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JÖRKÖ synes redan tidigt hafva ådragit sig historieforskarnes nppmärksamhet. Oftast återfinner man 

dock i deras skrifter endast öns namn, satt i förbindelse med några från utländska häfdatecknare, 

såsom ADAMUS BREMENSIS eller RmBERTus, lånade uppgifter om det ryktbara BrnKA, utan att författarne 

sjelfva för öfrigt röja någon närmare kännedom om den ifrågavarande ön och hennes märkliga fornlemningar. 

Då jag· här går att lemna en kortfattad historik öfver föregående forskning·ar på Björkö, och de fynd 

som dervid blifvit gjorda, för så vidt de kommit till min kiinnedom, förbigår jag derföre såväl alla uppgifter 

af ofvannämnda slag, som ock sådana, hvilka synbarligen endast utgöra mer eller mindre förändrade_ af

skrifningar efter äldre, här anförda källor. 

Den iild ta nppgiften om fornlemningarna på Björkö finna v1 uti reformatorn 0LAI PETRI svenska 

krönika. I in redogörelse för begTafningssätten och eganclerätten till grafställena under hednatiden säg·er 

han nämligen 1
): "Pläghade icke heller folket så begraffuas alt i hoop i kyrkiogårdar som nw skeer, utan 

hwar släkt hade sin eegen ättahaga i sin boolstadh, hwilka man än nw monga seer för öghonen ... Sådana 

begraffningar synas rnång·a städes än nw medt jordh högbar, sådana som är widh gamble Upsala, ther 

konungar (vtan tniffuell) begraffne äro, på Byrköö teslikis". 

Dernäst lägger JoHA rnEs 1\1Es ENIUS, i beskrifningen öfver de fem förnämsta och äldsta hufvudstäderna 

Svea- och Göta-land, sin personliga kännedom om Björkö i dagen, i det han lemnar en ganska igenkännlig 

beskrifning öfver borgen, som på den tiden naturligtvis ansågs för öns förnämsta märkvärdighet 2). 

En annan af öns märkvärdigheter, som ticlig·t väckte ett visst uppseende, är bernstenen, som ännu 1 

dag plägar efter nordlig·a stormar sköljas upp på öns nordvestra strand. Den omtalas redan af OLE WoRM 3
), 

såsom funnen af J. Bu1mus, och äfven OLOF RunBÄCK d. ä. vet att omtala fynd af bernsten såväl på Björkö, 

om på flera andra ställen i Mälaren 4). 

Den förste, som anställt någon verklig undersökning af fornlemningarna på Björkö, är emellertid JoHA 

HADORPH, och då denna undersökning tillika · är den första arkeologiska undersökning i Sverige, om hvilken 

vi ega kännedom, torde en ntförligare redogörelse för densamma kunna vara af intresse. Hvilket år under

sökning·en utfördes, är ovisst, men sannolikt egde elen rum i början af 1680-talet. Redogörelsen finnes uti 

företalet till den af HADORPH år @'l utgifna .B_järköa Rätten. Sedan författaren först redogjort för de skrift

lig·a urkunderna rörande staden Birka, från hvilken han anser den nämnda lagen härstamma, öfvergår han 

till berättelsen om sina egna forskningar och fynd på Björkö, "hwarest", säger han, "än synes I. . En fäst

ning eller Skantz på höga Bergzklippan wid Siön, med sina Wallar och twenne Ingångar rätt öfver Staden, 

1) 0LAI PETRJ Svenska krönika, utgifven af G. E. Klemming. Stockholm, 1860, sid. 82. 
2) "Quandoqvidem prrecelsre ru<lernm moles, & prresertim castri ~rassissirnum, eminentissimumque vallum regii, cnm dnabus capacissi

mis hoc ternpore in Bircana insula monstretur portis, quibus a<ljacet hodie villa, quam coloni quatuor inhabitant, totius insulre dominium 

obtinentes, & Regi Sueonum annuatim tributa pendentes". MESSENII.IS. Sveopentaprotopolis ... Holmire 1611, sid. 84, 85. 
3) MusEmf WoR::.fIANUM. Lugduni Batavorum 1655, p. 33. "Succinurn in aqvis dulcibus lacus Meler in Suecia, prope Insulam 

Hiarco, a D. Jona Bureo inventurn, Nobiliss. vir D. Georgius Stiernhielrn". 
1) .•• "förntan <le stycken som iag sielf haf1rer fått i Mälaren, fast det är sällan häntlt, så äro stora stycken mig gifne och wijste, 

tagne bl\dhe wi<l Gräsön, Glysu<lden, Biörkö, Swartsiö, l\1innursöö, Aggarön, Arnön, Tälgie, Skytteön etc. det och Herr liADORPIIlUS mig 
tedde taget wid Biörkö". - RUDBECK. Atlantica. T. I, Upsalire 1679, sid. 463. 

I 
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t f Biörköön 1) uthwijser dber iagh för några kt 1 f som Plan an a 
så at Huusen in til Skantzbärget räc rn. va, d . Sk tz Portarne hafwa stått, har iagh strax låtit 

· 1 . r o·en beskådat. och er an · .. . 
0 

•• 

åhr sedan want och a t granne 10 ' . ·t m af hoos fogade AffriJtmng pa andra SJJdan, 
1 . dh ett Quarter drnpt funm ' so 

gräfwa, och en Portnage WI pass . 
1 

CoLL ANTIQVITATUM Medledamot Mo' :R JOHAN 
2) N k Sk , N ao·el Lit H det bar oc 1 en .J • 

Lit. B. finnes . oc en epz- ' 0 · . · f' o dan N ao·el Lit. D. såsom och en Höska eller 
kt 1 både funmt makan a en sa < o . .. . . 

