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En norrländsk megalitgrav. 
Av 

G U S T A F H A L L S T R Ö M . 

enom tidningsnotis blev riksantikvarien i början av juli 
1923 uppmärksamgjord på att nära Lagmansören, In
dals s:n, Medelpad, en gravkista av sten anträffats 
under vägomläggning. På uppdrag besökte författaren 

platsen i september och gjorde en undersökning. 
För fixerande av platsen å kartan (t. ex. nr 74, Indal SO, 

1/100,000) kan man draga ut linjen för sockengränsen mellan 
Indal och Timrå socknar söder om älven tills den träffar lands
vägen norr om älven. Kistan ligger dä något litet öster om 
denna punkt. 

Platsen benämnes "Lindvarpe" (på grund av ett av de nord
ligaste bestånd av vild lind, som finnes i vårt land)1 och är en 
utmark, tillhörig hemmanet nr 8 i Östanskär (h. äg. And. P. Ohlin). 
Avståndet till Östanskär är omkring 4 kilometer efter den här 
ofta på kanten av vilda tvärslup över älven löpande landsvägen, 
som nu genom Norrlands statsarbeten skulle breddas och rätas. 
Själva "Lindvarpe" är omkring Va mil långt och består av en 
smal, ofta genom djupa tvärraviner sönderskuren och kuperad 
terrass, som direkt fortsätter Indalsbygden längre uppför älven. 

1 Jfr ANDERSSON och BIRGER: Den norrländska florans geografiska fördel
ning. Norrlänskt handbibliotek V. Upsala 1912, p. 383. 

COLLINDER: Medelpads flora. Norrl. Handbibi. II, Ups. 1909, p. 122. 
Överstycket: tvä fägelformade bronsspännen frän Öland samt en del av ett bältebeslag av 

silver frän Blekinge (yngre järnäldern). 

10 — F o r n v ä n n e n 1 9 2 4 . 
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I yttersta östra kanten av detta skifte ligger den ifrågava
rande graven intill Ax. Öbergs torpställe i Lagmansören (Lag-
mansö). Just vid platsen för graven vidgar sig terrassen åt söder, 
så att en liten åker kunnat brytas. Sandjord (fin rödaktig sand) 

Fig. 1. Karta över Indalsälvens mynning med Ljustorpsän (efter Gen. st. kartan). 
Den nedre ringen utmärker megalitgraven, den övre en bronsåldersgrav. 

på lera. Graven ligger ungefär 2 m. högre än denna "lagdas" 
jämnare del. Förr plöjdes ända fram till platsen för kistan. 
"Lägdan" är omkring 50 m. bred. Den avslutas söderut av ett 
genom vårflöden och nipras alldeles söndertrasat område. Detta 
söndertrasade och sönderskurna område har ännu i mannaminne 
varit helt och har då plöjts. Från platåkanten (den äldre och 
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yttre) går en brant sluttning (ungefär 45° vinkel) ned mot den 
djupt liggande älvdalsbottnen. Denna sluttning var förr slåtter-
mark ("konvaljegräs") men är nu skogklädd betesmark. Den 
djupaste ravinen går fram norrut i rak riktning mot kistan och 
kommer, om den fortsätter att öka med samma hastighet, att 
vara framme vid densamma om kanske ytterligare 25 år. På 
samma sätt går en gammal, nu skogbeväxt, djup ravin fram 
endast 25 m. V om kistan, förbi denna och ända fram till vägen. 
Åtskilliga dylika finnas ännu längre västerut. C:a 300 m. västerut 
från kistan resa sig de tvärbranta stupen av "Värjberget" eller 
"Fulberget" över vägen, som här är murad över en djup ravin, 
som går ända till bergväggen. Just i vägsänkan finnas där grott-
bildningar i berget, stora abri'er, dock nu förstängda av gamla 
vägbanken. (De bliva ännu mer stängda, då nya vägen blir 
färdig.) Framför växa lindar och hassel. Höjden över havet torde 
vara omkring 7 — 8 m. lägre än kistans (se nedan). Abrierna 
kunna ju tänkas ha tjänat som bostäder, även om nu stora block 
ligga på deras botten. 

Österut från kistan fortsätter platån samt får en större bredd. 
Den är dock genomskuren av äldre, igengrodda och odlade 
raviner samt av ganska djupa bäcklopp. Här ligger den lilla 
gårds- eller torpsamlingen Lagmansören och öster därom Stor
dalen. Största bredden av denna platå är omkring 200 meter. I 
grund skärning i densamma för vägen ses lera ligga nära ytan. 
Den är varvig, men ej alltid ren. Likaså synas de odlade om
rådena utanför vara lerjord. Sandområdet kring kistan är alltså, 
så vitt jag kunde finna, ganska litet och smalt (omkring 50 m. 
som bredast) och antagligen ej djupt. Alltså endast en sand
bank i den gamla flodbädden. 

Strax öster om Stordalen skär en djup ravin in igen, ända 
till vägen, men sedan kommer en slät och jämn platå, barrskogs
klädd, antagligen sand, som sträcker sig kilometervis österut och 
övergår i den odlade bygden vid Svedje o. s. v. Bredden och 
karaktären av denna terrass framgå av generalstabskartan. 

Från den större Indalsbygden ha vi alltså en och samma 
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mot öster lutande terrass, som följer älvens norra strand. Ibland 
är den bred och odlad, som i Indalsbygden, ibland smal, skog
klädd och vild, sönderskuren som i början av "Lindvarpe", där 
den t. o. m. pä ett ställe är totalt borta (vid Fulberget). Där
efter breddas den igen allt mer och ger ibland möjlighet till 
odling (Stordalen t. ex.). Terrassen är bildad av den istidsälv, 
som gick fram under isavsmältningstiden och i vilken terrass 
sedan älven skurit sig ner. 

