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ETT "FROS-Vl" 1 NERIKE. 
AF 

S U N E L I N D Q V I S T . 

'är år 1906 den af nuvarande chefen för Sveriges Gco-
$ logiska Undersökning, professor J. G. Andersson igång-

satta, sedermera af länets landsting frikostigt under
stödda Nerikesundersökningcns fältarbeten började, 

företogo densammas dåvarande medlemmar en gemensam resa 
genom Väster-Nerike, hvarunder offentliga föredrag höllos från 
kyrkvallarna i tre socknar. Där redogjorde professor Anders
son för Nerikes geografisk-geologiska forntid och docenten Oscar 
Almgren för dess arkeologiska. Därunder klargjordes under
sökningens syften, och den vädjan till samarbete, som ställdes 
till sockenborna, besvarades genast med några intressanta med
delanden om i trakten gjorda fynd. Sälunda riktades vår upp
märksamhet på en gåtfull anläggning i en nyss utdikad del af 
den Edsbergs och Hackva socknar skiljande mossen, å Frösvi 
ägor, rätt öster om gamla byn med detta namn i förstnämnda 
socken. D:r Lennart von Pos!, hvilken såsom fält för sina 
forskningar hade Nerikes torfmossar, kom först att närmare un
dersöka denna. Han fann och utgräfde till större delen en 
från stranden ett stycke ut i mossen löpande spång. I det vid 
dess bas befintliga kulturlagret hade han den lyckan under två 
timmars letning att anträffa en bronsfibula från slutet af sjätte år
hundradet efter Kristus. Den fullständiga utgräfningen af den
na del, hvars arkeologiska värde sålunda säkerställts, anförtrod
des åt författaren, och utfördes till större delen omedelbart 
därefter, sommaren 1906. Återstoden, väster om ett öfver plåt-
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sen framdraget dike, var då täckt af växande gröda, hvarför 
det först år 1908 blef med undantag af några smärre delar 
genomgånget. Vid påbörjandet af min undersökning var docen
ten Almgren närvarande och uppgjorde planen för densam
ma. Den bekostades af Kungl. Vitterhets- Historie- och Anti
kvitetsakademien. I Statens Historiska Museums inventarium 
bära de gjorda fynden numren 13,012 och 13,834. För den 
arkeologiska delen af undersökningarna i Frösvimossen redo
gör denna uppsats, deras geologiska förhållanden äro utförligt 
skildrade af L. von Post i Geologiska Föreningens Förhand
lingar 1909, sid. 629 följ. 

Anläggningen i sin helhet åskådliggöres å fig. 1. 
Spången utgöres af ett flertal i enkel rad lagda, klufna ek

stammar. Den genom tveklyfningen erhållna plana sidan vänder 
städse uppåt. Plankornas ändar hvila på tvärkubbar, så att en 
sådan alltid är gemensam för två plankors tillstötande ändar. Se 
fig. 2. Tvärkubbarna utgöras af mycket grofva, oklufna ek
stockar, mätande intill 30 cm. i tvärmått, och äro ofta valda af 
de partier, där stammen grenat sig. De äro afhuggna med 
yxa, men ej barkade eller i öfrigt närmare bearbetade. Plan
kornas normala längd är 5 m., bredden 15—25 cm. En 
planka af 7*/* m:s längd understödes äfven på midten af en 
tvärkubb, och på ett annat ställe är en sådan på ena sidan 
stödd pä en tvärlagd plankstump. På flere håll ha väl hväs-
sade störar körts ned i dyn för att hindra plankorna eller kub-
barne att glida åt sidan. 

Spången mäter mellan sina ändpunkter 80 m. Den sista 
eller adertonde, delvis försvunna plankan stödde sin yttre ända 
mot en tvågrenig tvärkubb, i grenklykan voro nedkörda tvän
ne störar, omkr. l/s m. långa, väl hvässade. Därutanför lågo en 
del raka och krokiga störar, intill 2 m. långa, en omkr. metcrlång 
brädstump, som af en eggbred yxa fått flera hugg och där
jämte var delvis kolad. Störarne voro i allmänhet hvässade. De 
lågo i tämlig oordning. L. v. Post, som utgräfde detta parti, 
fann underliggande torf fullt orubbad. 
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Fig. 2. 
O. Almgren, fot. 
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Vid mossens kant, straxt norr om och invid spångens ända, 
ligger kulturlagret, se B ä fig. 1 och profilen fig. 3. Det 
hvilar pä samma lera, som bildar mossens M 
bäcken och ett tiotal meter östligare träder • 
i dagen. Vid kulturlagrets bildning låg mos
sens lägg strax Ö. därom, och del är ge
nom att denna enligt högmossens natur för
flyttals allt längre uppför strandsluttningen, 
som kulturlagret blifvit bevaradt under ett 
tämligen mäktigt torflager. 