PERINGER effter mig nylig sö oc 
1 

. . warit brukat till Portens 1gensattiande Lit. E. 

Ci 

Fotolitogrqfuk kopia r,ftu on·gi'f&atec i 11adorph• Bjiirk6a MU, 
uifljrd ";d Gtntral,tabtn• Litograjuka Anita.It. 

spenne af Jarn, som synes .. 
. . .. Sk t' b ·o·bet har Staden leg·at, hafwandes på Wan tra Der mdan fo1 an z eio . 

S iir till Wärn och stora Siön, hwarest Stadzbryggian sijdan Skantzen ,_, 

d .. d . är bara Öön med oländig· Strand, at komma warit på dhe an ra SIJ 01 ' · • 

' 1, ]T t"l Stadzens Grund fins där änn n swartestc h.ohlen til Landz. ec !>..11 1 ' • ' • 

.. d H l warest nn Bönderne hafwa sin fetaste Acker där aff upbrau e nsen, 1 ' . .. 

·· 1 b .. stc Sädh wäxer hw1lken KohlgTUJH.1 larer ynas deras lnv13taste oc 1 a ' . 
alt in til Werldenes ända, och aldrig förwandlas kunna. Och ebnruwäl 

.. ·· d ·I ··· ·de 1• så många hundrade åhr, och liggia om )1iöhl dhe ara son e1 nor 

doch behålla lijkwäl sin swarta Färg oc Natur, , at H~t tar o h Folck 

som dher uthi gå, blifo'a aldeles swarte om Fötternc och Bce11 '11, om 

wore dhe Kohl nyligast dijt komne, sammaledes clcra åkcrr d kap, och 

hwad som kommer wid denne KohlgTuncl. Den öfrig' 11 af :taclz 11. 

Grund som icke har warit bränd, hafwa Höncl rne rögc1t io·b til ~\kcr 

som den och brukas i denne dagh. I förb:de :warta åk 'l' hafo er iagh 

o·ått öfwer en Tima och sökt at finna Lijkncl.'c r efft r nåo·on :\I ·tnll 
t, 

aldenstnnd Bönderne haf\va migh sådant bcriittat, ch ia 0 · fann cl ·r sielf 

Ett stycke af Malm såsom Lit. A. nthwij ar, no ·h tt malt bartni-tat 

Knifz-blad Lit. G. En rnn<l 'l'wålstecn som clb for] m brukat Lit. ( '. 

En Skiepz Nagel är'" och der upfunnen af ber:d min )I <lnrbctarc Lit. IL 

Men der Stadzbrygg·an warit widh ) iön Norr m hrntz n tkr finne~ 

ännu i Watnet stora Ekepålar, der iag ett tyck · af. Ctt • Lit. r,. af 

hwilka Pålar en Fogde några åhr sedan öfw r } örino·zöön det är wart

siölandet, har en stoor deel låtit upclrag·a, och sällia i Stockholm til Snickare, om 1 öntl rnc "·i.'tc berätta. 

Der synes och ännu widh Stranden Ungzgrundar af Huus som der stått å och mano·a wi. ~a Kiinnc

märke til samma Stadh, at ehwem som annorlunda wil här om döma, han ,vect intet lrn·adh han iicrer in 

til des han til Orten kommer, och medh Ögonen får sielfwa Sanning·en be-tu cla. Der finne iinnu dhe 

otalige Ättehögar, som Stadz-Inwånarne hafwa warit begrafne nthi: hwilka liggia baak för n . mal andåh' 

Wäster 
3
) Norr om Staden, der synes och ännu skurne ,vägar genom Åh sen som Lijken hafwa buritz icrenorn 

ifrån Staden, at aldrig ära flere Högar på ett Ställe i Rijket, det iagh någon tijdh kunnat miirkia. om nu 

snart i 16 åhr alt Swea och Göta Rijket har igenom farit, der finnes och ännu mycket Bärn teen i tranden, 

som åhrligen upkastas af Siöbottnen, hwilken förmenes wara af strandade Skiep i for lom dao·ar dijt kommen 

ty i Hedendomen hafwer Folcket mycket brukat Bärnsteen på sin Kropp både för prydnat p, Hal en ocb 

nthan på Kläderne, så och för Sundheet skull, doch mena somblige at den Bärn ten w~ix r d r uthi iön, 

och upkastas åhr ifrån åhr, af hwilken Bärnsteen iagh någTa stycken hafwer förwarat, om iao-h <ler i iö

stranden sielf upsökt hafwer, och der aff här 3:ne stycke Lit: J. K. L. uthwijsar. Här af i:ir nu bewij t at 

Biörköö gambla Stad har legat hoos oss bär uppe i Swerig·e, och allom så bekänd om wårom -.rannom 

det gambla Lätre som DAN först bygde på Zeland för Sigtuna hoos O som Oden för t o-iorde igh til 

1
) Jfr medföljande kopia af den till Bjärköa Rätten hörande kartan öfver Björkö af Gripenhielm. 

