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Tvenne hundraåriga gravplaner. 
Av 

BENGT THORDEMAN. 

å jag för någon tid sedan ögnade igenom de arkivalier, 
som tillhöra Uppsala Universitets Myntkabinett, på
träffade jag även en del handlingar av antikvariskt in
nehåll,1 vilka av någon oförklarlig anledning hamnat i 

Myntkabinettets gömmor, med vars samlingar de emellertid intet 
ha att skaffa. Måhända ha de förts hit av någon av de fornfor-
skare, som varit prefekter för Myntkabinettet — det skulle i så 
fall närmast bli Schröder som kunde komma i fråga — kanske 
äro de rent av lån från någon annan institution. Visst är, att 
de hittills förblivit okända för arkeologerna. Största intresset till-
drogo sig tvenne gravplaner, daterade 1816 resp. 1817, och redan 
genom sin ålder sålunda av ett mindre vanligt forskningshisto-
riskt värde. Då båda därtill belysa sedan gammalt uppmärksam
made gravfynd synes det motiverat att lämna en utförligare redo
görelse för dokumenten. 

Båda bladen äro vackert utförda i tusch och akvarellfärger 
och ge såväl planer som profiler. Vad som emellertid genast 
faller i ögonen är den sinnrika metod som använts för att visa 
gravens inre. Genom att upplyfta en eller flera över varandra i 
ena kanten fastklistrade lappar får man en bild av gravens in-
nanmäte med kista, lockhällar o. s. v. Detta tillvägagångssätt har 
kommit till användning både å plan och profil, sä att man så
lunda får både plan och snitt av gravens inre. Metoden måste 

1 Enligt större Akademiska Konsistoriets beslut ha dessa arkivalier numera 
överlämnats till Kungl. Antikvitetsakademiens antikvariskt-topografiska arkiv. 

Överstycke: tvä lägeltormade bronsspännen frän Öland samt del av ett bflltebeslag av silver 
frän Blekinge (yngre järnäldern). 

16 — Fornvännen 1924. 
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Bengt Thordeman. 
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Fig. 1. Plan och profil av gravhög i Kville, Bohuslän. 

betecknas såsom synnerligen ändamålsenlig och instruktiv och ger 
redan vid första ögonkastet en fullkomligt klar bild av gravens 
uppbyggnad. Bladen äro signerade A. Lindgren; tyvärr har det 
varit mig omöjligt att i tillgängliga matriklar vinna någon upp
lysning om dennes person. 

Gravarna äro båda belägna i Bohuslän; den ena är ett brons
äldersröse från Tanum, den andra är ingenting mindre än den 
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Fig. 2. Plan och profil av gravhög i Kville, Bohuslän. 

Fig. 3. 
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gravhög i Kville socken, som inneslutit det bekanta fyndet från 
Lilla Jored, ett av våra vackraste fynd från romersk järnålder.1 

De närmare omständigheterna vid anträffandet av detta fynd äro 
kända genom en av regementspastor Ant. Lidberg författad, i An
tikvitets Akademiens arkiv förvarad beskrivning, vilken redan år 
1821 publicerats av riksantikvarien Jonas Hallenberg i hans av
handling Berättelse om tvänne fynd: 

"Enkel Beskrifning på beskaffenheten af den Ätthög, jag funnit och 
undersökt på mitt Boställe Lilla Tored,2 beläget i Qville Härad 
och Socken. 

På ett litet slätt fält, hvilket jag för 4 år sedan upptog till åker, 
fanns en rund kulle. Att denna kulle var en Ätthög trodde jag icke, 
emedan den öfver allt var betäckt med sä djup jord, att jag alla åren 
plöjt och besått den utan att märka sten. Men att större delen af fältet 
varit en af förfädernas begrafningsplatser, var mig icke obekant; ly 
utom de många stenrör der öfverallt finnas, har min plog blottat en 
och annan urna. 