Gränserna mellan kulturlagret och de 
omgifvande sterila lagren är ingalunda skarp, 
jag urskiljer därför trenne skikt inom det 
förstnämnda. 

Nederst ha vi en lera, som bibehållit 
den orörda lerans ljusbruna färg, men inne
håller enstaka kolbitar och brända benskärf
vor, äfvensom en eller annan sten. 

Däröfver ett mörkt skikt, bestående af 
lera, hvari inbakats en myckenhet krosstyc
ken af kol, så att färgen är grå eller i vått 
tillstånd kolsvart. Detta lager innehåller jäm
väl större kolstycken liksom talrikt brända 
benskärfvor, skörbrända stenar o. d. De 
största benen äro i allmänhet så länga som 
yttersta leden af ett lillfinger, större äro myc
ket sällsynta, vanligen äro skärfvorna af en 
nagels storlek och än mindre. Inga obrän
da ben äro observerade (däremot fragment 
af tänder, ej brända, se nedan). 

Stenarna äro vanligen af en knytnäfves 
storlek, och, om man frånser de genom skör- | 
bränningen uppkomna sprickytorna, oftast i 
väl rundslipade och svallade, såsom dylika rikligt förekomma 
i en strandvall i skogen vid norra Frösvigårdarna. Det finnes 

kfl H 
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fläckar, som äro ljusare eller mörkare än de omgifvande delar
na af samma lager. Här och där finnes en vågrät lins af ren 
lera, på andra håll synas partier, som bilda en verklig "kol-
grufva". Se fig. 4. Där saknas all lera, kolen ligga stora, hela 
och ofta ordnade efter hvarandra i rader, så att man kan följa 
hela bränder, fig. 4 c. Det framgick af dessa bränder, att 
eldar uppgjorts af, ofta nog, 2—3 cm. tjocka pinnar och ibland 
mindre afspjälkade trästycken. Dessa koncentrerade kolbäddar 
voro öfverallt täckta af enkla lager knytnäfsstora stenar, fig. 
4 d, mellan dem och kolen fanns ingen lera, medan å andra 

Fig. 4. 

sidan just dessa stenar särskildt ofta voro hård! skörbrända. Då 
de, såsom ofta var fallet, genom eldens inverkan sprängts, lågo 
de olika styckena i orubbadt sammanhang. På och i gropar
na mellan stenarne träffades ett tunnt lager brända ben, fig. 
4 e. Dessa s. k. härdar, hvarom mera nedan, träffades på skilda 
djup, i ett par fall nära bottnen, ett stort och vidsträck! på 
lämlig höjd i lagret De! siörsta, dock ej full! tydligt utbildade 
mätte mer än 4 m. i diameter, de mindre VU och 0,H m. 

Detta skikt — jag kallar det i det följande det egentliga 
kulturlagret — var i vissa centrala delar 15 cm. mäktigt och 
aftunnades så småningom ät kanterna. 
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Öfver detta ha vi till sist de! öfre gränsskiktet; moss
vegetation, svagt uppblandad med kolstycken och brända ben, 
med massor af träsplittror, hvässade störar, väl kvistade eller 
med länga kvistar, gärdsel o. d. Detta gränslager var ej tyd
ligt i västra delen af anläggningen. Det säger sig själft, att 
de öfre och undre gränslagren ha större areal än det egent
liga kulturlagret. För det sistnämnda kunna bäst exakta mått 
uppges. Dess längdriktning är nordsydlig (parallell med moss
kanten) och uppgår till c:a 15 meter, bredden utgör högst 7 
meter. Det rikare lagret intog dock endast det centralaste af 
denna yta. 

Såsom planen visar, ligga några större stenar strödda i 
och utom det egentliga kulturlagret, de visa ingen påtaglig 
ordning och äro troligen ej samtidigt ditförda, dä somliga ligga 
på tämligen mäktig mörk, omrörd lera, andra, visserligen närmare 
periferien, på ljus sådan. Det är att observera, att flera stenar, 
delvis afsevärdt större än de å planen angifna, upptagits ur 
diket invid korsningen i norra kanten. Om deras ursprung
liga inbördes läge ha gifvetvis inga närmare upplysningar kun
nat samlas. 