Fig. 2. "Lindvarpe". Gravkistan synlig mitt emellan hässjestängcrna 
och de tvä personerna. 

Vid kistan i "Lindvarpe" kan man studera kanten av och 
sluttningen mot dessa gamla isflodsavlagringar. Från kanten av 
den djupa, färska ravinen går åkern tämligen horisontellt 50 m. 
inåt (norrut) tills den träffar den lilla, svagt stigande sandbank, 
vari kistan blivit inbyggd (ungefär 40 m. S. om landsvägen). 
Denna sandmark stiger sakta upp mot vägen, som ligger om
kring 2 meter högre än kistan och 4 m. högre än åkern. Sand
banken har en diam. av omkring 50 m. på en stigning av 4 m. 
På andra sidan vägen höjer sig marken i snabbare takt och 
marken får ett annat utseende, nämligen en allt tätare block
mark. De yttersta blocken anträffas f. ö. redan S. om vägen, men 
15—20 m. i NO-lig riktning frän kistan och vidare fram mot 
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och över vägen. Norr om vägen träder även berggrund i dagen 
allt oftare. Närmast sker detta på 75 m. avstånd (N och NO) 
från kistan. Med början i blockmarken reser sig skogsåsen. 

A kartan finnes vid Stordalen för höjden över havet siffran 
66,25 m. Rätt nedanför anges älvens nivå till 6,i m. ö. h. Platåns 
höjd över älvens yta är här alltså i runt tal 60 m. 

Kistans höjd ö. h. torde ligga något över siffran 66,25 m. 
Man bör kunna tills vidare laborera med siffran 67 m., utan 
risk för större felaktighet. 

Denna nivå medger på ett förträffligt sätt en stenåldersdale-
ring, varom mer nedan. 

Hela den sydvästra ändan av kistan hade vid anträffandet 
spolierats, så att den öppnade sig ut mot det lilla sandtaget, som 
här är ungefär meterdjupt. De stenar (smärre hällar), som bildat 
den sålunda förstörda gaveln, lågo vid min ankomst upplagda 
som skydd mot den öppnade kistan och sand var öst över, så 
att mynningen var dold. 

Enligt vad jag förstod, har anblicken av de anträffade benen 
bidragit till att öka obenägenheten för att röra graven vidare. 
Där på skogen måste fantasien ha satts i stark rörelse av fyndet. 

Huruvida nägot av den SV gaveln stuckit upp genom torven 
eller ej, kan ej med säkerhet klargöras. Torparen Öberg, som 
var med vid så väl min som den tidigare grävningen och vilken 
gått här otaliga gånger, förnekade att någon sten av graven alls 
varit synlig och jag är med anledning av backens och takhällens 
lutning i kistans längdriktning övertygad om alt han har rätt. 
I allmänhet var sandtäckets mäktighet över takhällen 10—15 cm. 
Något spår av omgivande hög eller stensättning kunde ej upp
täckas. 

Kistan utgrävdes, tyvärr under synnerligen ogynnsamma 
omständigheter båda dagarna. Särskilt den första dagen, då 
kistan tömdes på sitt innehåll, rådde ett verkligt regnoväder. Först 
blottades hela takhällen, därpå väggarnas utsidor till deras halva 
höjd. Spiror skolos sedan under takhällen, som på så sätt kunde 
föras åt sidan eller tillbaka igen allt efter behov (och regnets 
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häftighet). Största delen av kistan utgrävdes sålunda med tak
hällen liggande delvis över graven. Den borttogs endast helt 
och hållet för fotografering samt då skeletten borttagits och 
bottnen skulle undersökas. Sedan kistans inre blivit fullständigt 

Fig. 3. Hällkistan vid "Lindvarpe" (efter utgrävningen 
I bakgrunden ses det lilla roset. 

undersökt, igenfylldes den till en tredjedel, varefter området ome
delbart utanför väggarna genomgrävdes. Stenarna i de tre åter
stående väggarna rubbades aldrig ur sitt läge. Västra långsidan 
(en stor häll) var dock nära att falla inåt vid ett tillfälle, men räd
dades i sista stund. Tänkbart är att någon tums förskjutning där
vid ägde rum, men detta i så fall efter dess intecknande på planen. 

Den kvarstående kistans form och utseende ses av figg. 3 
och 4. Den är orienterad ungefär i NO—SV med en inre längd 
av 1,43 m., inre bredd i NO av 0,«7 m., i SV av 0,57 m. och ett 
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Fig. 4. Plan och profiler av hällkistan vid "Lindvarpe* 
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inre djup av 0,57 m. Kistans ursprungliga längd är naturligtvis 
omöjlig att exakt uppgiva. Av de framför "mynningen" liggande 
större och mindre stenflisorna hade de 5 större följande dimen
sioner: 1) 60 x 30 x 10; 2) 50 x 30 x 3; 3) 50 x 35 x 4; 4) 45x 
30 x 2,5; 5) 40 x 30 x 3 cm. (resp. längd, bredd och tjocklek). 
Om man antar att den största av dessa flisor bildat fort
sättning av taket, så återstår för var sida en flisa och för 
gaveln två. Smärre flisor (1,8—2 cm. tjocka) ha utgjort tätste
nar (jfr orubbade kistan, nedan). Kanske bör kistans inre längd 
på sä sätt ökas med omkring 20 cm., alltså fullt tillräckligt 
för att kistan skall ha kunnat härbärgera ett lik av en ej 
alltför storväxt människa. Jag räknar med en ursprunglig inre 
längd av kistan av ungeför 1,8 m., men medger att den även 
kunnat vara 1,7 tn., kanske t. o. m. något mera. Jag håller mig 
dock till det kortare måttet, emedan det är fullt tillräckligt för 
de skelett, som anträffades i kistan, och framförallt därför, att 
den kvarstående delens hela karaktär strider emot en större för
längning av stenflisor av så oansenliga proportioner. Kistan, som 
den stod vid min ankomst, var byggd efter säkra och solida 
formler. 

