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UNDERSÖKNINGAR I KRONOBERGS LÄN 
ÅR 1905 

KNUT KJELLMARK. 

HÄLLKISTA VID BENESTAD I ARINGSÅS SN, ALLBO HD. 

ällkistan var belägen i ett röse, som af traktens be
folkning kallades "Bruarör," och som låg vid Bene
stad by, tätt intill stora vägen mellan Alfvesta och 
Blädinge, 3 km. SS V. från Alfvesta järnvägsstation. 

Roset (fig. 1), som höjde sig 1,5 m. öfver 
landsvägen och genom odling blifvit för
ändrad! till sin form, 
bestod af tämligen 
små stenar, få mer 
än hufvudstora, och 
var blandadt med 
sand och grus. Kis
tan (fig. 2) låg nu j ( 

i ena — sydöstra 
— utkanten af roset. 

Östra sidan af kistan var blottad. Efter 
borttagandet af de mindre stenar, som till 
största delen dolde hällarna, befanns den 
egentliga grafbyggnaden sakna takhällar, 
hvarförutom hällarna i södra gafveln blifvit 
betydligt rubbade till sitt läge. Detta var 
äfven fallet med den nordligaste af de två 
östra sidohällarna, som på grund af under- Fig. 2. Plan af kistan 
minering genom plöjning utanför kistans ' forcgäende rose-

Fig. 1. Röse med liäll-
kista vid Bencstad. 
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östra sida sjunkit ned med södra ändans öfverkant i jämnhöjd 
med alfven. 

Inom kistan låg en del af en takhall (?) och strax väster 
om kistan en annan större häll, som möjligen också hört till 
taket. I en gård i Benestad by lär finnas en af denna kistas 
takhällar, använd som trappsten framför husets port. 

Inom kistan bestod fyllningen öfverst af ett lager sten. 
Omkring 40 cm. under sidohällarnas öfverkant vidtog grus, 
som på 60—80 cm. under hällarnas öfverkant aflöstes af sand. 
Den orörda alfven mötte vid 1,1 meters djup. 

Fyllningen och innehållet i kistans södra ända var inom 
1 kvadratmeters område intill gafvelhällen rubbadt genom förut 
skedd gräfning. Här hittades på 0,4 0,8 m:s djup en del 
obrända djurben, som nästan säkert ej härröra från förhistorisk 
tid. Vid 0,5 m:s djup låg här (vid 1 på planen) ett skiffer-
bryne. Pä samma djup hittades, ungefär midt i kistan, (vid 2) 
under den nedvräkta takhällen en tapp till diabasyxa. Under 
det djupet var i denna del af kistan fyllningen sannolikt ej 
rubbad. 

Kvartsbiten, som låg på 0,5 m:s djup (vid 4), hör väl ej 
till fyndet. Detsamma är nog säkert fallet med tygbiten, 
som låg i södra rubbade delen af kistan vid 0,8 m:s djup. 

En del kvartsitskärfvor, som förefalla slagna af människor, 
upptogos pä olika ställen vid 1 l,i m:s djup. 

Brända ben funnos här och där hufvudsakligen vid mid
ten af grafven och pä 1—l,i m. Här låg äfven en del kol. 

Ur kistan upptogos följande föremål, hvilka, med undan
tag af skifferbrynet (1), tappen till en stenyxa (2), ett ben (3) 
och en kvartsbit (4), — lågo pä 1 — l,i m:s djup: 
Flintdolk (fig. 3) 14,9 cm. lång, med pringladt, i genomskär

ning romboidalt skaft; mörk flinta (19). ' 
Spjutspets (fig. 4) af mörk flinta (11). 
Spjutspets (fig. 5) eller bit af halfmånformig såg af flinta. 

5 cm. lång, 1,8 cm. bred, 1 cm. tjock (22). 

1 Siffrorna inom parentes hänvisa till planen. 
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Pilspets af flinta (fig. 6) med långa hullingar, spetsen afbruten 
före upptagandet (17). 

Fig. 3 12. Funna i föregående hällkista. 1,,2. 

Pilspets af flinta (fig. 7), utmärkt väl gjord, med fina tänder 
i kanten (21). 