I torfven ofvan kulturlagret låg, såsom redan nämnts, kring
strödda en del störar och annat virke. Sådant förekommer 
äfven rikligt utanför bålplatsen såväl åt öster som åt norr och 
söder, däremot ytterligt sparsamt åt väster, uppför den svaga 
backsluttningen, där det eventuellt en gång befintliga varit mer 
utsatt för förmultning. Detta virke är af flera slag. Här finnas 
groft och fint kvistade, smala stammar, raka eller mycket kro
kiga. Likaså spjälkade stammar, sådana som användas i 
gärdesgärdar, alltså i genomskärning begränsade af en cirkel
båge och tvä radier. Vidare något mer, men alltjämt endast 
groft tillyxade plankstumpar, talrika spån, sådana som erhållas, 
när timmer jämnas, och små spån från täljning, mycket ekbark 
och några grankottar. Ofta äro störarna afslutade med ett 
skarpt hugg i öfre (smalare) ändan och i den gröfre tillspet
sade med ett eller flera sneda hugg. Virket förefaller vara af 
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åtminstone ek, fur, gran, en. Lika litet som stenarna i grann
skapet eller störsamlingen vid spångens yttre ända vilja dessa 
vidkännas någon bestämd ordning. Det enda konstaterbara är 
en för öfrigt ganska bestämd orientering i Ö-V för så godt 
som alla längre störar och plankor. Likaså äro de särskildt 
koncentrerade till kulturlagrets södra del. Midt ibland detta 
virke ligger en stor lång planka af klufven ekstam, den är, 
ehuru mer frätt, af bestämdt släkttycke med spången, och torde 
böra betraktas som dennas första, något rubbade led. 

Följande rester af djur ha inom kulturlagret anträffats. De 
äro undersökta af kand. Ludvig Hedell, hvilken bots deras 
synnerligen fragmentariska skick lyckats identifiera ett flertal. 

Han har alltså kommit till det resultat, att de bestämbara 
benen från 1906 härröra från får och svin, med ett undantag 
af helt unga individer. Af synnerligt intresse är undersöknin
gen af de frän 1908 samlade benen, enär de allra flesta här
röra från ett skarpt begränsad! benlager mellan och på skör
brända stenar omedelbart öfver en kolbädd med skönjbara 
bränder. Benlagrets vidd uppgick ej till 100 cm. Tyvärr äro 
med de härifrån samlade benen sammanslagna de annorstädes 
under 1908 samlade benen, men då sagda års gräfningar en
dast omfattade de undersökta delarna V. om det å planen ut
märkta diket, där för öfrigt kulturlagret var rikast kolbemängdt, 
men också ytterst benfattigt, är den ej dithörande benmängden 
räit obelydlig. Hedelis lista upptager följande bestämbara ben
delar. Affår: 5 hornkvicken, 4 kraniedelar, 11 kindtandsfragment, 
ett flertal olika fragment af främre och bakre extremiteterna, allt 
representerande åtminstone 3 individ, af hvilka två varit helt 
unga och ett något äldre, men äfven det ungt. Af svin: flera 
ben ur extremiteterna, men äfven en kotkropp. De tillhöra 
minst 2 individ, bägge unga, det ena dock tämligen stort. 

Utanför det egentliga kulturlagret, i virkesrik torf anträf
fades 1906 16 fragment af tänder. De tillhöra 6—7 kindtän
der af nötkreatur. 1998 gjordes ett sparsamt fynd af stycken 
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från en svintand, denna gång inom det egentliga kulturlagret. 
Af samtliga tänder återstår endast emaljen. 

Af fornsaker anträffades följande föremål: Två små flint
stycken med mycket naggad egg och två parallella, plana sidor 
jämte ett par skärfvor. De förstnämnda skulle kunnat användas 
vid eldslagning (fig. 6 o. 7). 

En jämten, 8,« cm. lång med fyrkantig genomskärning, 
starkt förrostad (fig. 8), 

Ett bryne af sandsten, 6,8 cm. långt, också af fyrkantig 
genomskärning, väl slipadt med skarpa, räta vinklar, 1 cm. 

fe) 
10 

ä 

Fig. 5—11. 2/3. 

bredt, i smalare ändan med ett tvärs igenom riktadt, ofullbor
dad! hål. Bryne! visar föga spår af användning (fig. 5). 

Två krukskärfvor anträffades likaså, ganska oansenliga, men 
af godt, tunnt gods. 

Tre små glasflusspärlor, den sista troligen vid undersök
ningen krossad, hvarefter ena hälften förkommit (fig. 9 o. 10). 

Ett likarmadt bågspänne af brons; det låg i kulturlagrets 
undre gräns, invid orörd lera (fig. 11). 

I mossen utanför kulturlagrel och spången äro därjämte 
följande fornsaker anlräffade: omkr. 60 m. SO. om kullurlagret 
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i el! täckdike på gränsen mellan lera och torf ett bryne, snar
likt det inom kulturlagret funna. 

I ett dike utefter en väg, som i senare tid anlagts tvärs 
öfver mossen några 100 meter N. om spången, äro funna en, 
resp. tvä och tre stenyxor å 3 skilda ställen. 