Ovanpå takhällen, vars dimensioner voro 1,62X l,ooxO,i5 m., 
lågo i SO hörnet — men dolda av sanden — två smärre flisor 
(den största 30 cm. 1., 15 cm. bred) och över NO delen en skarp-
kantad större sten (alla stenarna, varav graven är byggd, äro 
skarpkantade) av dimensionerna 0,8 x 0,3 x 0,15 m. (jfr plan och 
profiler). De förra stenarna torde tillhöra de nyssnämnda sten
flisornas kategori, den senare stenen låg däre'mot i säkert orubbat 
läge. 

Bland stenflisorna i "mynningen" befann sig även en rund 
sten av ungefär två knytnävars storlek. 

Det visade sig genast att kistan aldrig varit fullständigt 
fylld, utan att ett tomrum av i norr ungefär 10 cm. höjd fanns 
under hela takstenen. Detta tomrum ökades i höjd mot södra 
ändan, hur mycket är svårt att avgöra, då här gravinnehållet var 
något omrört i ytan. Troligt är att kistans fyllning haft en lut-
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Fig. 5. De framgrävda skeletten i hällkistan vid "Lindvarpe*. 

ning motsvarande markytans och att den orsakats av avrinnande 
fuktighet (tjäl-lossning t. ex.). 

Kistan var f. ö. fylld med sand. Här och var, men sällsynt, 
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anträffades några obetydliga (tumslånga) stenskärvor. Grävning 
skedde uteslutande med kniv eller med händerna. Inga rötter 
anträffades, endast några ytterst fina lågor. På 5—8 cm. djup 
(fr. fyllningsytan räknat) anträffades några ytterst få brända små 
benbitar, likaså några få små kolpartiklar, allt inom kistans norra 
del (inom den prickade linjen på planen, fig. 4). 

Tidigare hade vid gravens anträffande hittats obrända ben 
i södra delen av kistan. En ledkota av lårben var allt, som nu 
låg kvar ovanpå den rubbade fyllningen i söder. 

Först på 32 cm:s djup anträffades överdelen av en huvud
skål helt nära norra gaveln. Vid friläggandet påträffades sida 
vid sida därmed och öster därom ännu ett kranium. Friläggandet 
av dessa och ännu mer av de starkt förmultnade övriga skelett
delarna försvårades i hög grad av regnet, som oupphörligt 
stänkte upp fina sandpartiklar. Det lyckades mig dock att taga 
en något så när god fotografi, (fig. 5). 

Med säkerhet kan sägas att skeletten, från skallarna till och 
med resterna av bäckenet (av V. skelett), lågo i orubbat läge. 
Troligen har man ej ens varit så långt in i fyllningen som till 
detta bäckenben, utan man har dragit ut de långa benen, sedan 
man fått tag på deras södra ändar. 

Det framgår med all önskvärd tydlighet, att det västra ske
lettet legat utsträckt rakt på rygg, men att huvudet varit något 
upplyftat. Tandraderna voro tätt slutna till varandra. Huvudet 
lutade något mot Ö. Ett obetydligt fragment av högra under
armens ben anträffades på den plats det bör ligga, då liket 
ligger på rygg med efter kroppen sträckta armar. Vänstra armen 
syntes däremot något böjd liksom om handen legat över ljumsken. 
Vänstra bröstkorgssidans ben lågo i riktigt läge liksom vänstra 
nyckelbenet. Bäckenbenet likaså, men starkt förtärt. Ett stycke 
Ö därom låg ledkotan till det andra lårbenet, tydligen i något 
rubbat läge, ovanpå en här befintlig stenflisa, vars därvaro jag 
ej tillfyllest kan förklara. Med undantag av några små benfrag
ment S om bäckenet voro alla övriga delar av detta skelett för-
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tärda (benens långa ben troligen borttagna och förkomna vid 
kistans anträffande, se ovan). 

Kraniet var bäst bibehållet och jag koncentrerade mig på 
att få upp detta i så oskadat skick som möjligt. Detta lyckades 
ocksä, om jag undantager att den något intryckta högra sidan 
av huvudskålen lossnade. Några tänder voro utfallna och an
träffades lösa intill huvudet. En framtand låg under ryggraden, 
25 cm. från huvudet. 

Av det andra skelettet fanns så gott som endast kraniet kvar 
och detta i mycket dåligt skick. Det höll dock nödtorftigt 
samman så att det kunde fotograferas och inritas, men föll i 
bitar omedelbart vid första försiktiga försök att upptaga det. 

Detta kranium låg med hjässan stödd mot det andra kraniets 
tinning, alltså i betydligt starkare lutning samt åt motsatt håll. 
Dock behöver ej detta läge direkt svära mot, att även detta lik legat 
utsträckt på rygg, emedan huvudet mycket väl har kunnat pressas 
i denna riktning genom sandens tryck. I båda fallen är jag 
emellertid böjd att antaga att liken lagts med huvudena något 
underbäddade med sand. 

Mot det östra likets ryggläge talar den omständigheten, att 
inuti kraniet anträffades ett fingerben, inpressat antagligen under
ifrån (den nedåtvända delen av skallen var så gott som helt 
förtärd. Eftersom det västra skelettets armar legat efter kroppen 
bör detta fingerben tillhöra det östra skelettet. Man kan då tänka 
sig att delta legat i sidläge med ena handen under huvudet. 
Kraniets ställning talar icke emot detta. Jag återkommer till 
denna fråga längre fram. 

