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Iakttagelser kring ett vikingatida skelettgravfält i Finnveden 
Under sommaren 1990 undersökte Jönkö
pings läns museum åtta skelettgravar inom ett 
omfattande gravfältskomplex i Nästa, Karda 
socken, 8 km väster om Värnamo, Småland. 
Undersökningen föranleddes av en breddning 
av väg 27. Uppdragsgivare var vägverket. 

När väg 27 byggdes under slutet av 1930-
talet undersökte riksantikvarieämbetet nio 
skelett- och fyra brandgravar på samma grav
fält. Av anläggningarna på gravfältet, kan två 
brandgravar dateras till bronsålder och de 
andra två brandgravarna samt de 17 skelett
gravarna till yngre järnålder, troligen vikinga
tid. Även fyra gravar i andra delar av grav
komplexet har i början av 1900-talet under
sökts och givit dateringar till yngre järnålder. 
En gravfältsdel (Raä 42 b) inom komplexet 
kan genom de båda utgrävningarna 1936—37 
och 1990, därmed närmast anses vara totalun-
dersökt, vilket för övrigt inte är vanligt i områ
det. Den klara dominansen av skelettgrav
skicket och vissa detaljer i gravarnas inre kon
struktion, gör gravfältet värt en kort, prelimi
när presentation. 

Gravfältkomplexet omfattar ca 150 gravar 
på fem gravfältsenheter och utgör ett vackert 
exempel på ett typiskt fmnvedskt höggravfält, 
ingående i ett område av riksintresse och i 
övrigt med en relativt rik förhistoria. Högarna 
varierar mellan 3 och 18 meter i diameter, på 
det undersökta gravfaltet mellan 3,5 och 15 
meter. Av de undersökta skelettgravarna låg 
flertalet under små, låga högar, vanligen kring 
5-6 meter i diameter och 0,3—0,6 meter höga, 
varav några kringgärdade av väl markerade 
kantrännor. Tre gravar saknade markering 
ovan jord . I nio gravar påträffades stenpack
ningar under torven, några rektangulära, täta 
och vällagda, andra i form av glesa sten
kretsar. 

Skeletten framkom i rektangulära nedgräv-
ningar som var mellan 1,5 och 2,55 meter 
långa och 0,5 till 1,0 meter breda. Nedgräv-
ningens djup varierade mellan 0,2 till 0,9 me
ter. Skeletten var orienterade med huvudet i 
västlig riktning. Två grupperingar i oriente
ringen kunde urskiljas: en sydvästlig omfat
tande elva gravar orienterade i 234-256° 

(360° skala) och en nordvästlig grupp beståen
de av tre gravar, 280-317° (för tre gravar 
framkomna under vägschaktning 1936 saknas 
dokumentation). 

Fynden är likt flertalet av de trettiotal ske
lettgravar som tidigare undersökts i området 
mycket sparsamma. De vanligaste fynden i 
Nästagravarna är knivar, vilka förekommer i 
elva gravar, i övrigt framkom järnfragment i 
fyra gravar, skifferbryne i två gravar, och en 
glasflusspärla i en grav. Det intressantaste fyn
det är ett ornerat sköldbuckleformigt spänne 
av brons med textilrester, påträffat vid halsen 
på ett skelett, vilket indikerar att det använts 
seim sprundspänne och hållit ihop en särk. 
Intressant är även förekomsten av små mäng
der starkt veckad och fragmenterad guldfolie i 
anslutning till kraniet i två gravar. Fem gravar 
saknade helt fynd. 

Så långt förefaller gravarna vara av "nor
mal" kemstruktion och liknar flertalet skelett
gravar framkomna i området frän tidsperio
den. Det är snarare i gravarnas inre konstruk
tion som vissa intressanta avvikelser kan iakt
tas. 

Från 1990 års undersökning finns indika
tioner på att, i åtminstone fyra gravar, skelet
ten legat i någon form av behållare av orga
niskt material. Spåren av dessa kroppsbehålla
re är ställvis diffusa tich utgörs av mörka 1—6 
cm breda mörkfärgningar kring skeletten. 
Den inre konstruktionen utgörs inte av en 
traditionell rektangulär, antingen spikad eller 
på annat sätt hopfogad kista, utan visar mer 
oregelbundna former. Det förefaller troligast 
att anta att de är tillverkade av urheilkade 
trädstammar, här 1,9-2,1 meter långa och 
0,4-0,5 meter breda. Exempel på att urholka
de trädstammar förekommer som kisttir finns 
även från några andra gravplatser, företrä
desvis från senvikingatida eller tidigmedeltida 
sammanhang. 

En kroppsbehållare väcker störst intresse — 
en 1,9 meter lång och 0,5-0,6 m bred kista 
där ena kortsidan är tydligt avsmalnande och 
den andra tvärt avhuggen, givande den en 
tydlig båt- eller kanotform (fig. 1). Den upp
visar en rundad botten och en i övrigt mycket 
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Fig. 1. Plan över nedgrävningen i A 20 med den båtformade kistan. Vid A - det sköldbuckleformade 
spännet och vid B - kniven. Avståndet mellan kryssen = 1 meter. 

båt- eller kanotformad profil. Avsikten bakom 
kistformen är svår att uttala sig om; kanske är 
det en urholkad stock given en symbolisk båt
form eller möjligen är kroppsbehållaren till
verkad av en trasig kanot eller kanske en pul
ka. I kistan låg en 1,55 meter lång kvinna(?), 
vid halsgropen påträffades det ovan omtalade 
sköldbuckleformade spännet och på undre 
delen av bröstkorgen en kort järnkniv(?) med 
skaft av organiskt material. Spännet daterar 
graven sannolikt till tiden efter år 1000 e. Kr. 

Sammanfattningsvis kan konkluderas att 
skelettgravarna genom sin fyndfattigdom är 
svårdaterade. Utifrån yttre och inre gravform, 
gravskick, orienteringen samt det sköldbuck-
leformiga spännet, kan emellertid gravarna 
ges en sannolik datering till vikingatiden, och 
förmodligen till dess senare del. Gravarna 

uppvisar en tydlig påverkan från kristendo
men. De kan troligen ses som kristet influera
de hedniska gravar eller möjligen, i fråga eim 
de yngsta gravarna, kristna begravningar på 
ett hedniskt bygravfält. Kanske har vi genom 
undersökningarna på Nästagravfältet en möj
lighet att närmare undersöka en missionspro-
cess i hjärtat av Finnveden. 

Under första halvan av 1991 fortsätter be
arbetningen av gravmaterialen, varvid osteo
logiska analyser och l4C-analyser av skelettma
terialet kommer at utföras. Rapporten beräk
nas färdigställd under sommaren 1991. 

Ulf Bodin 
Jönköpings läns museum 

Box 2133, 550 02 Jönköping 

Nya Lapphyttan — ett rekonstruktionsprojekt i Norberg, Västmanland 
När museiprojektet Ekomuseum Bergslagen Alltsedan utgrävningarna av Lapphyttan i 

norra Västmanland avslutades år 1983 har 
tanken på att rekonstruera fornlämningen dis
kuterats. Skälen till att ge sig i kast med ett 
sådant gigantiskt projekt har hela tiden varit 
motiverat av uttalade forskningsbehov. 

utvecklades under 1980-talet tillkom även pe-
dagtigiska och turistiska argument. Det finns 
idag ytterligare ett motiv för en rekonstruk
tion av den medeltida hyttanläggningen. Re
konstruktionsprojektet betraktas som en inte-
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