Flintskrapa (fig. 8) och en liten flintskärfva (7). 
Liten flintskärfva (8). 
Stort bearbetadt kvartsitstycke: skrapa? (15). 
Kvartsbit (4). 
Stenyxa med skafthål (fig. 9), ituslagen snedt öfver hålet. 

Båda delarna af yxan funnos i grafven, men på ett al-
stånd af 1,5 m. frän hvarandra: den nedre större delen 
vid 12, nackändan vid 14. Hela yxans längd 15,5 cm., 
bredden öfver skafthålet 6 cm. 

Tapp till diabasyxa (fig. 10), 4,6 cm. lång (2). 
Skifferbryne (fig. 11), slätt, mejselliknande, svart; längd 8,3 cm., 

bredd vid basen l,i cm. (1). 
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Bronstutulus (fig. 13), skadad i kanten, 3,8 cm. i genomskär
ning (5). ' 

Bronstutulus (fig. 14), liten, 1,9 cm. i genomskärning, prydd 
med koncentriska ringar. Toppen afbruten (6). 

13. 14. 15. 

Fig. 13—15. Funna i föregående hällkista. 2/3. 

Bronstutulus (fig. 15), liknande de föregående, men med ut
dragen topp och med ornament af blott koncentriska 
ringar. Ej skadad annat än öfverst i toppen (16). 

Kantskärfva (fig. 12) af groft lerkärl utan ornament (10). 
Järnockrabitar (9). 
Stor ihålig sandklump, hopkittad af järnrost (13). 
Några ej sammanhängande kraniedelar af obrändt lik (18). 
Delar af lårben och skenben m. m. af obrändt lik (20). 
Ben, obrändt (3). 

Hällarnas höjd i denna kista var 1,2 1 m. De synas ur
sprungligen ha blifvit ställda på alfven eller blott obetydligt 
nedgräfda i denna. Kistan låg i N 10° V. 

HÄLLKISTA VID SANDVIK, UNDER ENGLAHOLM I ÖJA SN, 

KINNEVALD3 HD. 

Hällkistan (fig. 16) träffades på torpet Sandviks mark, 
strax intill vägen mellan Englaholm och Os. Den har fordom 
legat inbäddad i ett nu borttaget röse, hvarefter spär ännu 
syntes på platsen. Denna kista har blifvit med hällarnas 

1 Angående fynd från skilda tider i en och samma graf jfr en uppsats 
af Oscar Montelius i detta häfte, sid. 169. 
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halfva höjd eller omkring 0,5 m. nedgräfd under omgifvande 
mark. Takhällarna voro borta utom en, som låg 
nedstjälpt i kistan med ena ändan stödd mot en 
af sidohällarna. Sidohällarna och gafvelhällarna 
syntes vara orubbade. 

Fyllningen i kistan, som ej nådde upp till 
hällarnas öfverkant, utgjordes af stenar och grus, 
som först nere vid 80 cm:s djup blef af finare 
beskaffenhet — ren sand. Hällarnas höjd var 
omkring 0,9 Bl. 

Kistan var sträckt i N 10 "V. 
Vid nära 1 m:s djup under sidohällarnas öf

verkant funnos följande saker med det läge, som planen utvisar. 
Flintdolk (fig. 17), omhuggen, med skaftet fyrkantigt i genom

snitt, 12,9 cm. lång (10). 

^Öf j 
Fig. 16. Plan 
af hällkista vid 

Sandvik. 

Fig. 17—23. Funna i föregående hällkista. 1!2 
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Spjutspets af flinta (fig. 18), tämligen väl gjord, längd 17,3 
cm. (1). 

Skrapa af flinta (fig. 19) (2) 
Pilspets af flinta (fig. 20) (4). 
Skaftändan af en afbruten flintdolk (fig. 21), ej afbruten vid 

undersökningen (6). 
Flintskärfva (12). 
Flintskäifva, något bearbetad (15). 
Slagen skärfva af hälleflint a (7). 
Liten bränd flintbit (8). 
Stenyxa med skafthål, af diabas (fig. 22), längd 8,9 cm., bredd 

5 cm., tjockl. 3,6 cm., skafthålet 2,5 cm. i diam. (11). 
Kvartsstycke (9). 
Knacksten af kvartsit (13). 
Små krukskärfvor (5). 
Krukskärfva. liten (3), 
Krukskärfva (14). 
Krukskärfvor (16). 
Öra till bränd lerkruka (fig. 23), med genomborrad! hål (17). 
Krukskärfva (18). 
Kol och lämningar efter ett lerkärl, som bildade en rundad 

fläck (19). 