Endast ett enda fornsaksfynd gjordes i hela kistan. Det ut
gjordes av en grovt tillslagen flintskärva (fig. 6), som låg 3 cm. 
ut från västra skallen i riktning mot nordvästra hörnet av kistan 
i höjd med skallens ögonhålor (jfr plan och tvärprofil, fig. 4). 
Flintskärvan har dimensionerna 5,G X 2,4 x 1,15 cm. och är av 
grå opak kvalitet. Den har ingen bestämd form, men visar icke 
skorpa någonstans. Här och var ses några små retuscher samt 
efter hela den längsta (och smalaste) kanten en regelrätt till-
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slagen skrapegg av konvex form. Eggen visar spår av nötning, 
i form av längsgående små avspjälkningar. Dessa äro icke av 
den art, som ses å flintor, som använts att slå eld med. Dessa 
visa nämligen avspjälkningar å eggens eller kantens båda sidor. 
Här äro de förefintliga endast på den tillslagna sidan av eggen, 
vilket enligt min uppfattning visar att skärvan använts som skrapa. 

Mitt emellan de två skallarnas underkanter 
låg en tumslång vit, rundsvallad sten (kvarts), 
troligen tillhörande sandfyllningen. 

Efter upptagandet av skelettdelarna under
söktes bottenlagret, utan att några fynd anträf
fades. Därefter undersöktes området strax utan
för kistan. 

Kistans byggnad blev nu klarlagd. Den är 
byggd av på kant ställda, så väl valda hällar, att 
de nästan ge ett intryck av att vara tillhuggna. 
Västra långsidan bildas av en enda häll 1,48 m. 
I. 0,55 m. hög och 0,13 m. tjock. Överkanten 
var absolut rak, bredsidorna i det allra när
maste raka. Form f. ö. se figurerna. Denna häll 
vilade direkt på sanden. 

Östra långsidan bildas av två hällar, som skjuta ett gott 
stycke förbi varandra. Den södra och tunnare vilar direkt på 
sanden. Dimensioner: 0,oo x 0,4 x 0,07 m. Över- och under
kanter äro alldeles raka och parallella. Den norra hällen har 
dimensionerna 1,00 x 0,30 x 0,i m. Även dess över- och under
kanter äro raka och parallella, likaså dess bredsidor. Som ses av 
profilerna är denna sten den, som går grundast. Dess under
kant ligger i jämnhöjd med kraniernas pannor. För att denna 
sten skulle kunna tjänstgöra som väggsten har den måst pallas 
under med stenflisor på det sätt profiler och plan ge en före
ställning om. En dylik underpallning av den även något för 
grunda södra stenen har kanske även ägt rum, om man får upp
fatta stenflisan i gravens mitt (i höjd med underkant av samma 

Fig 6. Flintskrapa 
frän hällkistan 

vid "Lindvarpe". 
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väggsten) såsom gliden ur sitt läge. Dock kan även en annan 
förklaring ges (se nedan). 

Gavelhällen stär inklämd mellan långsidorna och är även
ledes väl formad för sin funktion. Dimensioner 0,88 x 0,4n x 0,oo m. 
I springorna mot långväggarna voro inkilade smala stenflisor 
(dels större, synliga å plan m. m., dels små). 

Takhällen är av mer oregelbunden form. Undersidan är dock 
tämligen jämn. Dimensioner 1,08 x l,oo x 0,15 m. Den vilade tätt 
sluten till överkanten av östra långväggens stenar, däremot glap
pade den väsentligt över västra långväggen. Däremellan voro ett 
par kilstenar lagda, som utfyllde den värsta glappningen över 
långväggens södra hälft. Norr därom hade även kilstenar funnits, 
men betydligt smärre och utfallna. Några anträffades utanför 
kistan vid undersökningen. 

Av ovanstående detaljbeskrivning framgår, alt kistan är syn
nerligen väl och omsorgsfullt byggd och jämväl omsorgsfullt 
tätad, vilket även framgår därav, att den ej alldeles fyllts av 
sand. Att sandfyllningen icke till sin större del pressats in genom 
smärre springor under tidernas lopp, utan medvetet vid likens 
jordande fyllts över desamma, framgår av den lilla förekomsten 
av kol och brända ben över skeletten och inom ett bestämt om
råde. Jag uppfattar dessa ben och kol som rester av ett offer 
i omedelbar anslutning till begravningen. Tyvärr synas de brända 
benfragmenten för obetydliga att någonsin kunna bestämmas. 

Beträffande skeletten framgår av professor C. M. Fursts här 
nedan bilagda preliminära beskrivning, att han anser dem här
röra från en kvinna på 30 år och ett barn på 7—8 år. Längden 
på kvinnan skulle att döma av längden på vänstra överarmbenet 
ej varit mer än högst 150 cm. Huvudformen (kvinnans är den 
enda man kan yttra sig om för närvarande) är tydligt långskallig 
och av nordisk typ. 

Dessa värdefulla meddelanden ge möjlighet till en klarare 
uppfattning av hela graven. Antalet två skelett får sin givna för
klaring, om man utgår från att här begravts en mor med sitt 
barn. Därigenom kan även förklaras det sidläge, som den mindre 
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individen möjligen intagit i förhållande till modern. Barnet har 
kanske lagts i hopkrupen ställning intill henne. I så fall kanske 
stenflisan mitt i den östra längdhalvan av kistan och i skelettels 
nivå markerat något slags fotstöd eller i alla fall begränsning 
av barnets gravplats (en bättre förklaring än ovan angivna möj
lighet av bortgliden underliggare till väggstenen). 

Vidare kan det kanske mest egendomliga beträffande denna 
grav, nämligen frånvaron av vapen som gravgods, få en viss 
förklaring genom de gravlagdas kön och åldersbestämning. Natur
ligtvis måste man räkna med, att något fynd kunnat finnas i 
södra ändan av kistan, men att detta förkommit vid gravens 
upptäckande. Det, som där borde ha förväntats, skulle väl dock 
ha varit lerkärl eller fragment därav. 