50 m. N. om kulturlagrei et! stycke utanför mosskanten 
låg på naturligt lagrad torf et! stenblock, stort nog för att af 
två oxar endast med svårighet kunna vändas. Det är af ägg-

O. Almgren fot. 
Fig. 12. 

form, men med båda ändar tämligen spetsiga (fig. 12). Vid 
dess ena ända träffade jordägaren herr E. J. Erikson å Frösvi, 
densamme som fäst uppmärksamheten på anläggningen och 
meddelat flera värdefulla upplysningar, ett stort antal c:a l/s m. 
långa, O,».-, m. tjocka, runda pålar, i ena ändan väl hvässade. 
De voro enligt uppgift nedstuckna i mossen tätt om hvarandra, 
särskildt saxformigt 3 och 3. Vid en senare räkning fann jag 
dem uppgå till ett hundratal spetsade ändar, alltså de genom 
krossning uppkomna öfre stumparna oräknade. 

Vid bestämmandet af tiden för spångens och kulturlagrets 
anläggning ha vi en god källa i den lilla fibulan. Af skäl, 
hvilkas anförande här är onödigt, torde den böra sättas till 
senare hälften af 500-talet efter Kristus. Dä fibulan vidare an-
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träffats i den endast svagt ben- och kolblandade leran invid 
orörd lera i kulturlagrets centralaste del, måste den kommit dit 
vid den tid, då kulturlagrets bildning började. 

Hvad åter angår spången, är det tydligt, att denna är täm
ligen samtidig med kulturlagret. Dess läge i det trävirke, som 
också täcker kulturlagret, skulle närmast hänföra den till dettas 
sista tid, men att märka är, att spångens ändplanka var starkt 
anfrätt med kärnan borta, alltså antagligen länge nog tyckes 
legat i strandbrädden, innan den med kulturlagrets öfvergifvande 
lämnades oeftersedd och af det stigande vattnet i kärret fördes 
ut och myllades ned bland de antagligen färskare, ej alls 
så murkna trästyckena öfver kulturlagret. Jag finner alltså la
gerföljden ej kunna berättiga till något bestämdt angifvande af 
väsentligare tidsskillnad mellan spångens och kulturlagrets an
läggning. Men att spången fanns åtminstone vid kulturlagrets 
sista bildningstid (hvilken måhända kan ligga lång tid efter 
dess påbörjande) måste jag med nödvändighet antaga. 

Efter denna redogörelse för fornlämningens utseende, 
hvilken jag sökt göra så objektiv och fri från tolkningsförsök 
som möjligt, vill jag återge den förklaring, som de vid gräf-
ningen närvarande efter mycket diskuterande funno vara den 
enda antagliga. Några med denna anläggning fullt analoga 
fynd känner jag inte, vi äro närmast hänvisade till de få an
tydningar, det torftiga kulturlagret själft lämnar. Det följer 
däraf, att den framställda förklaringen ej kan göra anspråk på 
att vara annat än en hypotes. 

Vi granska först spången. Det ligger nära till hands att 
tänka sig, det spången ursprungligen ledt tvärs öfver hela mos
sen. Men medan mossens hela bredd här uppgår till nära 400 
m., ha vi ej kunnat följa spången längre än 80 m., och det 
är ej troligt att dess direkta fortsättning, om en sådan funnits, 
kunnat undgå vår uppmärksamhet. Det som gaf anledning till 
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spångens upptäckt, var mossens utdikning. Genom den spången 
omslutande delen däraf drogos elt antal nordsydliga grafvar. 1 
hvar! och elt af de fyra närmast stranden belägna dikena stötte 
man då på, och måste med yxa afhugga spången tillhörande plan
kor. Längre ut drogos ytterligare fem diken, äfven de vinkel-
räl! mot spångens längdriktning, men frånsedt uppgiften om 
en starkt multnad planka pä okändt djup och å ej närmare 
bestämdt ställe i häradsdike!, hade man här ingen anledning 
misstänka en fortsällning af spången. Al! den skulle ligga dju
pare än de dragna dikena nåt!, är uteslutet 

Alt spången slutar här, blir emellertid naturligt vid ett när
mare studium af mossens historia. D:r L. v. Pos! har därom 
benäge! lämnat följande öfversikt 

"Anlaget till den nutida Frösvimossen var en vik af den 
insjö, Fornskarbysjön, som under tiden närmast efter Litorina
hafvets tillbakaryckande från trakten (27 °,o af den postglaciala 
landhöjningen; döstid) upptog det förgrenade dalsystem, i 
hvilket, utom Frösvimossen, Hvilstaängarna, Öjamossen m. fl. 
lorfmarker inom gränsområde! mellan Edsbergs och Hackva 
socknar äro belägna. Skarbysjön och den lilla Älgsjön, mid! 
på Öjamossen i Hackva, äro de enda nutida resterna af detta 
förhistoriska valtendrag l. 