HÄLLKISTA VID OS UNDER ENGLAHOLM I ÖJA SN, 

KINNEVALDS HD. 

Hällkistan förmodligen från början betäckt af ett röse, som 
nu borttagits, ligger 15 m. frän sjön Salen, utsträckt i N-S. 

En gräfning hade förut här gjorts för omkring 20 år se
dan för att upptaga stenarna till en byggnad. Hällar från 
grafven skola finnas i en ladugårdsbyggnad vid Os. 

Af takhällarna fanns intet spår. De flesta af sidohällarna 
funnos kvar, men lågo kullstjälpta i flera fall. Ritningen 
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(fig. 24) visar kistan efter rekonstruktionen, som gjordes 
efter undersökningen. 

En smal häll af 0,5 m:s bredd låg eller rättare stod på 
kant i södra ändan ett stycke inom gafvelhällen. Men den 

J M ^ , har möjligen tillfälligtvis kommit dit vid den förut 
gl u skedda förstöringen af grafven. 

Vid kistans östra sida låg en jordhög utgö
rande en del af kistans uppkastade fyllning. 

Vid ett föregående tillfälle hade arrendatorn 
på Os sparkat i nämnda jordhög med sin trätoffel 
och därvid funnit en del af en flintdolkspets, som 
han öfverlämnadc. 

Genom siktning af jordhögen bredvid kistan 
och den rubbade fyllningen, som ännu låg kvar 

FSg" 24 Pkm n c r c ' K ' s ' a n ' utvunnos följande föremål: 
af hällkista Spetsen till nyssnämnda (se ofvan) flintdolkspets, 

vid 0s- sammanlagda längden 19,i cm. 
Del af en flintdolkspets, delvis slipad. 
Tvä tväreggade pilspetsar af flinta.. 
En liten rund, tjock flintskrapa. 
12 st. mer eller mindre bearbetade flint skärfvor, däraf en lik

nande nyss beskrifna skrapa, men till storleken blott Vi 
däraf. En kan anses vara en rak skrapa och är gjord 
af skärfva med slagbuckla; andra äro bitar af skrapor och 
borrar. 

4 små brottstycken af flintspånor (möjligen delvis utgörande 
förarbeten till tväreggade pilspetsar). 

8 små flintspånstycken. 
107 större och mindre flintskärfvor, många brända. 
2 runda stenar (af kvartsit-sandsten): knackstenar? 
Omkring 25 skärfvor slagna af kvartsit, häl/ej'/inta eller kvarts. 
Kol, i mängd, troligen till största delen härrörande från sen tid. 
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HÄLLKISTA PÅ NÄSUDDEN VID OS UNDER ENGLAHOLM I ÖJA SN, 

KINNEVALDS HD. 

Kistan belägen nära sjön Salen (30 m. därifrån) i en 
vacker ekskog. Ett röse, nu till största delen borttaget, har 
betäckt kistan. Grafvens hällar tydligen rubbade till sitt läge 
och lågo delvis utan ordning och sammanfallna. Tak
hällarna voro till största delen alldeles försvunna; några 
lågo ännu vid sidan af kistan. 

Grafkistan var 6 m. lång och 0,7 m. bred. Vid 
fogarna mellan sidohällarna stodo pä kistans utsida stöd 
af mindre hällar. 

Vid siktning af jorden, som bildade fyllning i kistan pIg' , 
och som utgjordes af sten och grus ända ned till kis- hällkista 
tans botten, erhöllos följande fornsaker: vid Näs-
En flat slipsten af sandsten med slipytor å båda sidor uddcn-

samt afslipade kanter, största längd 16 cm., bredd 10,3 
cm., tjocklek 2 cm. 