Av den angivna längden på kvinnan framgår, att ovan antagna 
längddimensioner (l,co m.) för kistan äro fullt tillräckliga, även 
om hon legat utsträckt, vilket synes framgå av överkroppens läge. 
Man behöver t. o. m. icke antaga större längd än den nuvarande 
(1,47 m.), vilket vore än mer tilltalande. 

Vid undersökning genom spettning i den omgivande marken 
anträffades, endast 35 cm. i östlig riktning från kistans norra 
del, en mindre, tätt packad stensamling på ett djup av 10—25 
cm. under markytan. Stensamlingens dimensioner voro: längd 
0,95 m., bredd 0,75 m., djup (utom sandhöljet) 0,43 m. Stenarna 
voro knytnävstora (även dubbelt och tredubbelt denna storlek) 
och en del mycket skörbrända. Andra sågo ut som om de varit 
slagna med grova slag runt om eller nästan runt om. De skör
brända voro oftast kvartsrika, vita, rödbruna och mörkbruna. 
Några stenar voro mycket små, hårda kvartskristaller, natur-
slipade. De "slagna" voro av glimmerhaltig granit(?). Bland ste
narna låg en mindre kvartssplittra (vit, ett par cm. lång) och en 
skärva av finkornig, mörkt gulgrå bergart, vars ena bredsida är 
helt slipad(?). Dimensioner: 4,3X3,3X1,1 cm. Så framt icke 
slipytan härrör från naturslipning, vilket är föga troligt, bör 
skärvan härröra från ett slipat stcnverktyg (i så fall antagligen 
en skafthålsyxa av stridsyxetyp). 
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Rosets form, avsmalnande nedtill, visar att det fyllt en grop 
i sanden. Sanden mellan stenarna var också alldeles bränd och 
tog ibland karaktären av ett tunnt, ljusgul! stoft. Här och var 
genom hela roset träffades en del kolfragment, de största som 
en lillfingerända, samt ytterst obetydliga små brända ben. Dess
utom några brända fragment av tänder, härrörande från ett 
större, växtätande däggdjur. Kolsmulor anträffades även under 
roset till 10 cm:s djup. Mellan de understa stenarna anträffades 
en nästan hel (fram-?) tand, bränd, av samma typ som de förut 
anträffade.1 

Att roset med sina fynd markerar resterna av en eldstads
grop torde vara otvivelaktigt. Benfragmenten, vilka (utom tän
derna) äro av samma art som de i kistan anträffade, kunna tyda 
på offer av något slag (offermåltid?). 

Mellan roset och kistan anträffades några stenar, bl. a. en 
huvudstor rundsten. 

Efter undersökningen fylldes kistan och täcktes med sin häll 
samt överhöljdes med sand. Likaså hoplades stenröset igen, d.v. s. 
stenarna lades i en hög ungefär på samma plats och överhöljdes. 

För att fullt lösa gåtan med kistan (dess ålder, kultursam
manhang etc.) bör hela den efter älven gående terrassen och 
området över och under densamma genomgås. Delta ända upp 
från övre Indalsbygden och ned till Lögdö samt uppför Ljustorps-
åns åtminstone till gravkistan vid Frötuna.2 Avvägningar av 
fyndplatser och gravplatser av alla slag böra göras. 

Min bestämda uppfattning är att kistan i "Lindvarpe" här
rör från stenåldern och sammanhänger med megalitkulturen. 
Därpå lyda kistans utseende och byggnad, läge, höjd ö. h. 
gravgodset, skelettens karaktär m. m.3 

»Jfr Efterskrift sid. 174. 
2GUSTAF HALLSTRÖM: Bronsåldersgravar i Medelpad. Fornv. 1924. 
3 Någon annan gravkista under flat mark är mig veterligen icke anträffad 

i Norrland. Det finnes dock en sådan nämnd i. Ant. Top. Arkivet på Torps 
s:n, Sörleringens by, Medelpad. Pä en udde, Korpnäset, i sjön Leringen hade 
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Då en megalitgrav icke tidigare anträffats norr om Hjäl
maren och norr om Jösse härad i Värmland och då alltså ett 
avstånd av inemot 40 svenska mil (fågelvägen) skiljer Indals
graven från vad jag påstår vara dess släktingar i söder, torde en 
närmare granskning därav vara på sin plats. 

Vad kistans utseende och byggnad beträffar, är det tydligt 
att likheten med den mindre hällkistan söderut är mycket stor. 
Den enda skiljaktigheten torde vara proportionerna, då näppe
ligen någon så liten hällkista torde vara känd söderut. Några 
mycket små finnas dock, så i Blekinge1 en (Leråkra, Edestad 
s:n) med en längd av 6,5 fot (l,ns m.), på Gotland2 flera med en 
längd av omkring 2 meter och en endast 1,5 m., i Västergötland'5 

en söder om Alingsås och en på Vänersnäs, båda av manslängd. 
Dessa kistor ha givetvis varit avsedda endast för ett fåtal lik, 
kanske endast ett par som i Indalskistan, eller också endast ett. 

