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Stcndösar från järnåldern.
Av
T. J. ARNE.

,rån dr. Knut Kjellmark inkom år 1918 till Statens Historiska Museum ett meddelande om, att han under
en resa iakttagit och flyktigt undersökt några "stendösar", belägna på Bölminge Bäckagårds ägor i Nötlja socken,
Småland. Av beskrivningen att döma syntes de ej tillhöra
den vanliga stenålderstypen, som för övrigt ej är känd från
Småland. Snarare kunde man antaga, alt de överensstämde
med de små dösar, som O. Almgren omnämner på sid. 58 i
sitt arbete Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden: "Det
är mycket osäkert, om vi hit (till stenkammargravarna från
neolitisk tid) fä räkna några små dösliknande, av tunna hällar
byggda stenkammare, som finnas tillsammans med en mängd
andra fornlämningar vid Fröböke i Brearcds socken, österut
från Halmstad uppåt Smålandsgränsen. I en av dem lär en
glasperla från järnåldern vara funnen, och även läget talar för
en yngre tid."
Med anledning av dr. Kjellmarks anmälan avreste jag till
Nöttja, där ifrågavarande fornlämningar undersöktes den 25 och
26 juli 1918.
Fornlämningarna äro belägna pä en sandås c:a 300 m.
söder om gården med utsikt över sjön Eksen, som ligger 600
ä 700 m. i östlig riktning.
Inalles iakttogos 4 tydliga små dösar, 2 resta stenar, en
Fornvännen 1919.
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hög av omkring 10 m:s diameter och 3 intill varandra liggande
stenar, av vilka en låg ovanpå 2 andra (jfr plan, fig. 1).
Av dösarna hade nr 1 genomgrävts av dr. Kjellmark, som
i den påträffat brända ben. Dösarna 2 och 3 undersöktes av
mig; dosen nr 4 lämnades oundersökt.
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Fig 1.

Dös nr l (Fig. 2 och 3) var bildad av 3 på kant ställda
gnejsblock av nästan rektangulär genomskärning, ställda som
tre sidor i en kvadrat och täckta med ett stort granitblock.
Den öppna sidan var vänd mot söder.
Det västra sidoblocket mätte 85 cm. i längd, högst 30 cm.
'i bredd och 50—58 cm. i höjd ovan jord.
Det östra sidoblocket mätte 70 cm. i längd, 30—35 cm. i
bredd och 38—65 cm. i höjd ovan jord. Under jorden sträckte
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det sig 60 cm. djupt, vadan hela höjden uppgick till omkring
120 cm.
Det norra sidoblocket mätte c:a 110 cm. i längd och 40
cm. i bredd samt 40—66 cm. i höjd ovan jord.
Avståndet mellan sidoblocken i öster och väster uppgick
till ett par och 60 cm. De befunno sig på 5 ä 10 cm:s avstånd frän det norra sidoblocket.
Takblocket mätte i tjocklek högst 50 cm. och nådde högst
1,20 m. över flata marken. Dess största längd uppgick till nära
170 cm. och bredden till 95 cm.
Vid grävning i den ljusa sanden, som inneslöts av dosen,
hittades blott ett par små brända benbitar.
Dös nr 2. (Fig 4 och 5) låg i NV kanten av en låg, delvis stensatt hög av c:a 5 m:s diameter.
Den bildades liksom nr 1 av 3 hälliknande stenblock, som
voro ställda i en mot söder öppen fyrkant. De båda sidoblocken
i öster och väster voro något snedställda med bredare avstånd
i öppningen än inåt. Takblocket hade sprängts sönder (genom
frysning?) i sin västra del och fallit ned mellan sidoblocken.
Snett framför dösöppningen låg ett i marken nedsjunket stenblock.
Det norra sidoblocket reste sig 65 cm. över flata marken
men mätte i sin helhet 1 m. i höjd (35 cm. under jorden).
Dess längd uppgick till c:a 80 cm., dess bredd till c:a 30 cm.
Västra sidoblocket mätte 68 cm. i längd och 20 cm. i
bredd. Ovan jord höjde det sig 60 cm. Under jorden gick
det ned till —65 cm. Hela höjden uppgick alltså till 125 cm.
Det östra sidoblocket mätte omkring 75 cm. i längd och
20 cm. i bredd. Hela höjden uppgick till 110 cm., höjden
ovan jord till 60 cm.
Det nedfallna takblocket mätte c:a 1,20 m. i längd och
nära 1 m. i bredd. Det mätte c:a 20 cm. i tjocklek och höjde
sig nu 17 cm. över marken.
Även i denna dös stodo sidoblocken skilda från varandra
genom öppningar av 1U m:s storlek.
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På — 10 cm:s djup —
alltså strax under det nedfallna takblocket — hittades
ett stycke brons med några
små nitar. På ett djup av
—10 till—25 cm. hittades en
samling av omkring 130 vita
kvartsstycken. Ibland och under dess kvartsstycken fanns
mörk sandjord och brända
Fig. 2.
ben. Därunder hittades enstaka brända ben, jord och en del större stenar. Djupast ned
(c:a —50 ä —60 cm.), omedelbart på den orörda vitgula sanden, låg ett kollager, koncentrerat mot söder. Bland de brända
benen hittades ytterligare några bronsfragment, ett järnstycke,
en liten ring med 2 järnbeslag och en kam-bit.