6 bearbetade flintskärfvor. 
65 större och mindre flintskärfvor (många brända). 
8 små flintspånbitar. 
Omkring 30 st. slagna skärfvor af kvartsit, hälleflinta m. m. 
En liten obetydlig krukskärfva. 
Kol. 

HÄLLKISTA VID LIDHEM I GEMLA BY, ÖJA SN, KINNEVALDS HD. 

Kistan låg inom 100 m. från manbyggnaden 
vid den nya gården Lidhem och alldeles invid lands
vägen mellan Gemla och Alfvesta. 

Grafven, som utgjorts af röse med inneliggande 
kista, var nästan helt och hållet förstörd. Fig. 26. 

Dock stodo kvar 4 hällar pä kant. Kistan har P l a n a f 

varit 3 m. lång och minst 1,2 Bl. bred. Tak- ld
vjd'

s A 

hällar saknades. Fyllningen, som utgjordes af sten Lidhcm. 
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och grus ända ned till bottnen, nådde blott till 0,5 m. upp 
öfver bottnen af den 1,2 meter djupa kistan. Nere på själfva 
alfven voro lagda, som golf i kistan, större stenflisor, till en 
del nu rubbade. 

Flera omständigheter tydde på, att kistan blifvit för längre 
tid tillbaka beröfvad sitt innehåll. 

Vid siktning af jorden i kistan hittades endast brända 
ben, kol. och två små flintskärfvor samt några slagna skärfvor 

af kvartsit. 

HÄLLKISTA VID "BRÄNDABACKE" PÅ HERNSÅS BYS ALLMÄNNING 

I ÖJA SN, KINNEVALDS HD. 

Grafven, som bestått af röse med kista, låg tätt invid vägen 
mellan Gemla station och Öja kyrka. 

n Kistan var tydligen förut utgräfd och hällarna 

voro delvis bortförda eller snedvridna. Tak saknades 
alldeles. 

fcj Ij Längden var 2,8 m., bredden 1,4 Bl, (således o-
Fig 27 vanligt stor). Fynden voro sparsamma och utgjordes 
Plan af öfverst i kistans midt af: 
hällkista Nä^ra flintskärfvor och andra stenskärfvor. 
h • all S ^ U s*or t förarbete till yxa eller spjutspets (af kvartsit) 
männing. 28,5 cm. långt, 13,5 cm. bredt, 5,9 cm. tjockt. 

Ett kopparmynt: ' (! öre s. Bl. 1673, för Carl XI. 
En krukskärfva, samt nere pä gränsen mot den orörda alfven: 
Några kol och brända ben. 

ÄTTEHÖGAR VID BENESTAD I ARINGSÅS SN, ALLBO HD. 

Af den långa rad af ättehögar (jordblandadc rosen), som 
ligga på rullstensäsen, som går utefter Salens strand från Be
nestad herrgård mot Alfvesta, undersöktes två. Platsen kallas 
Hallauäset. 
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Den ena var i genomsnitt 5 m. och 1 m. hög samt af 
rund form. 

Den innehöll vid 1 m:s djup ett brandlager af knappt 
1 kvadratmeters utsträckning af oregelbunden form i midten 
af grafven. 

Utom kol upptogos här en mängd brända ben samt 14 st. 
enkla glaspärlor, blå eller blågröna. 
2 tvådubbla och 2 st. tredubbla blå glaspärlor. 
En hvit, enkel glaspärla. 
En liten, enkel gul glaspärla. 
6 polykroma glasflusspärlor. 
2 halfva agatpärlor. 
2 „ bergkristallpärlor samt 
2 silfverpärlor, den ena af en spiralvriden ring, den andra 

filigranarbete. Dessutom funnos bitar af 1 eller 2 silfver
pärlor, bestående af spiralvriden ring; alla spiralerna äro 
vänstervridna. 

Ett litet föremål af silfver (lås?). 
Ett till -.•',, söndersmält (angelsaksiskt?) silfvermynt. 
En silfverdroppe. 
Några små genom bränningen förstörda bronsbitar. 
Ett par rostvandlade järnbitar (spik?) 
2 brända flintbitar. 
8 pimpstensbitar. 
En liten tygbit, bränd. 