Med avseende på kistans storlek bör man också laga i be
traktande den möjligheten, att graven kan tillhöra hällkistans 
allra sista år, alltså stå på övergången mot bronsålder. Kistan 
som gravtyp (men helt dold av hög eller röse) fortsätter ju ett 
gott stycke in i bronsåldern, varunder den allt mer mister sina 
stora mått och till slut blir smal och manslång och avsedd för 
endast ett enda lik. Indalskistan anser jag visserligen tillhöra 
slutet av sin trakts stenåldersstadium, men detta hindrar icke att 
den absolut taget stär inne i bronsålderns början och därigenom 
tagit intryck av tidsandan. Jag anser emellertid det icke vara 
nödvändigt att placera Indalskistan till en något yngre tids-

är 1918 uppläckts nägot, som ansågs vara en murad stenkista. Besiktning och 
undersökning av platsen företogs av därtill förordnad person. Även han upp
fattade företeelsen som ena ändan av en rätvinklig kista, byggd av stora stenar 
med plana insidor. Författaren besökte platsen är 1922. Mina anteckningar lyda: 
'Hällkistan befanns vid undersökning vara naturbildning. Den visade sig miss
tänkt redan vid första åsyn, men bevis först efter att ha grävts. En av naturen 
sprängd sten, varunder en hälighet. Bitarna ha av nägot tryck skjutits isär." 

iSio. ERIXON: Stenåldern i Blekinge. F. V. 1913, p. 208. 
2 N. LITHBERG: Gotlands stenålder. Stockholm 1914, p. 90—92 
3 SARAUW och ALIN : Götaäl vsområdets fornlämningar. Göteborg 1823, pag. 217. 
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period än hällkistorna i t. ex. Värmlands skogsbygder men vill 
endast påpeka möjligheten därav. 

Kistans orientering är den vanliga för hällkistan. "De svenska 
hällkistorna sträcka sig nästan alltid från N till S, stundom med 
någon dragning åt SV eller SO."1 

Läget är ett gott stenåldersläge, alltså på sydsluttning i en 
dalgång och just i övergången mot odlingsbar mark. Detla läge 
gör att man nästan ofrivilligt gör sig den frågan: Hur mycket 
kan icke ha förstörts i dylika norrländska dalgångar samtidigt 
med naturens successiva förstörelseverk av de odlingsbara dal
terrasserna? Kanske vi i denna förstörelse även ha att se en av 
orsakerna till att just Medelpad är så fattigt på stenäldersfynd? 
Huruvida dessa frågor ha fog för sig eller ej lämnar jag därhän, 
ett faktum synes emellertid odisputabelt, nämligen att Indals
kistan ligger på mark, som snart kommer att uppslukas av vår
flödena. 

Höjden över havet kan som ovan nämnts ej understiga 67 
m. Trots den här skeende starka landhöjningen, som av yngre 
forskare beräknas till ungefär 1,38 m. på århundradet-', blir denna 
siffra mer än tillräcklig för en datering lill hällkisttid. En minimi
gräns för stenåldershavets nivå strax före eller i början av häll
kisttid få vi genom siffran 43 m. över nuvarande havsnivå för 
fyndet av en skifferspets' i orubbad östersjölera vid Gärde i 
Skön s:n, alltså ungefär en mil söder om Lagmansören. Man 
bör till siffran 43 lägga åtminstone några meter, troligen ganska 
många, för att få den rätta havsnivån vid tiden för skifferspetsens 
försvinnande ur sin ägares hand. 

Gravgodset ger oss föga ledning på grund av sin fattigdom. 
Av vikt är dock att konstatera förekomsten av mer än ett obränt 
lik samt alt den enda artefakten, som anträffades i graven, var 

1 O. MONTELIUS: Sveriges forntid, p. 122. 
2 B. E. HALDEN: Om torvmossar och marina sediment inom norra Hälsing

lands litorinaområde, Sthlm 1917, p. 221. 
3 G. ADLERZ: Fynd av ett stenredskap i Östersjölera. Geol. föreningens 

Förh. B. 20 (1898), Stockholm, p. 87. (St. H. Mus. 10726). 

11 — Fornvännen 1924. 
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ett flintföremål, därmed avsiktligt eller oavsiktligt markerande 
ett sydligt inflytande. De lösa flintfynden inom landskapet äro 
eljest ytterst fåtaliga. O. B. Santesson1 känner endast 3, ett antal, 
som dock bör ökas till åtminstone tretton eller femton, om man 
medräknar gravfyndet frän Indal och fyndet från Kumo2. Även 
detta antal är emellertid synnerligen litet, varför varje nytt till
skott måste tillmätas en stor betydelse, särskilt om det som i 
detta fall gäller en för landskapet fullständigt ny typ. Torftig
heten i gravgodset i Indalsgraven är ej utan motstycke.3 

Den lilla slipade stenskärvan i eldstadsgropen vid sidan om 
kistan härrör, om det överhuvudtaget är från ett redskap, från 
en stenyxa av stridsyxetyp. Därpå tyder det väl valda materi
alet, dess såväl struktur och färg som slipningens finhet. Om detta 
skulle besanna sig, är det ytterligare ett stöd för sydlig influens, 
om ock av något äldre datum. Det är ju möjligt alt kistan och 
eldstadsgropen icke höra direkt tillsammans (vilket jag dock 
helst anser), utan att den senare tillhör ett annat åldersskikt, 
kanske ett tecken på en en gång här förefintlig boplats av längre 
varaktighet än vad kistan i sig själv visar på. 

Beträffande de små brända benen, som jämte små kolpar
tiklar anträffades över skeletten i kistan, så äro dylika fynd icke 
ovanliga i nordiska stenkammargravar.4 Om eldstadsgropen står 
i samband med graven kunna de likartade fynden där ses under 
samma synvinkel. Att ben (även tänder t. ex. av häst) av tama 
och vilda djur anträffas i dylika gravkammare är ej heller ovanligt.4 

Beträffande skelettresterna måste dessa betraktas såsom sär
deles dyrbara för forskningen, vare sig de härröra från stenåldern 
eller ej. Det norrländska forntida skelettmaterialet är nämligen 
synnerligen fattigt. Av professor Fursts preliminära meddelande 
kan intet direkt framletas som bevis för en stenåldersdatering, 
men ingenting talar heller däremot. Man kan till och med säga 

1 "Sverige', del VI, p. 477. 
2Q. HALLSTRÖM: Bronsäldersgravar i Medelpad. Fornv. 1924. 
3 SARAUW och ALIN a. a., p. 216. 
4 Se t. ex. MONTELIUS a. a., p. 144, 146. 
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att skelettmaterialets karaktär överensstämmer särdeles väl med 
ett fastslående av graven såsom tillhörande stenåldern och me
galitkulturen. 