2
) De här under Lit. A-E G-H afbildade för·emrl fi :· · · · d 

.. . O' .. . . O' . ', , .. .. ... .. d en 11nas ,mnu qvar 1 Staten h1 ton ka museum, (år 16 '6), för cddn mc 
folpnde e0 enhand1ga antecknrn 0 af PElUNGSKIOLD Biorko borO'z Porte NaO'l"i· h .. I d t I k k "\ l · · lf · ' •n 

. . . . o o " oc rnar a me portes o parnes e ·e u I uti , 1c "a rnguo"e brede w1d Bystau An~? 1686 ~- 6 Ma1J 1genfundna af Johan Pering". 
3

) Skall vara Oster! "Ahsen" är en konst.,,.iord vall om hvr'\ken 1 
OJ , , mera sec an. 
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Boställe, som nn öde ligger, så at Biörköö kan ännu aff alla misstrogna hoos oss igenfinnas och beskåuc.t.ii, 

som willia dem besichtiga, och Stadzens Belägenheet med torna ställen jämnföra. Men af hwadh Orsak 

dhe gambla Swenske hafwa så långt upp afsijdes lagt denne Stadh ifrå alla Landz Wägar eller Siökanter 

på en så aflägen Ort, det kan man icke annar Orsak finna til, än at dhe sökt der medh roligheeten och 

säkerheeten, ty widh samma Öö är ingen goclh Hampn at liggia medh Skiepp och Farkostar, för stoor 

Storm af Biörkööfierden, ikke heller godh Strand at komma til Landz medh Farkostar, ut~an allena widh 

Stadzbryggan der Skantzen ligger, så at dhe allena synas hafwa sökt här med som sades, sin Säkerheet, 

det och Adamus Bremensis stadfäster, s! at Uthländske hafwa mycket dijt sökt för den skull, men åth Agnefit 

eller Stockholms Leden, hafwa dhe minst hafft sin Uth- och Insegling· för osäkerheeten skull, men mäst åth 

~rällie, som ligger allena halfannor Mijl ifrån Biörköö, hwarest dhe hafwa hafft sitt niclerlagh och öfwerfart, 

och mellan sigh och 'l'ällie hafva clhe hafft en stark Fästning på den tijden, at Fienclerne ther icke fram

komma måtte, nembligen Carlsholm mitt emot Lina. Säterij, ni.istan en Fierdingzväg· ifrån Tällie, der ännu 

ett trångt Sund är iempte Fästningen, som än synes i denne dagh, hwarest dhe gambla hafwa läste Bomar 

hafft öfwer och under watnet, at ingen måtte okunnigt der framkomma, och på det sätt synes 'rälg·e hafva 

sin första upkomst, och sedan tilwäxt af dem som ifrån Biörköö dijt flytt, tå Staden föröddes. Och således 

hafwa Börkööboerne hafft största Säkerheet å den sijdan, men mästa Osäkerheten ifrån Agnefit eller Stock

holms upfarten, hwar igenom Esternc, Finnarne och andra Siöfiender, hafwa inkommit och Mälaren skiöflat, 

som Historierne nogsamp't förmäla" 1). 

}Ian finner således att redan HADORPH, om man undantager några för hans tid lätt förlåtliga misstag· 

i afsecnde på den rätta tolkningen af såväl de lokala förhåilandena som de funna föremålen, på <let hela 

taget haft ganska väl reda på fornlcmningarna på Björkö. Också har ofvan anförda redogörelse blifvit fler

faldig·t citerad och använd såsom bevis både för och emot Birkas forna läge på öu. 

Nästa mera betydande bidrag till kännedomen om Björkö finna vi uti den af Grefve DAHLBERG uti 

Svecia antiqva et hodierna 2) merldelade kartan öfver ön. Fornlemningarna äro der tydligare och riktigare 

utsatta, än på den äldre kartan af Gripenhielm, som åter har ett afgjordt företräde uti de riktigare tecknade 

konturerna af ön norra del. Den Dahlbergska kartan är nämligen i detta hänseende mycket felaktig. 

Båda kartornas egentliga värde ligger dels uti de upplysningar de lemna om graffältens utsträckning vid 

slutet af 17:de och böijan af 18:de århundradena, dels uti namnen på öns olika delar. 

Ungefär samtidigt med rlet Dahlbergska verket offentliggjordes i Upsala en akademisk afhandling om 

Fjercllmndra af JOHANNES ÅRENIUS 
3
), hvilken egnar rätt mycken uppmärksamhet åt Björkö. Om bern

stenen säges att den plägar uppkastas på stranden vid nordliga stormar, att den förekommer både rå och 

bearbetad 4) och att den sannolikt är införd från Preussen. Dess förekomst i sjön förklaras på det sätt att 

ett med bernsten lastaclt fartyg sjunkit utanför lin. Förhållandena på land beskrifver författaren så nog

grannt, som det efter blott tre timmars besök på ön g·erna är möjligt. Han omtalar stora stenrösen 5), och 

beskrifver borgen såsom en cirkelrnncl vall af jord, sten och g-rästorf, försedd med 2 portar 0) den ena mot 

norr, den andra mot söder. Borgens storlek uppskattade han till ett tnnnland. Vid stranden norr om borgen 

iakttager han pålar, som förklaras såsom lemningar af en bro, som gått öfver till Adelsö. Vidare nämner 

han den stora mängden af grafhögar på öns östra (rättare nord-östra) sida och beklagar att både den korta 

tiden och den på grafvarna växande skogen gjorde en räkning af dessa minnesmärken omöjlig. Författaren 

är den förste som uppfattar den utefter svarta jordens östra sida löpande vallen såsom ett med konst åstad

kommet försvarsverk 7), å hvilket han räknat fem 8
) genomgångar, från hvilka väg·ar sträcka sig rät linie 

1) HADORPII. Bjärköa Rätten. Stockholm 1687. Företalet. 