Den andra högen, som låg strax söder om den förra, 
var större, 8 m. i diam. och 1,5 m. hög. Den innehöll uti 
midten vid knappt 1 m:s djup ett oregelbundet utbredt 
brandlager af omkr. 3 kvadratmeters utbredning. 1 detta funnos: 
Kol. 
Brända ben i stor mängd. 
En brun glasflusspärla. 
En half, stor, polykrom glaspärla. 
Delar (en mängd) af en kam af ben, med ornament. 

Fornvännen 1906. 13 
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En sölja af Järn, med beslag för remmen. 
Flera små beslag eller dylikt, af järn. 
En Järnspik. 
Ett par bronsbitar. 
5 små skärfvor af ett tunnt lerkärl. 
Ett par små pimpstensbitar. 

Stenåldersfynd inom Visby. 1868 gjordes pä den gård strax väster om 
Sankt Lars' ruin, där Vedinska hryggeribolagets iskällare nu ligger, ett fynd 
af hopsintrade kol och fiskbensrestcr. Fyndet beskrefs utförligt af den nu
mera aflidne Ootlandsforskaren prof. G. Lindström i en uppsats "om post
glaciala sänkningar af Gotland" (Geol. Fören. Förh. n:r 102, bd VIII, h. 4, 
sid. 255—257. Enligt de uppgifter L. lyckades samla af arbetarne — själf 
fick han ej se fyndet in situ — skulle sakerna ha anträffats liggande pä bara 
hällen under en strandvall. Fiskbensresterna voro alla af id. 

Under de sedan dess gångna åren har ej någon tillräckligt djup grund-
gräfning förekommit inom denna stadsdel förr än sommaren 1905, dä Odd-
Fcllowordcns hus skulle byggas. Under första tiden för detta arbetes utfö
rande besökte jag flera gånger stället, enär det påstods, att man här börjat 
hitta en del kulturrestcr. Emellertid lämnade dessa besök intet resultat, då 
dels de dåvarande arbetarne ej kunde förmås lämna några upplysningar om 
hvad de möjligen funnit, och dels ej i de upptagna genomskärningarne någon 
märkligare sak kunde af mig upptäckas. Tyvärr hindrade andra göromål en 
fortsatt daglig visitation af platsen. Tyvärr — ty det skulle sedan visa sig, 
att man i nordöstra hörnet af byggnadsområdet dels 1 meter under ytan funnit 
ett par skelettgrafvar (de af mig därifrån förvärfvade sakerna utgöras af ett 
par kamrester och några bronsfragment, de senare möjligen af ungt datum), 
dels pä omkr. 4 meters djup påträffat ett direkt på strandklappern, under 
ett öfvcrliggande sandlager befintligt skikt innehållande en hel del kultur-
rester. Enligt uppgift lågo där nämligen en mängd fisk- och andra ben ' 
och bland dessa samlade pä en plats clfva genomborrade sältänder. En 
kortare stunds skrapning i bottengruset — husets grundvalar voro då redan 
uppförda — vid den utvisade platsen bragte i dagen ett lerkärtsfragment 
med en för början af yngre stenåldern på Gotland typisk sirat, synbarligen 
utförd med ett för ändamålet beredt fogelbcn. 

Arbetarne omtalade sig hafva iakttagit ett flertal lerkärlsbitar bland be
nen, men trott dem vara vanligt tegel och därför ej tillvaratagit dem. De 
större benen hade tillsammans med andra från platsen — äfven människo-
skcletten, med undantag af de fä bitar jag räddade, sålts. 

Som slutnotis mä anföras, att fyndmvån både pä Lindströmska fyndplatsen 
och på den senast anträffade är 50 fot cl. 14.85 meter öfver hafvet och att den 
förra bör anses som yttersta gränsen ät hafvet, enär den ligger alldeles ute mot 
stupet nedåt Mcllangatan, under den senare, dryga 85 meter nordost orn den 
förra liggande, troligen ej är den inncsta. 

Ett i sin helhet säkerligen stort fyndområde, men svårt att utnyttja. 
O. V. W-sten. 

1 De af förf. insända benen hafva beslämls af kandidat Ludvig Hedell i Uppsala. Elfva 
bendelar tillhora vikare-säl (Phoca foetida), ett ben är af torsk och ett af kolja (betydligt 
stort individ). 