Ovanstående granskning av Indalsgraven och dess innehåll 
har enligt min mening gett till resultat, att man ej kan bestrida 
dess karaktär av megalitgrav. 

Det finns emellertid en 
egendomlighet med denna 
grav, som icke bör förbises, 
men heller icke överskattas, 
emedan det förefaller själv
klart att dylika särdrag skola 
vidlåda en så avlägsen av
läggare av megalitkulturen. 
Detta drag är kistans pla
cering under markytan. Den 
är helt nedsänkt under flat 
mark, vilket så vitt jag vet, 
är synnerligen ovanligt, om 
ens någonsin förekommande, 
då det gäller nordiska sten
kammargravar. Dessa äro an
tingen helt eller delvis täckta av hög eller röse, eller fristående 
i marken. Under högen kunna de dock vara ganska djupt ned
sänkta i den ursprungliga marken. 

Emellertid förefaller det mig möjligt, att den mer vanliga 
gravformen, enmansgraven, här utövat inflytande. Denna före
kommer, att döma av åtskilliga omständigheter vid fynd av sten
vapen, ej så sällan även i Norrland ända upp till och med Norr
bottens kustland. 

Om så är fallet, skulle den synnerligen ovanliga kistegrav-
typen ha behandlats liksom den vanligt förekommande enmans
graven och dolts under den flata marken. Förklaringen är na
turligtvis endast teoretisk och gör icke anspråk på att vara li 11 -
fylleslgörande. F. ö. kan man även tänka sig att en sandkulle 

Fig. 7. Kranium från hällkistan vid 
"Lindvarpe"-
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funnits, men att den av en eller annan anledning försvunnit, 
utan att lämna spår efter sig. Eller att gravkistans överdel ti
digare varit synlig, men så småningom överhöljts av nedglidande 
ytsand från den svaga sluttningen ovanför. Intet av dessa an
taganden är dock förtroendegivande, varför jag vidhåller min 
uppfattning att kistan varit helt dold från början, hur nu detta 
skall förklaras. 

Anträffandet av hällkistan vid Indalsälven är av den allra 
största betydelse för norrländsk bebyggelsehistoria. Det kan nu 
fastslås, att megalitkulturen ej endast gjorde sig kännbar där
uppe såsom en föremåls- och materialexporterande kultur (flint-
export m. m.), utan att bosättning ägt rum där av individer, till
hörande den stam, som vi med säkerhet veta var bosatt i södra 
Sverige. Vi ha rätt att vänta oss mer bevis på detta, nu när 
början en gång är gjord. Vi ha nu också bättre rätt än förr att an
taga att den stora flintexport, som skedde till än nordligare trakter 
(norra Västerbotten) också följdes av invandrare av samma sydliga 
stam. Fyndet är ett lysande kriterium på den åsikt, som under 
de sista decennierna arbetat sig fram till fast övertygelse hos 
svenska arkeologer, att norrländsk skifferkultur och öslsvensk bo
platskultur och sydsvensk megalitkultur uppbäras av samma ras, 
och att allt tal om en främmande stenåldersras i norra Sverige 
vilar på synnerligen lös grund. Naturligtvis är icke upptäckten 
av en enda hällkista ensamt övertygande. Dess läge vid kusten, 
sett i samband med det stora avståndet lill närmaste grav av 
samma slag, gör det kanske troligt, att vi i Indalskistan bara ha 
att se ett nytt bevis för direkt sjöförbindelse med södern, liksom 
man förr antagit för de stora flintfyndplatserna i Västerbotten. 
Men fyndet är ändå av central betydelse och ger en ny, fast håll
punkt för den norrländska kulturhistorien. 

Bil. 

Professor C. M. Fursts utlåtande: 

Skelettdelarna visa sig hava tillhört tvenne individer, en kvinna 
pä ungefär 30 år och ett barn på 7 å 8 år. 
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Benen voro av skör konsistens, delvis förmultnade och därför 
också i stycken. Kvinnoskallen var av ljusgrå färg. Större delen av 
dess högra bakdel var förmultnad och borta, likaså underkäkens högra 
vinkeldel. Om än glabella och ögonbrynsbågarna (arci superciliares) 
voro ej obetydligt utvecklade, så måste könet på den döde ställas till 
kvinnligt, beroende på skallens särskilt pannans form, muskelfästenas 
utbildning, de små tändernas samt övriga skelettdelarnas utseende och 
dimensioner. Kvinnan har dessutom varit liten och spädlemmad. 
Huvudformen är tydligt längskallig och av nordisk typ. Längdbredd-
index har ej kunnat beräknas, då det förmultnade partiet omöjlig
gjorde att skallens breddmått kunde tagas. 

Skallens profillinje utgående från nasion buktar genast framåt 
genom den väl utbildade glabella, som i sin tur tillsammans med 
ögonbrynsbågarna framkallar en tydlig sulcus supraglabellaris. Pann-
linjen stiger därefter ganska rakt uppåt säsom oftast hos kvinnor. 
Profillinjen går sedan ganska horisontalt ända till vertex och däri
från i jämn båge till överkanten av elt intersuturalben. Vid dess nedre 
gräns är en tydlig avsättning för tuber occipitale. Sista stycket av 
profillinjen från inivre lill foramen magnum går nästan horisontalt, 
men är betydligt högre belägen än de på sidorna om mittfåran ut
buktande partierna. Tubera frontalia och parietalia äro väl utbildade. 
Processus metoidei äro ganska kraftiga. Alla suturer utom sutura ba-
silaris äro öppna. 

Av de länga extremitetbenen kunde endast vänstra överarmbenet 
uppmätas. Dess största längd var 281 mm. Efter detta tal att döma 
skulle kvinnan i livet ej varit mer än högst 150 cm. lång. 