2) Verket saknar tryckningsår, men antages vara fullbordadt före 1716. 
3) _ARENJUS, J. Exercitium Academicum de Fierdhundria ... Upsalire 1717, sid. 33, 36. 37, 42. 
4 ) ••. "succinum vel angulare, vel perforatum" ... Anf. st. sid. 33. 
5) "iugentes lnpidum acervi"; förmodligen de stora stenmassorna nere vid stranden, som hopats vid upprensningen af båtstäclerna. 

6) Äfveu l\lE SENIUS glömmer deu tredje porten. 
7) fuDORPH antog att rlen var en naturlig "åhs". Se ofvan. 

) Skall vara sex. 
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till kusten. Åt grafvarnas form synes han hafva eg·nat en berömvärd uppmärksamhet och han omtalar att 

· .. · · d d f f k f g·a eller tre-si di O'a stensättnirwar. På några !!.Tafvar somhga aro omg1fna af cirkelrun a, an ra a yr an I o O 
u 

fann han endast 2 resta stenar. Huruvida husen varit af trä eller sten, vågar han ·ej afgöra, men hyser 

intet tvifvel om, att de ju varit "på ett lysande sätt uppförda". Slutligen tillägger han, (sid. 42) att den 

åker, der husen fordom stått, är så fruktbar, att knappast i hela Sverige finnes någon bättre. 

Tio år senare utO"af JOHANNES MEHMER en akademisk afbandling 
1
), som äfven innehåller några bidrag· 

0 

till kännedomen om Björkö. Såsom vanligt sysselsätter han sig· med härledningen af öns eller stadens 

namn och omtalar med anledning·I deraf att gamla Björkö-bor sag·t sig kunna minnas den björklund, om 

hvilken MESSENIUS talar, och att den varit belägen på öns södra del, som då, (likasom ännu i dag) bar det 

särskilda namnet Grönsö 2). Om öns fornlemningar bar han föga ati! förtälja. Deremot berättar han, att en 

flicka vid namn Christina Andersdotter vid pass åtta år förut uti den plöjda åkern hittat en bit rent guld, 

besatt med några stenar, såsom carneol, jaspis och agat 3), och hvilken på sin tid antogs hafva tillhört 

ett halssmycke. Vidare anför han en af trovärdiga män berättad sägen, enligt hvilken några okända per

soner från Stockholtn skulle några år förut hafva uppe i sjelfva borgen nattetid uppgräft och hemligen 

bortfört en stor kista fyll cl med dyrbarheter af alla slag 4). Denna sägen är förmodligen densamma som 

man ännu i dag, ehuru med några förändringar och tilläg·g, får höra tillämpa ' p en grafhög på ödra idan 

om borgen. -- Författaren, som synes hafva samlat flera notiser om Björkö, än som rymma inom det häfte, 

ur hvilket ofvanstående uppgifter äro hemtade, utlofvar en andra del af sin afba1idling, åtföljd af 'Il karta 

öfver ön, men detta löfte tyckes aldrig hafva blifvit infriadt. 

Såsom ytterlig·are bevis för att Björkö under förra århundradet an åg väl värd tt b ök mfL anföra. 

att den namnkunnige Streng·näs-Biskopen JACOB SERENIUS (t 1776) företagit en ffrd dit, vid h ilk 11 han, 

att döma af ett af vVERLAUFF 5
) citeradt bref till Dansken GRAM, synes hafva ~ir kildt fä tat jcr Yid för _ 

komstcn af bernsten uti svarta jorden. 

Med vårt århundrade kan ett nytt skede i Björkö-for kni1warna hi

storia sägas vidtag·a, i det man nu först böijar att m · d m ra ifrer vinläo·o·a 

sig om att tillvarataga de fornsaker, som tid efter annan komma i dao· n på ön. 

Sålunda finna vi år 1805 ett af bonden Mårtcn Er on anträffadt f nd, 

bestående af ett väl bibehållet lerkärl (:Wig·. 2), in1ieb Ilande ben och mull" 

två sammanvirade jerntenar och ett halfmånformigt, i na ändan hva t i 

den andra ihåligt jernverktyg·, inregistreradt bland Staten Bi tori ka Mu ei 

samling·ar
6
), NågTa närmare upplysning·ar rörande fyndet finna ej an

tecknade. 

I
. Den första uppgiften rörande de för bestämmandet af de öfrfo:a forn-

Fig. 2. 1 l ~ 
~- emningarnas ålder så vigtig·a myntfynden, finna vi uti D:r A. Blad in-

trädestal i Kongl. Vitterhets Ir t · h A f · k - is one oc n 1qv1tets A ademien d. 21 Jan. 1812 7), hvar t tvänne medailler 
1
) MEUMER, J. Excrcitium academicum de Birca. Pars I. Upsalire 1727. 