Stora delar af Fornskarbysjön växte redan under stenål
dern igen, sedan mer eller mindre mäktiga gyttjeaflagringar 
afsatts på dess botten. Den forna sjöns område intogs af 
kärrmarker, hvilka under inverkan af denna tids (den "subbo
realas") torra, varma klimat jämförelsevis hastigt kläddes af 
kraftigt växande löf- och barrskogar. Så skedde bl. a. i Frös
vimossen, där ett af flera generationer ofvan hvarandra stående 
grofva tall- (och ek-) stubbar bestående skogsto rf lager (se 

1 Angående detaljerna i Fornskarbysjöns utbredning och utvecklings
historia se Geol. Fören. Förh. Bd 31 (1909) h. 7. Ur denna uppsats är kli-
chécn till fig. 13 beredvilligt utlånad. Då v. Posts uppsats utgör guide till 
en i samband med sommarens gcologkongtcss anordnad Nerikesexkursion, 
har däri införts ett kortfattadt meddelande äfven för den arkeologiska delan. 
Våra fig. 1 och 3 återfinnas där å en plansch. 
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profilen fig. 13) vittnar om denna torra 
period i mossens historia. Fynd af 
en sen slenåldersyxa, likasom äfven 
resultate! af en växtpaleontologisk un
dersökning af mossens lagerserie för
lägger denna period lill sen stenålder, 
resp. bronsålder. 

Under denna lid intogs et! bredt 
randparti af den nuvarande Frösvimos
sen af jämförelsevis torr lermark, på 
hvilken torfbildning ännu ej inträdt. Vi 
veta detta, tack vare tvänne depot- eller 
votivfynd från sen stenålder omedel
bart på den marina lera, som här bil
dar torfvens underlag, äfvensom däri
genom, att lämningar af gran (pollen), vårt 
senast — i denna trakt under hällkisttid 
— invandrade skogsträd, förekomma 
riklig! redan i torfvens understa skikt. 

Inträdandet af torfbildning inom ifrå
gavarande parti af mossen synes hafva 
förorsakats däraf, alt utvecklingen inom 
dennas centrala, ur Fornskarbysjön upp
komna delar slog in på en nyriktning. 

Före skogstiden och under dennas 
tidigare del hade torfmarkens vegetation 
utgjorls af växtsamhällen, hvilkas sam
mansättning (vass, starr o. s. v.) och ut
veckling helt och hållet betingats af den 
igenväxande fornsjöns (efter igenväxnin-
gen af grundvattnets) vattenhöjd. Under 
skogstiden börja emellertid hvitmossor 
uppträda allt rikligare i vegetationens 
bottenskikt. Vid öfvergången mellan 
brons- och järnåldern ersattes subbore-

Fornvännen 1910. 
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altidens torra, varma klimat af det kalla, fuktiga, som känne
tecknade den "subatlantiska" klimatperioden, och hvars maxi
mum Sernander kunnat förlägga till tidig järnålder. 

I och med denna klimatförändring inträda synnerligen 
gynnsamma lefnadsbetingelser för hvitmossorna. Dessa till
taga i ymnighet och växtkraft, döda skogen på torfmarken 
och aflagra ofvanpå dess rester det intill 2,s m. mäktiga lager 
af hvitmosstorf (strötorf), som utgör den nutida mossens öf
versta lag. Den sålunda uppkomna, alltjämt raskt växande 
högmossen afspärrar småningom det smala sund, som i S. 
förbundit Frösviviken med den öfriga fornsjön, och som jäm
väl utgjort afloppskanalen för stenålderskärrets öfverloppsvat-
ten. Det vatten, som numera från fastmarkerna kring Frösvi 
rann ned mot mossen, uppdämdes af denna och blef stagne
rande på den förut jämförelsevis torra lågmarken vid dess västra 
strand. I detta stagnerade vatten utvandrade kärrväxter, hvil
kas afdöda rester bilda den ofvannämnda, direkt på Östersjö-
leran hvilande torfven. Allt eftersom högmossen sköt i höj
den, uppdämdes kärret ytterligare. Dess vattenyta steg och 
stycke efter stycke af fastmarkssluttningen i väster försumpa-
des och intogs af kärrets starrsamhällen. Till sist nåddes 
bottnen af en 1,5 km. S. om Frösvi belägen sänka. Här fann 
kärrets öfverloppsvatten ett nytt aflopp: bäcken som i nutiden 
från Frösvimossen söker sig fram mot N. genom dalgången 
mellan Frösvi och landsvägen Vretstorp—Edsberg uppkom. 

Möjligen hade utvecklingen nått denna punkt, då kultur
lagret nedanför Frösvi började bildas. I hvarje fall hade mer 
än l,(ir, m. kärrtorf hunnit aflagrats i kärrets yttre, äldfe delar, 
innan spången anlades. (Se profilen fig. 13). 