A

Föremålsbeskrivning.
Ett litet i två vinklar böjt bronsbleck, å vars ena kant sitter

Fig. 3.
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fastnitat ett smalt bronsband. En nit och
3 tomma nithål äro synliga. Nitarna mycket små och fina. Bleckets längd 3,55 cm.
Möjligen låsbeslag (Fig. 6 a).
Ett litet rundböjt, rännformigt bronsbeslag, möjligen till överkanten av ett
Fig. 4.
dryckeshorn. L. 2,95 cm. (Fig. 6 b).
En fin bronsnit med huvud i ena ändan och en sammansmält bronsklump i den andra. L. 1,75 cm. (Fig. 6 c).
En liten järnring med 2 däri fästa rembeslag, av vilka det
ena är sönderbrutet. Starkt rostad. L. 3,i cm. Ringens diameter c:a 1,5 cm. (Fig. 6 d).
En liten järnklump. L. 2,4 cm. Br. 1,7 cm. (Fig. 6 e).
Ett fragment av mittskivan till en benkam. Ett halvt nithål finnes ännu kvar och lämningar av 8 tänder. Ovanför
dessas fäste är på ömse sidor en inskärning, som gör det
ovanför varande partiet smalare. Fragmentets längd 1,7 cm.
Bredd 1,4 cm. (Fig. 6 f).
En liten samling brända människoben utan kolblandling.

Fig. 5.
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Tre stycken av vit, opak kvartsit, uttagna bland över 130
stycken. De övriga tillbakalagda i graven.
Något kol.
Dös nr 3. (Fig. 7 och 8). Bildad av tre sidoblock av gnejs
med öppning mot söder. Takblocket vräkt åt östra sidan, stöder blott med en kant mot östra sidoblocket.
Västra sidoblockets längd c:a 75 cm., bredd c:a 25 cm.,
smalnande av åt nordändan. Höjd över marken 35 cm.
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Östra sidoblockets längd 70 cm., bredd c:a 32 cm., höjd
över marken 35 cm. Norra sidoblockets längd 84 cm., bredd
30 cm., höjd över marken 30 cm. Takblocket 110x95x55 cm.
Inuti dosen låg en i sanden nersjunken
klumpsten av granit av c:a 60 x 40 x 38 cm:s
storlek. Han höjde sig 17 cm. över flata
Flg 7
- marken.
Graven undersöktes utan resultat.
Dös nr 4. (Fig. 9). Bestod av 3 lutande sidoblock med en
stor takhall däröver. Den sistnämnda mätte 95 x 115x26 cm.
Sidohällarna eller -blocken mätte resp.: 7 2 x 6 5 x 2 0 cm.,
6 5 x 8 5 x 2 0 cm., 4 0 x 8 0 x 3 0 cm.
Höjden från takblocket till marken uppgick till 75 cm.
Denna dös undersöktes icke.
Omkring 6 m. söder om dös 3 står en i NS rest stenhäll
av 85 cm:s höjd, 98 cm:s bredd och 35 cm:s tjocklek.
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Inemot 8 m. öster om dös 4 ståt en lutande häll i VSV
—ÖNÖ av 160 cm:s höjd, 120 cm:s bredd och 28 cm:s tjocklek.
Den stensatta högen c:a 25 ä 30 m. söder om dösarna 1
och 3 mäter 10 m. i diameter. Den är skadad i sydöstra kanten genom en f. d. liten byggnad (källare).
Stendösar äro i Sverige hittills kända endast från Skåne
och Bohuslän samt från trakten av Varberg i Halland. Om