2) Anf. st. sid. 4. 
3) "Et . enun ante octo ferme annos, (verba sunt nobilissimi Palmschöldii) 11 . · · · · . · 

11uri aliquot gemmis, ut sarda Jaspide & Ach t 1. t· t' . . . . pue a iustica nomme Chn trna Andre, , film fnt'hun pun 
. . . , a e c 1s 111c 1, m aiato ao-ro mvemt T · r r · · · · · · · · 

tr1buno lllhtum A:o 1664 visum fuit. (Mscr eJ·us)" A f t 'd 
9
° · oiqvem O un u1sse, veros1mile )l"ob1lis 1m1 Dahlberg10 

4 ,, . . . . . · n . S • Sl • 1 , 20. 
) Na11ahant m1h1 anno Jam prreterlapso incolre B' -~ ... · Ad l .. . 

d . . 11 tre, u m e so reta te provect & fid d' · · · · · · qvos am 1gnot1 generis ac comlitionis illuc Sto kh 1 . . . . . . : 1, e 1gm vin, al1qYot ab lunc num , 
c O nua vemsse qm aux1hant1bus et · · · 

magnam effoderunt cistarn, qvam omnis rreneris d' ·r· 1 t ' ' ' Jam 1ps1s, nocturno tempore, iutra rndera regire 
b 

o 1v1 us oppe am clam asportarunt· atqu · t · 
su terra reconditos esse thesauros Sed de h f . ' · ' e susp1can ur mgentes adhuc ibi pluribus in loci 

· · oc usms, quum de hodierna Bircre f · b f · 
") WERLAUFF. Bidrao- till den nordiske R l d l 1r· . ' acie ver a actun erimus". - Auf. t. id. 20. 

D l K . b o av rnn e s istone - D·inske Vid k S 1 k H' 
ee, J0 enhavn 1836, sid. 214 _ Det h·· . .. d b f . 0 • ' ens'. e s · 1 t. og Philo oph .Uhan<llino-er. 5:tc 

f d .. . . ar namn a re vet fran SERENIUs in l '° 11 . .. 'li .. " 
an e ons arkeologiska förhållauden men J. a k. 

1 
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7
) Vitterh. Histor. och !\.ntiqv Akad H dl" 

• . ' . au mgar. T. X. Stockholm 1816, sid . 216. 



Förklaring öfver afbildningarna. Explication des Planches. 

PI. I. PI. I. 

Fig·. 1. Armring af silfver. Vigt: 112,s Gr. 1/ 1• Fig·. 1. Bracelet d'argent. Les six gTos fils 

dont consiste le bracelet sont soudes ensemble pour 

former le noend dont la face est representee au 

centre de la figure. Poids: 112,s 1/ 1 • 

Fig. 2. Armring af silfver. Vigt: 102 Gr. , 1/ 1• Fig. 2. Bracelet d'arg·ent semblable a la fig·. 1, 

Fig. 3. Armring af silfver med sling·ornament 

och cljnrhnfvuden. Vigt: 86,7 Gr. 1/ 1 • 

Fig. 4. Armring af silfver. Vigt: 61,10 Gr. 1/1, 

Fig. 5. Halsring af silfver. Vigt: 72,5 Gr. l/1 · 

Fig. 6 (a & b). Öppen armring af silfver med 

inslagna prydnader. Vigt: 27,s Gr. 1/ 1• 

sauf le noeud, dont on voit la face au centre de la 

figure. Poicls: 102 Gr. 1/ 1• 

Fig. 3. Bracelet d'argent. Le noeud, dont la 

face est figuree au centre, est forme par les six fils 

soudes ensemble, battus en plaque percee a jour et 

decoree de deux tetes d'animaux aux extremites. 

Poids: 86,i Gr. 1, '1 • 

Fig1 4. Bracelet d'arg·ent. Poids: 61,70 Gr. 1,,. 

Fig. 5. Collier d' argent. Il se ferme au moyen 

d'une agrafe. Poids: 72,5 Gr. l / 1 · 

Fig. 6 (a & b). Bracelet ouvert, å ressort et a 
plaque cl'argent clecoree d'ornements en creux; l'nn des 

bonts est casse. Poids: 27,s Gr. 1/ 1• 

Fig. 7. Stycke af en enkel armring af silfver. 1/ 1• Fig. 7. Fragment de bracelet en argent. La 

section en est figuree en clessons. 1/ 1• 

Fig. 8. Stycke af en enkel armring af silfver. 1/ 1• Fig. 8. Frag·ment de bracelet d'argent, avec la 

Fig. 9. Stycke af en silfverprydnad af ytterst 

tunn plåt med filigranarbete. 1/ 1• 

Fig. 10. Stycke af en silfverprydnad med fili

granarbete. Plåten någorlunda stadig. 1/ 1• 

PI. II. 

Fig. 1. Ringsölja af silfver. Bottnen i de en

punkterade trianglarna visar spår af förg·yllning. Vigt: 

155,15 Gr. 2/ 3• 

Anm. N1Uen är egentligen hopböjd och ringen snedtryckt. Jfr 
triisnittet i texten Fig. 10. 

Fig. 2. Stycke af ett föremål af silfver med 

inslagna prydnader. 1/r 

section en clessons. 1
11 • 

Fig·. 9. Fragment d'ornement en argent å plaque 

extremement mince , ornee de filigrane. ] / 

/ 1 · 

Fig. 10. Fragment. La plaq ue d'argent, ornee 

de filigrane, est ici plus epaisse que celle de la fig·. 