De topografiska förhållandena omkring det forna Frösvi 
voro sålunda följande: 

Nedanför östra sluttningen af den delvis lerklädda moränås, 
på hvars krön gården Frösvi nu ligger, utbredde sig ett sankt, 
af starr och enstaka al- och björkbuskar beväxt, ett eller annat 
100-tal m. bred! kärr, mol ösier begränsad! af en i jämförelse 
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med kärre! fas! och torr högmosse, hvilken slräckte sig fram 
till dalgångens östra sida (Tjugestalandet). En spång ledde 
öfver det denförutan svårtrafikabla kärret till kanten af hög-
mossen, öfver hvilken vandraren, om ock icke utan försiktig
het, kunde ta sig fram. Nederst på lermarken vid kärrets västra 
kant låg platsen för kulturlagret. Profilen genom detta visar, 
hurusom kontakten mellan detsamma och den ofvanliggande 
torfven i öster företer ett rätlinigt mot väster stigande förlopp. 
Detta måste bero därpå, att kärret, medan kulturlagrets afsätt-
ning pågick, var stadt i stigning och däraf förorsakad fram-
ryckning mot väster. Den lutande kontakten mellan kultur
lagret och torfven är att betrakta som en af naturen själf re
gistrerad kurva öfver förloppet af denna stigning, hvilken un
der den till sin längd tyvärr obekanta tid, kulturlagrets mäk
tighet representerar, uppgick till c:a 0,4 m. Samtidigt har den
nas ytterkant måst förflyttas allt längre mot väster, samman
lagdt 3 m. 

Om orsakerna till anläggningens öfvergifvande känna vi 
tyvärr intet. I någon förändring af naturförhållandena pä plat
sen torde de emellertid icke vara att söka. Kärret fortsatte 
sitt långsamma stigande ännu, sedan det sista bålet nedbrun
nit, till sist täckande dess rester med ett 30—40 cm. mäktigt 
torflager. Men något tilltagande i framryckningens intensitet 
har icke kunnat konstateras". 

Vid mossens andra strand har antagligen ett motsvarande 
kärr funnits, som då äfven med en spång måst göras trafika-
belt. En antydan om förekomsten af en sådan ha vi i själfva 
verket i några ekstockar af samma längd och grofleksom de, 
vi funnit uppbära Frösvispångens plankor. Här har ocksä 
sedan gammalt en vinterväg gått öfver mossen, liksom nu efter 
utdikningen en hela året om användbar körväg anlagts här. 

Skola vi söka förklaringen till kulturlagret, ligga de stör
sta svårigheterna i det egendomliga sänka läget inpå mosslag-
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gen, bredvid, men möjligen äldre och alltså oberoende af spån
gen. Då leran till en sådan grad var bemängd med små kol-
och benskärfvor, visar det, att den tidvis varit lös och blifvit 
mycket omtrampad; å andra sidan voro bränderna under här
darna alldeles förkolnade, hvarför eldarna uppgjorts på för till
fället fullkomligt torr mark. . 

Den primära lagringen bevarade de af stenlager skyddade 
s. k. härdarna. Det syntes i de koncentrerade kolbäddarna 
tydligt, att ett stort bål varit uppgjordt här; dess förkolnade 
rester täcktes af ett lager knytnäfstora stenar, skörbrända, ofta 
eldsprängda, och då ännu med de motsvarande bitarne i natur
ligt läge. Stenarne måste fördenskull ha lagts på de ännu glö
dande kolen, de ha sålunda hettats upp, och så har man er
hållit detsamma, som annars genom att krafsa undan kolen 
från den stenlagda härden, hvarpå elden hvilat: ett lämpligt, rent 
underlag för röstning af de medförda får- och svinkropparna. 

Man har på platsen förtärt de sålunda iordningställda ste
karna. Därvid slängde man naturligtvis rundt omkring de af-
gnagda benen. En del däraf föll på de ännu heta stenarna och 
i mellanrummen mellan dem ned på glöden. Endast de ge
nom upphettningen kemiskt förändrade benen kunde motstå 
humussyrornas inverkan, de öfriga ha blifvit helt och hållet 
upplösta. Af kreaturs- och svintänderna, som äro de enda 
här funna resterna af obrända djurdelar, återstår nämligen 
intet mer än de vackert utpreparerade emaljskifvorna. 

De af mig år 1908 på en nära 1 m. vid stenhård funna 
resterna af 3 får och 2 svin måste anses ha på en och sam
ma gång här förbränts. Det har alltså varit rätt många del
tagare i den här spårade måltiden. 