Tänderna voro små, jämna och vackra men slitna, dock ej hårt. 
Kraniemåtten äro i det hela taget stora för en kvinnoskalle i 

synnerhet då det sammanställes med hennes ringa kroppslängd. 
På grund av skelettets tillstånd, beroende på jordmånen, i vilken 

liken lagts, kan ej mycket mera göras och sägas av mig i frågan. • 

Kraniemått. 
Största längd 186 
Qlabella-Inion längd 174 
Nasion-Inion längd 167 
Nasion-Bregma L 114 
Främre pannbredd 92 
Bakre pannbredd 113 
Basion-Bregma L 131 
Basion-Alveolar L 100 
Foramen magnum L 31 
Foramen magnum L 30 
Sagitfalomfång 378 
Nasion-Bregma-omfång 135 

Ansiktsmått. 
Nasion-Mental höjd 110 
Nasion-Alveolar höjd 67 
(Okbredd) (122) 
Maxillarbredd 89 
Näshöjd 46 
Näsbredd 25 
Orbilalbredd 36 
Orbitalhöjd 31 
Qomlängd 45 
Gombredd •.. 43 
Interorbitalbredd 25 
Orbital-ansiktsbredd 91 
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Kraniemått. 

Bregma-Inion-omfäng 200 
Inion-Opistion-omfång 43 
(Horisontalomfång) (255 X 2) 
Tränsversalomfäng (157 x 2) 
Längdhöjdindex 70,4 
Fannbågindex 84,4 

Underkäksmått. 

Kondylbredd (111) 
Vinkelbredd (87) 
Hakhöjd 30 
Grenhöjd (60) 
Grenbredd 28 
Näsindex 54,4 
Orbitalindex 86,i 
Gomindex (inre längd) ... 95,6 
Interorbifalindex 27,c, 

E f t e r sk r i f t . 

Beträffande de i roset anträffade tandfragmenten föreligga ut
talanden av professor E. Lönnberg vid Riksmuseet och konser
vator Ch. H. Roth vid Veterinärhögskolan, vilka uttalanden här 
i utdrag meddelas. 

Prof. Lönnberg skriver: 

"Att med någon säkerhet bestämma de tandfragment, som över
sänts hit för detta ändamål, är ingalunda lätt. Emellertid kan man ju 
försöka på följande sätt. Jag utgår från, att skärvornas mörka sida 
suttit utåt och den ljusare inåt. I sådant fall passa de mest konkava 
bitarne som beklädnad av utsidans lober på en bakre molar av ett 
större boskapsdjur; och de flatare på samma tänders insida. Böjning 
och vinklar av emaljen passa på detta sätt tolkat ganska bra. 

Jag har ej funnit någon skärva, som jag vågar med säkerhet på
stå stamma från häst. 

Sannolikt ha vi alltså att räkna med rester av molarer av stora 
boskapsdjur, vilket väl också torde passa i stycke med det förhållandet, 
att stenåldersfolket hade stor boskap och större än brons- och järn
åldersfolket åtminstone i Danmark. Detta har jag redan för mänga år 
sedan sökt tolka så, att de förstnämnda ej höllo sin boskap i så trång 
fångenskap, utan den kunde nära sig bättre på egen hand, under det 
alt senare fångenskapen blev ttängre och svältfodringen särskilt om 
vintern allt värre. 

Det fragment, som ligger i en särskild ask, på vilken jag med 
röd krita skrivit "Get", är troligen av vänstra andra undre prämo-
laren av en get, men kan också vara av får, vilket är omöjligt säga." 

Konservator Roth meddelar följande: 

"De till mig för bestämning insända tandfragmenten förefalla vara 
av husdjur. Eftersom tänderna äro brända kan dock tänkas att de äro 
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mer eller mindre deformerade. Dock synes som om fragmentet i ask 
nr 1 vore från häst och högra yttre framtanden i överkäken (3:dje 
Xinc), samt atl det torde vara en mjölktand. 

Ask nr 2. En tand är l:sta kindtanden frän vänstra sidan av un
derkäken frän svin. De tvänne skärvorna härstamma från vänstra si
dans framtänder frän nötkreatur. Troligtvis hörrör sig det övriga i 
asken från samma djur, men frän överkäken. 

Ask nr 3. Från nötkreatur och sista kindtanden i överkäken pä 
högra sidan. Samtliga benskärvor torde vara frän samma djur. 

Ask nr 4. Dessa tanddelar äro från överkäk pä nötkreatur." 

Senmedeltida textiler i S. Råda kyrka i Värmland. 

Av 

VIVI SYLWAN. 

enna lilla, ej längre lill gudstjänst brukade träkyrka i 
S. Råda socken i Värmland på gränsen mot Västergöt
land har i silt kor ett av de vackraste och intressan
taste minnesmärkena från svenskt senmedeltida kyrko

måleri. I sitt stora arbete "Monuments scandinaves" har Mandel
gren givit en noggrann beskrivning över korets och skeppets 
målningar, de förra daterade 1323, de senare 1494. Andreas 
Lindblom har i sin utmärkta undersökning "La peinture gothi-
que en Suéde et Norvége" ägnat korets framställningar ett in
gående studium och påvisat att dess mästare otvivelaktigt hämtat 
sina förebilder direkt frän 1300-talets franska konst: från Pariser-
skolans miniatyrmåleri. Dessa kormålningar äro sålunda ett till
förlitligt vittnesbörd om de omedelbara och snabba förbindelser, 
som rått mellan medeltidens Sverige och Seine-staden; möjligen 
ett utslag av de konststudier, som där under 1300-talets första 
decennier bedrevos av svenskar. 

Utländska förbindelser med olika delar av Europa ha ju ge
nomgående satt sina spår i vår medeltida kyrkokonst, ej minst 