9. 1/1· 

PI. II. 

Fig. 1. Boucle d'argent. Les creux des tri

angles qui renferment un seul point, portent des traces 

de dorure. Poids: 155,75 Gr. 2/ 3• 

R emai·que. Le dessin reproduit la boucle sous sa forme 
originaire; la gravure du tex te (Fig. 10) en montre la forme 
actuelle. 

Fig. 2. Frag·ment de plaque d 'argent, decoree 

de lignes grossierement pointillees. 1/ 1• 



Fig. 3. Bit af en öppen armring· af samma form, 

som PI. I, fig. 6. 1/ 1• 

Fig·. 4. Stycke af armring(?) af silfver, med 

inslagna en-punkterade trianglar. 1/1' 

Fig. 5. Stycke af en fin silfverkedja. 1/1· 

Fig·. 6. Stycke af en mynt-ten af silfver. 1/1 · 

Fig. 7. En liten 4-sidig silfverten, hopböjd till 

ring. 1/ 1. 

Fig. 8. 

prydnader. 

1. l/1 · 

Stycke af en silfverten med inslagna 
rrroligen af ringen till en sölja = Fig. 

Fig. 9. Kufiskt silfvermynt. "Dirhem" af Saffa
ridernas klass, slagen under Tahfr ben-Muhammed i 

Zerendj, år 293 ( = 905,6 e. Kr. ). Mycket sällsynt. 
(Se Inv. öfver myntfyndet 1872 N:o 17). 

Fig. 10. Kufiskt mynt af Samanidernas klass. 
Slaget under lsma'il ben-.A.hrned i Balkh år 294 ( = 
906,7). Genomborradt för att bäras såsom prydnad. 
- Sällsynt. Ny för Sverig·e. (Se Inv. 1872 N:o 18). 

Fig. 11. Byza11tinskt silfvermynt. Constantin 
X och Romanus II (948-959). 

Fig. 12. Armring af 6 smala silfver-tenar, flätade 
öfver en 7:de, som genomlöper hela ringen. Vigt: 
28,22 Gr. 1;1. 

Fig. 13. Armring af silfver, flätad af sex tenar. 
Vigt: 32,55 Gr. 1; 1 • 

Fig. 14. Liten rund silfvertacka. 1;1. 

Fig. 15. Något större d:o, hamrad, itu-huggen. 1;1. 

Fig. 16. Mynt-ten. Vigt: 30,2;; Gr. (Hel ) 1; 
• l' 

Anm. Alla hittills afbildade föremål tillhöra det stora 
samlade silfverfyndet från år 1772. 

Fig. 17. Stycke af ringen till en sölja af silfver 
= Fig. 1. l/1· 

Fig. 18. Stycke af en öppen armring af silfver. 1; 
l' 

Anm. Fig. 17 och 18 ti).!höra det samlade silfverfyndet 
från år 1873. 

II 

Fig. 3. Morceau d'argent, peut-etre le fragment 

d'un bracelet ouvert, de la forme Fig. 6, PI. I. 1;1• 

Fig. 4. Fragment de bracelet, decore de tri

angles en creux renfermant un seul point. 1; 1• 

F . 5 Fragment de chaine d'argent. Travail 1g. . 

tres-fin. 1/1 · 

Fig. 6. Morceau d'argent, coupe d'nne barre er

vant de monnaie. 1/1· 

Fig. 7. Petite barre d'argent quadrangulaire, 

courbee en forme de bague. 1
/ 1 • 

F . 8 Fra9:ment de barre d'argent avec des 1g·. . ~ 

ornements en creux. P eut-etre de l'anneau d nne boucle. 

= Fig. 1. l I 
11· 

Fig. 9. Monnaie coufique. irb rn de la cla e 

des Saffarides; cette monnai a etc frapp , ou 1 r ne 

de Tahir ben-Muham11ied, a Z r ndj, n 1 an 293 d l'He

gyre ( = 905,6 de notre ere). Extr~m m nt rc r . (Voir 

l'inventaire des monnaie coufiq u fai an t parti de la 

grande trouvaille des objct n ar()' nt 11 1 7 :o 17). 

Fig. 10. Monnaie oufiqu 

manides. Frappee, ou l r crn 

a Balkh en 294 ( = 906, 7). rf r 

anparavant. 

Fig. 11. Monnaie d argent b:~zantin 
tin X & Romain II (948-9 ~9) 

a-

on tan-

Fig. 12. Bracelet. ix fil d aro-ent ont tre e 
sur le septieme, qui parcourt tout 1 ann au. Poid : 
28,22 Gr. 1; 1 • 

Fig. 13. Bracelet tre e cl 
Poids: 32,55 Gr. 1/ 1 • 

Fig·. 14. Petite barre d argent. 

1x fil d argent. 

l 
l' 

Fig. 15. Barre d'argent battue a froid. Cou-
pee. l/1 · 

Fig. 16. Barre-monnaie en arg nt. Poid : 30 2ii 

Gr. (Entiere). 1; 1• 

Rem. Tous les objets figures jusqu'ici font partie de la 
grande trouvaille d'argent de 1872. 

Fig. 17. Frag·ment de l ann au d'nne boucle 
d'argent, de la forme Fig. 1. 1 

1
• 

Fig. 18. Frag·ment de bracelet onvert en ar
gent. 1;1. 