I öfrigt lämnar kulturlagret ej många upplysningar; de 
stora hit utsläpade stenarnas uppgift är svår att utreda, isyn
nerhet som endast en del af dem äro funna i sill rätta läge, 
där de ej förete någon tydlig enhetlig ordning. De kunna 
naturligtvis ha användts som sittplatser. Någon husgrund 
utgöra de säkert inte. Ett hus har man äfven eljest ingen 
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anledning att antaga här. Att hit förlägga också mera till
fälliga lägerplatser synes lika omotiverad!, då bätlre, faslare 
grund fanns på backarna i närheten. De! vore dock tänkbar!, 
ai! bredvidliggande väg öfver mossen vid några tillfällen under 
detta i andra delar af Sverige antagligen ingalunda fredliga 
århundrade behöft bevakas. 

En sådan uppfattning synes emellertid ej förtjäna beak
tande mycket mer än den på landsbygden vanliga föreställ
ningen, att hvarje graffält eller öfver hufvud hvarje arkeolo
giskt fynd härrör från "ett slag" mellan vikingar. 

En annan utväg ger namnet på den rätt ofvanför beläg
na byn — Frösvi, hvilket osökt låter tolka sig som hänvi
sande på en i närheten befintlig plats, där i heden tid Frö 
dyrkats. 

Blir alltså det ofvan skildrade kulturlagret ett vittne om 
fordom här beredda och afätna festmåltider i samband med 
en guds dyrkan, kan man äfven analogiskt hänvisa till något 
annat mystiskt religiöst bruk, som orsak till den storastenens 
utsläpande och uppställning på mossytan. Däremot blir sam
bandet med spången endast indirekt. De nerkingska domar-
ringarna och de i deras närhet befintliga särskildt heliga käl
lorna finner man dock oftast inpå en större väg, gärna i korsväg. 

Ur den arkeologiska litteraturen kunna meddelanden om 
några med Frösvifyndet mer eller mindre analoga fornlämnin
gar hämtas. 

E. Vedel beskrifver i Bornholms oldtidsminder og oldsa-
ger sid. 399 ff. under rubriken Huspladser bl. a. några an
läggningar, hvilka redan af K. Stjerna i Bornholms befolk
ningshistoria (A. T. 18 sid. 67) tolkats såsom kultplatser. Man 
har där funnit en af kolrester mörkfärgad, ofta tämligen vid
sträckt kulturjord, innehållande skörbrända stenar och äfven 
t. ex. i Sandegaard på flera häll "brolaBggninger af haandste-
ne", men också ett golf af stora sandstensplattor, af hvilka emel
lertid det senare säkert ej kan ha haft samma uppgift som de 
i Frösvi. Lagret innehöll "marvklovede" ben af i ett fall oxe, 
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får, get och svin, lerkärlsskärfvor, enstaka af de i grafvar van
liga simplare husgerådssakerna samt i förvånande mängd guld
smycken, som troligen tjänat som amuletter (detta sp. om guld
gubbarna). Vid Smerenge funnos äfven stora stenar i rader, 
som stötte i hop i räta vinklar. Belägenheten beskrifves min
dre utförligt. Vid Sandegaard gjordes fyndet "paa enflad bak-
ke ved drängrafning". Sorte muld är en åker "paa toppen og 
längs nedad den nordvestlige skraaning af en bakke". 

Ur ofvanstående refera! af de tyvärr alltför kortfattade be-
skrifningarna framgår, att man från en endast föga äldre tid 
på Bornholm haf! feslmåltider å platser, som genom de tal
rika votivgåfvorna eller amuletterna af guld måste i likhet med 
de samtida och äldre stora mossfynden antas varit heliga. 

S. Muller nämner i Vor oldtid sid. 589 ff. en offerplats 
med altare i en mosse vid Rosbjerggaard. 5—6 fot djupt träf
fade man mellan de stubbar, som utgöra resterna af en gam
mal skog, två stora och flera mindre hvälfda stenrösen. På, 
i och omkring dessa lågo talrika lerkärlsskärfvor, en dryckes-
bägare af oxhorn från romersk tid, några andra oxhorn och 
därjämte vid en stubbe i närheten ett "etruskiskt" bronskärl frän 
bronsåldern. 

Öfverst på det största altaret stodo två tjocka trästycken, 
hvilkas nedre ändar voro tillspetsade, medan de öfre voro för
multnade. Detta antager Muller vara fötterna till en gudabild. 
En sådan fanns ännu kvar vid undersökningen af en mosse 
vid Viborg. Där stod en väl bibehållen 88 cm. hög träfigur 
vid ett stenröse af samma art som de nyss omtalade. Hufvu
det är rätt väl snidadt, figuren saknar armar och slutar ned
till i två stockar som de nyssnämnda. Figuren är starkt phalli-
tisk och fördenskull otvifvelaktigt en gudabild, "vistnok hid-
rarende fra en tidlig del af jernalderen" (Muller). 

