig. 28) med spetsen mot södra långväggen och myn
ningen mot norr. Bägarens höjd 17 ,2 cm. : diameter i 
mynningen 12,2 cm. 

Af skäl, sorn utförligt omtalats i den allmänna be
skrifningen öfver det graffält, å 'hvilket denna graf var 
belägen (jfr Månadsbladet 1878, sid. 675, 676), anser 
jag att grafveti innehållit ett qvinligt lik och är böjd 
att hänföra likets nedläggningstid till omkring år 900. 

Hjalmar Stolpe. 

Fornlemningar i Himle och Viske härad, Halland. 

Enligt löfte meddelas här en redogörelse, hvilken 
i följd af det knappa' utrymmet måste göras mycket 
kort, för dr H. Hofbergs berättelse om fornlemningarna 
i dessa två härad. 

Af naturen delas landet i tvenne delar, den ena, i 
vester, öppen, den andra, i öster, uppfyld af berg, sjöar, 
mossar och ljunghedar; den förra kan knappast sägas 
vara, rik på fornlemningar, ehuru sådana förekomma 
flerstädes, den senare är deremot afgjordt fattig på 
minnen från vår hedna tid. För fyra socknar kan 
dr Hofberg icke uppgifva en enda fast fornlemning, 
nämligen för Nösslinge, Stamnared och Sällstorp, alla 
tre liggande utmed V estgötagränsen - anmärkas må 
dock att i Skällinge socken, som ligger mellan de två 
först nämnda, finnas flere fornlemningar - samt, eget 
nog, för Spannarps socken, som ligger i den öppna 
delen af landet, den går t. o. m. ända ut till hafvet. 
Att i Spannarps socken fornlernningar fimnits är dock 
visst; på nr 2 Nackhälle fanns före 1855 ett stenröse, hvil
ket blifvit borttaget, och på samma gårds egor är funnen 