Rem. Les Fig. 17 & 18 appartiennent å. la trouvaille d'ar· 
gent de 1873. 



Fig. 19. Hängsmycke af spiralvriden silfvertråd. 
Vigt: 9,1 Gr. 1;1° 

Fig. 20. Del af en prydnad af guld. 1/ 1• 

III 

Fig. 19. Pendelo4ue fabriquee d'un fil d'argent 

et tordu en spirale de maniere a former une perle. 
Poids: 9,1 Gr. 1; 1" 

Fig. 20. Fragment de g·arniture en or. 1/ 1• 

Fig. 21. Ring af tunnt guldbleck. Vigt: 1,:.>7 Fig. 21. Bague formee d'nne plaque d'or. Poids: 

Gr. 1
/ 1· 1,n Gr. 1/ 1• 

Fig. 22 (a & b ). Brakteatlik hängprydnad, gjuten 

af bly. 1/ 1• 

Pl. III. 

Fig. 1. Spänne af brons, bestående af ett gjutet 

genombrutet stycke och en på baksidan deraf fast

nitad plåt. .r ålfästet på baksidan, nära elen tvära 

ändan; nålhållaren nära elen motsatta. Nålen har 

varit af jern. Mycket sällsynt form. 1/ 1• 

Fig. 1. ÄndbesJag till en rem, med djurbufvud; 
af brons. 1; 1• 

Fig. 3 (a & b). Fragment af ofnllbordadt bronz

föremål. Gjntsömmarna qvarsittande. 1/ 1 • 

Fig. 4 (a & b). Fragment. Djurhufvud af brons 

med upphöjda ornament. Har varit fästadt vid något 

föremål af jern. 1/ 1• 

Fig. 5. Ändbeslag till en rem, för att fästa en 

ring. Brons. 1 / 
11 • 

Fig. 6 ( a & b ). Stycke af spänne(?) af hittills 

obekant form. Har haft jernnål. - Två exemplar 

funna i svarta jorden, båda af brons. 1/ 1 • 

Fig. 7 (a & b). Bronsprydnad, som möjligen 

varit fästad å en dubbelskalig oval spännbuckla. 1/ 1• 

Fig. 8. Knapp af brons, inlagd med email 

cloisonne. 'l'eckningen violett, i gult fält. - En på 

samma sätt emaillerad bronsskifva, med ett fullkom

ligt liknande ornament i midten, är f. i Norge, fästad 

vid en blyvigt. (Bergens Museum N:o 1856-58). 1/ 1• 

Fig·. 9. Fragment af brons, med inläggning af 

rödt glas. Har tillhört nedre armen af ett Gotländskt 

bågspänne. 1/ 1• 

Fig. 10. Pincette af brons. 1/ 1 • 

Fig. 11. Örslef af brons. 1/ 1• 

Fig. 22 (a & b). Pendeloque en forme de bracteate, 

coulee en plomb. 1; 1• 

Pl. III. 

Fig. 1. Fibule de bronze fabriquee en deux par

ties, dont l'une, coulee a jour, est fixee sur l'autre au 

moyen de petits rivets en bronze. L'aiguille, qui a 

ete de fer, etait attacbee a la plaqne de dessous, pres 

du bord superieur, et Je crochet recevant la pointe 

de J'aiguille, se tron ve pres du bord arrondi de la 

fibule. Forme tres-rare. 1; 1• 

Fig. 2. Bouterolle de laniere en bronze se ter
minant en tete d'animal. 1/ 1 • 

.. E'ig. 3 (a & b ). Fragment d'un objet inacbeve 

en bronze. Les bavures y restent encore. 1/ 1• 

Fig. 4 (a & b). Garniture de bronze en forme 

de tete d'animal fantastique. Doit avoir ete attachee 

a un objet de fer maintenant detruit par la rouille. 1,\. 

Fig. 5. Bouterolle de laniere en bronze. La 

partie infärienre peut donner passage a un anneau. 1/ 1• 

Fig. 6 (a & b). Objet de bronze snppose avoir 

ete une fibule, vu les traces cl'une aiguille en fer. -

Il a ete tronve deux exemplaires de cette forme 
jusqu'ici inconnne. 1/ 1• 

Fig. 7 (a & b ). Garniture de bronze, qui a pro

bablement ete attachee a une fibule ovale a denx 
ecailles. 1;1. 

Fig. 8. Bouton en bronze a email cloisonne. 

Le dessin en violet sur cbamp jaune. - Un pareil 

bouton, mais augmente d'un bord dans le meme 

style, a ete trouve en Norvege fixe a un poids de 

plomb. (Musee_ de Bergen N:o 1856-5.8). 1/ 1• 

Fig. 9. Fragment en bronze, avec incrustation 

de verre rouge cloisonne. Partie d'une fibule type 
Gotlandais. 1;1. 

Fig. 10. Pince en bronze. 1/ 1• 

Ji.,ig·. 11. Cure-oreilles en bronze. 1/ 1• 



Fig·. 12. Spänne af bronz. Nålen har varit 

fästad mellan båg·ens två förtjockningar. 1
/ ,. 

Fig. 13. Spänne af brons. Nålen (af jern) fästad 

vid den nedre, haken vid den öfre ändan. (Jfr Fig. 