Fig. 8.

de senare är det ej fullt säkert bekant, huruvida de härstamma från stenåldern liksom de skånska och bohuslänska
dösarna1. Den enda kvarstående halländska dosen torde den
vid Klastorp i Träslövs socken vara.
Om de förut omnämnda dösarna från Fröböke i Breareds
socken, Halland, kan man däremot med stor säkerhet antaga,
att de ej härstamma från stenåldern. I sin reseberättelse om
1

O. Montelius, Halländska fornsaker frän hednatiden, sid. 196 ff.,
Hallands fornminnesförenings årsskrift 1872, Halmstad 1872.
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Hallands fornlämningar och minnesmärken 1876 (Vitterhetsakademiens arkiv) anför Herman Hotberg om dem följande:
På Fröböke utmark en halv fjärdingsväg söder om byn på
äboarne Per Bengtsons och Per Larssons skiften, upptäcktes
1875 vid omläggningen av landsvägen mellan Halmstads och
Kronobergs län, en forntida begravningsplats, som företer flera

Fig. 9.

anmärkningsvärda omständigheter. På en ljungbevuxen slätt
norr om landsvägen träffas först 6 dolmen eller stendösar, alla
förstörda med undantag av en, som står i norra kanten av
landsvägen (Fig. 10). Även pä denna var takhallen nedfallen,
men har åter blivit upplagd genom försorg av herr Rydman,
som haft vägens läggningsarbete under sin uppsikt. Dosen,
som har öppningen åt sydväst, utgöres av trenne sidohällar
och täckhäll, vilken senare är 5,5 fot lång, 4 fot bred samt
mellan 1,1 och 1,5 fot i tjocklek. Av de andra dösarna kvar-
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står endast en eller 2 av sidohällarna, mer eller mindre lutande.
På samma gravfält finnas mer än 100 större eller mindre stenkummel samt vidare 4 ättehögar, 2 fyrsidiga stensättningar
med resta hörnstenar, 3 tresidiga stensättningar, samt en stenrundel med en större mittsten. Även söder om vägen ligga
ett par gravar, nämligen en tresidig stensättning samt en ättehög. På gravfältet finnas även 6 dammar, av vilka åtminstone
tre bära tydliga tecken av att vara grävda (Fig. 11, plan). —
Dösarna vid Fröböke visa stor överensstämmelse med dem
från Bölminge Bäckagård och kunna anses vara samtidiga med

Fig. to.

dem. De ligga ej heller mera än 35 km. från varandra, och
måhända kunna flera hittas i de mellanliggande socknarna
Torpa och Vrå.
Redan förekomsten av brända människoben utan kolblandning i två av de småländska dösarna tyder på, att de ej härröra från stenåldern. Innehållet i dosen nr 2 ger möjlighet
till en ännu närmare tidsbestämning.
Ringen med de små trekantiga rembeslagen av järn äger
i brons sin motsvarighet i de tidigare danska mossfynden,
t. ex. Thorsbjerg och Vimose1, samt i gotländska gravfynd
från den yngre romerska järnåldern, om också med någon va1

Engelhardt, Thorsbjerg mosefund, Pl. 14, fig. 20. Engelhardt, Vimose fundet, Pl. 13, fig. 52.
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riation för de senare. Bronsblecket, som jag förmodar tillhöra en lässkylt, äger motstycken under både äldre och yngre
romersk järnålder, och detsamma är fallet med det rännformiga bronsblecket, som troligen omslutit mynningskanten av
ett dryckeshorn. Sannolikt är väl, att även dessa beslag tillhöra den yngre romerska järnåldern. Jag är böjd för att datera dosen nr 2:s innehåll till omkring 250 ä 400 efter Kr.,
och samma datering torde kunna tillämpas på övriga här omnämnda, likartade dösar.
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Fig. 11.