Dessa högst intressanta fynd, hvilka i tidsbestämning fullt 
tillåta en jämförelse, visa oss alltså, att i Danmark en gud 
varit föremål för offer på ställen som straxt efteråt blifvit täckta 
af mossvegetation, precis som i Frösvi. I Danmark dyrkade 
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man vidare på en sådan plats en gud, hvars bild karaktärise
ras såsom starkt phallitisk, i den nerkingska kultplatsen dyr
kades, om vi få tro fingervisningen i ortnamnet, guden Frö, 
om hvars bild i Uppsala tempel Adam af Bremen några år
hundraden senare endast säger, att den var framställd cum 
ingenti priapo. 

Att namnet Frösvi — frånsedt dess eventuella sammanhang 
med den af mig utgräfda anläggningen — verkligen hänvisar 
på en guden Frös offerplats, styrker en granskning af Svenskt 
Diplomatarium. I ett bref från påfven Innocentius III af år 1216 
skrifves ordet Fruoswi. Enligt professor O. v. Friesen, som jag 
haft fördelen rådfråga i detta stycke, bör u o anses som ett 
försök att återge det mellan u och o belägna ö-ljudet, som i 
det latinska alfabetet saknade egen beteckning. År 1341 fin
na vi skrifningen Fröswi. 

Att här som i Danmark fruktbarhetsgudens vi ligger ome
delbart invid en dåtida mosse leder tanken öfver till Taciti 
berättelse {Germania cap. 40) om huru några germanstammar 
på hans tid dyrkade Nerthus. På en med kor förspänd, med 
en väfnad täckt vagn fördes gudinnans bild af hennes präst 
ur sin 'heliga lund och omkring i den omgifvande bygden, 
där då alla strider hvilade och allmän fred rådde. Sedan proces
sionen återvänd! lill templel, Ivagdes vagnen, väfnaden och, om 
man vill tro det, gudinnan själf i en sjö, som sedan uppslu
kade de härvid biträdande trålarna. Vi ha här ett skriftligt 
intyg om, att det mer eller mindre öppna vattnet kräfdes vid 
några ceremonier i samband med en fruktbarhetsguds dyrkan. 
Tacitus hämtar sin berättelse från några germanstammar "på 
en ö i oceanen", hvilket myckel väl kan afse den svenska 
halfön. Huru som helst, den andra af honom omnämnda cere
monien, gudabildens vagnresa är antydningsvis känd frän olika 
delar af hela Skandinavien. I Svealands hufvudbygd har den 
gamla traditionen kvarleft in i medeltiden, om man så får för
klara den hvar vår återkommande procession, hvari S:t Eriks 
ben fördes rundt Uppsalabygden. 
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Om utseendet af den forntida kultplatsen är ej mycket 
att säga. Det virke, som täckte den, har tydligen delvis en
dast ditförts som bränsle. Men de många raka, i grofva än
den spelsade störar, som här funnos, hade måhända en annan 
uppgift. Jag hänvisar till inledningen af gotlandslagen, som 
förbjuder en hvar att åkalla hvatki a vi epa stafgarba, hvar-
ken å vi eller stafgård. Det sista ordet anger en af störar in
hägnad plats. Af intresse är den rika förekomsten af liknan
de oordnade störar i Torsbergs-mossfyndetl. 

KUNGASTENARNA I VÄRNHEM. 

AF 

S I G R I D L E I J O N H U F V U D . 

ê fem små kapellen öster om koromgången i Värn
hems kyrka äro som bekant inredda till grafkor åt 
konungarna Inge d. ä., Knut Eriksson, Erik Knuts
son och Erik Eriksson samt Birger Jarl. Att ka

pellens inredning, med takornering i gips, härstammar från 
den af Magnus Gabriel De la Gardie bekostade restaureringen 
på 1600-talet är lika bekant, och alla nutida forskare äro ense 
om att de ursprungliga grafplatserna äro att söka pä annat häll 
inom kyrkan '. Själfva monumenten göra dock ett ålderdom
ligare intryck, med sina i lockhällarna inristade figurer, några 
under gotiskt bågverk, omslutna af latinska majuskelinskrip-
tioner. Man väntar sig ej ett sådant arbete af en konstnär från 

1 Engelhardt, Torsbjers Mosefund sid. 52. Jfr äfven samme förf:s Kra-
gehul mosefund, sid. 1. 

2 Jämför H. Hildebrand, Sveriges medeltid, 3, s. 4G8; samma förf:s ut
talande om Värnhems klosterkyrka i Vitt. Hist. o. Anf. Ak:s Månadsblad 
1889, s. 32; H. Werner, Värnhems kloster o. kyrka II, 1881, s. 32, not; A. 
Hahr, Konst och konstnärer vid M. G. De la Gardies hof, 1905, s. 130-31. 