1). l/1· 

Fig·. 14. Spänne af brons med jernnål. Mycket 

skadadt. Ny typ. 1/ 1• 

Fig. 15. (a & b). Bronsprydnad med en från 

undersidans midt utskjutande pig·g·, hvarmedelst den 

möjligen varit fästad på den runda skifvan · å ett 

gotländskt båg·spänne. 1/ 1• 

Fig·. 16. Oval, dubbelskalig spännbuckla. 1
/ 1 • 

Nitarna, som sammanhållit de båda skalen, hafva under den 
forne egarens tid gått sönder och ersatts genom linnetrl\d, trädd 
genom nitnl\l en. Inuti bucklan sitta bitar af fint linnetyg. Nålen 
har varit af jem. - Funnen jemte det runda spännet fig. 17 
det likarmade bågspännet fig. 18, en skadad bronsnål, stycken af 
groft ylletyg, en mängd nitnaglar med vidsittande trädfragment samt 
lemningar af ett obrändt menniskoskelett, vid svarta jordens södra 
gräns. Troligen en graf med obrändt lik, hvilken blif'vit bragt i 
oordning genom dikesgräfning. 

Fig. 17. Rundt spänne af brons. Bär spår af 

förgyllnig. Undersidan har, förutom nålfäste och nål

hållare, en liten ög·la i kanten, hvari en jernring är 

fästad. Nålen har varit af jern. 1/ 1• (Se fig. 16). 

Fig. 18. 

(Se fig·. 16). 

Likarmadt bågspänne af brons. 

Nålen har varit af jern. 

Fig. 19. Liten ringsölja af brons. ,, 
11 • 

,, 
/ 1• 

Fig·. 20. Båg·spänne af brons. 1/ 1 • - Nålfästet 

enkelt, såsom under äldre jernåldern. 

Fig·. 21. Fragment. Drakhufvud af brons, med 

inslagna prydnader. 1; 1• 

Fig. 22. Likarmadt bågspänne. Nålen af jern. 1 , 
/ 1 • 

Fig. 23. Hängsmycke af brons. 1 / 
, 1· 

Förutom de pli en ring uppträdda 9 små bitarna af bronstråd 
med en ögla i ena ändan, märkes ett litet afbrutet svärd hvars 
fäst~ eger den för vikingatiden formen. Ett annat, rundt och nåo-ot 
kupigt fragment, som finnes faster()'adt vid rino-en är möjlio-en "en 
liten sköld. 

0 0 
' o 

IV 

Fig. 12. Boucle en bronze. L'aiguille a ete 

fixee entre les deux noends cle l'arc. 1
; 1• 

Fig. 13. Fibule en bronze, type de la fig-. 1, avec 

cette difference que l'aiguille de la Fig. 13 a ete fixee 

a la partie inferieure, le crochet au bord superieur. 

Fig. 14. Fibule de bronze, l 'aiguille de fer. rrres

endommagee. Type nonveau. 1
/ 1 • 

Fig. 15 (a & b). Garniture en bronze avec une 

pointe saillante au cöte interieur, au moyen de la

q uelle elle doit avoir ete attachee au centre d'une 

gran de fi.bule du type Gotlandais. 1, ,. 

Fig·. 16. Fibule ovale a deux ecailles, dont 

la superieure est conlee a jour. 1 
1 • 

Les rivets qui out rete nu les deux parties, a,·aient disparu t!eji1 du 
temps de l'ancien proprietaire, et avaient ete rernplace par des fil de 
lin, passes par les trous. Sur le cOte interieur on reconnait les restes 
d'une toile fine. L 'aiguille a ete de fer . - Pre de cette fibule e 
trouvaient: des fragments d'une autre fibule, <les re te d'unegro seetoffe 
de laine, une aiguille en brouze, bon nombre de ri vet avec des frag
ments de bois adh ereuts, les fibnlc reproduite ff. 17 & 1 eten dernier 
lien, cles parties non br-Ct.lecs <l 'un quel ·tte d'homme. Probnblement 
il y a eu lå un tombeau, qu'on a dernno-c en labournnt le champ. 

Fig·. 17. E'ibule rond en bronze pol'tant de 

traces de dorure. An bord du öt interieur trouve 

une ansette portant un petit annean d fer. L aiD"uille 

a ete de fer. 1; 1 • (Voir .... ;. 16). 

Fig·. 18. Fibule en bronz 

usage pendant la period de 

ete de fer. 1/ 1 • (Voir fig. 16). 

cl Ull 

iking· 

Fig. 19. Petite boucle de bronz . 

forme fort n 

L'aiO'uille a 

1 
l' 

Fig. 20. Petite fibnle en bronze, dont I aignille a 

ete portee par une senle ansette maniere datant de 

la premiere periode de l'age du f r. 1• 

Fig. 21. Fragment de bronze r presentant une 

tete de dragon avec ornements en creux. 1 
1• 

Fig. 22. Fibule de bronze. L'aiguille en fer. 1 ,. 

Fig. 23. Pendeloque en bronze. I' 

~ans un anneau. sout passe dix meuus objet , parmis lesquels 
on ~1scerne_ une pet1te epee collee, la poignee en bas, a J'anneau, 
par 1 oxyclat1ou du metal. L'epee, clont la pointe est brisee, est de la 
forme de celles qu'ont portees les 'i ikings. On remarque encore le 
fragment <l'un autre objet, peut etre celui d 'un bouclier en miniature. 
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