Sydvästra Småland, Finnveden, anses allmänt vara det
område, som beboddes av de hos Jordanes omtalade Finnaithos1.
Grannfolket förmodas ha varit Jordanes Hallin, södra Hallands
invånare. I gränsområdet, men väl snarast hos Finnaithae,
anlades de dösliknande gravarna.
Jag känner för närvarande ingenstädes i Nordeuropa liknande gravar, som kunna tillskrivas järnåldern. Analogier tyckas saknas även annorstädes i Europa utom på ett håll, näm1

L. Fr. Läffler, De östskandinaviska folknamnen hos Jordanes (De
Sv. landsmålen 51 h. 1894 A, sid. 8). J. V. Svensson, De nordiska folknamnen hos Jordanes (Namn och Bygd H. 2—3 1917, sid. 123).
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ligen halvön Krim. I Baidarskajadalen, som skares av stora
landsvägen mellan Sevastopol och Jalta, undersökte N. Rjepnikoff1 år 1907 vid byn Skelja 15 dolmenliknande hällkistor,
som alla stucko upp ur jorden och ej voro täckta av någon hög.
Fyra omgåvos av rektangulära stensättningar.
Varje kista eller dolmen bildades av 4 grova hällar eller
hälliknande block 30 ä 40 cm. tjocka. De flesta höjde sig

Fig. 12.

föga över jordytan, en dock över 30 cm. Kistan täcktes av
ett takblock, som i ett fall mätte 3,78 x 1,66x0,65 m. (fig. 12), i
ett annat 2,46x1,67x0,46 m. Ofta var takblocket bortvräkt eller
förstört.
En av dessa kistor (nr 9), som höjde sig betydligt över
marken, hade täckts av en blockliknande häll av 38 cm:s tjocklek. Kistan själv mätte 1.09X l,27x 1,23 m. (Fig. 13). Mest avvika dessa dolmenliknande stenkistor från de här omtalade
1

N. Rjepnikoff, Kamennye jasiiki Baidarskoi doliny (Izvjestija imp.
archeol. Kom., 30).
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småländska därigenom att de hava fyra sidor, ej blott tre. De
äro ofta orienterade i norr och söder. Flera bautastenar iakttogos nära de 4 första döskistorna. I den här omnämnda
kistan (nr 9) hittades utom rester av starkt förmultnade ben
en fibula av bronstråd med inåtböjd, "omslagen" fot, en liten
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Fig. 13.

öppen ring av bronsten, 2 små pärlliknande bronsspiraler, en
glaspärla, en annan blågrön pärla och ett flintstycke (Fig.
14). Den här omnämnda fibulan dateras i allmänhet till 100talet efter Kr. f., men går enligt min uppfattning1 tillbaka till
tiden omkring Kr. f. Andra fynd i dessa gravar från Skelja
synas vara något äldre.
Vid Mal-Muz i Baidarskajadalen uppgrävde Rjepnikoff 7
liknande i rad anordnade kistor, stående på flata marken, men
täckta av en lång, gemensam hög.
1

T. J. Arne, Det gotiska väldet i Sydryssland, (Det stora Svitjod
(sid. 10). Sthlm 1917).
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Om nationalitet eller ras hos de begravda är omöjligt att
yttra sig. Fibulan med inåtböjd fot skulle kunna tyda på, att
de krimska gravbyggarna kommit i beröring med de östgermaner (måhända goter), som vid tiden för Kristi födelse hunnit ned till Svarta havet.

Fig. 14.

I alla händelser ha dessa senare haft tillfälle att lära känna
ett gravskick, som erinrar om det, vilket årtusenden tidigare
nyttjats av deras skandinaviska förfäder. Den svaga möjligheten till förklaring av de småländska och sydhalländska dösarna, som jag här vågar framlägga, skulle då vara den, att
Finnaithos på 300-talet stått i kontakt med stamfränder på
Krim, vilka förmedlat kännedomen om dessa gravbyggnader.