En händelse kom mig aft undersöka kullen. Vid höstarbetet i år 
nedrasade jorden vid grafvens ena ända och lemnade en öppning; för-
modeligen hade jorden blifvit lös; och någon sten lossnat under ar
betet. Öppningen visade en större iholighet. Jag blef nyfiken, och min 
nyfikenhet blef snart tillfredsställd; ty jag behöfde blott afkasta l\t aln 
jord, och lika mycket små kuller, innan jag upptäckte de stora häl-
larne — Grafvens tak, och sedan dessa blifvit bortförda, fann jag graf
ven af följande beskaffenhet: 

Grafhögen är af 30 alnars diameter och i midten 3 alnar högre 
än jordytan. Grafven var vid bottnen 5 alnar lång och 2^2 alnar 
bred, samt i öfra kanten 6 alnar lång med 3 alnars bredd. Den var 
öppen inuti, fast af kullersten, så väl lagd till sidor och gaflar, att 
blott få stenar nedfallit vid ena ändan. Väggarne eller murarne hvi
lade på tjocka ekstockar, lagde på fast lervarf. Grafvens höjd invän
digt var omkring 3 alnar, och dess tak utgjordes af 4 stora hällar, 
4 V» alnar långa och 1 Vi breda, hvilka med sina ändar hvilade på 
grafvens sidoväggar och kunna således icke fullkomligt täcka hela dess 
längd. Denna brist ersattes genom mindre hällar, sträckande sig frän 
grafvens gafvelväggar till de större hällarne. 

Särdeles märkvärdigt anser jag, att inom den murade grafven 
fanns en graf eller kista af träd med botten-, sido-, gafvel- och lock
plankor, allt af Ek. Bottnen var sammansatt af 2 plankor, hvartdera 
af 5 alnars längd, 11\\ alns bredd, samt, oaktadt något förtärde, 5 

1 Statens Historiska Museum, inv.-nr 413. 
2 Här stär konsekvent Tored, bör vara Jored. 
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tums tjocklek. Sido- och gafvelplankorne voro af samma tjocklek och 
applicerade vid de nämnde bottenstockarne, på hvilka muren hvilade. 
Denna graf eller kista var genom Ekstockar långsefter delad i 3:ne 
rum — förvaringsställen åt lika många Urnor — och hvarje rum täckt 
med sin särskildta Ekeplanka. Huru hög denna brädkista varit, kunde 
ej genom mätning utrönas, emedan lockplankorna, såsom mera blott
ställda för luften, mer och mindre förtärts och nedsjunkit, och mu
rarne dessutom genom sjunkning tryckt sidobräderna inåt. Af nägra 
stafrar till en kutting, hvilka funnos uti ena afdelningen, och hålla 
10 tum i längden, slutar jag dock, att grafven varit af lika höjd, eme
dan kuttingen förmodligen stått upprätt. Lockplankorna och skiljo-
stockarne voro mycket tärde; men sido-, gafvel- och bottenplankorne 
nästan hela, ja de sednare så oskadade, att de på '£ tum nära, äro 
helt friska, men svarta ända genom. En särdeles omsorg och skick
lighet var ock använd att förekomma förruttnelsen; ty först var hela 
grafvens lerbotten, samt sidor och gaflar, så högt plankorna räckte, 
betäckte med grof näfver, och sedan var denna näfver tjockt bestruken 
med en sort beck, mycket smidigt i grafven; men hårdnande i luften; 
hvilket beck åter var betäckt med kål till öfver en tums tjocklek. Till 
plankornas betäckning invändigt var samma sorgfällighet iakttagen. 
Dessutom voro alla tre rummen eller afdelningarne ända upp under 
lockbräderna eller plankorna till större delen fyllde med kål och aska, 
och der förmodligen denna fyllning trutit, med hoprullad eller sönder
hackad näfver, väl insmord med lera och beck. Denna mängd af aska 
och kål visar tydligen att bålet varit stort; ocksä har jag blott kunnat 
upptäcka 2 å 3 små benskärfvor. 

Grafvens sträckning var ifrån sydväst till nordost. I höga afdel
ningen, från sydvest räknadt, fanns blyerts-Urnan (jag kallar så en 
Urna af en svartgrå glimrande lera). I medlersta afdelningen Urnan 
N:o 2, samt i afdelningen till vänster Urnan N:o 3; Urnorna 1 och 
2 funnos nära nordöstra gaflarne; men N:o 3 en aln från den syd-
vestra. Intet annat än aska fanns uti Urnorne; men med denna voro 
de helt och hållet fyllde och öfverst bestrukne med ett jemt beck. Alla 
Urnorne voro af murens tryckning skadade. N:o 2 och 3 af fuktig
heten tillika till en del upplöste; af dessa fick jag derföre blott fä 
stycken, hvilka likväl visa, att båda varit välarbetade, den förra af brun 
marmorerad glasure blott utvändigt, men den senare svart glaserad 
både utan och innan. Af blyerts-Urnan fick jag ena sidan hel och 
kunde således mäta den. Storleken är: 5 tums höjd och 6 1jt, tums 
diameter ofvan samt 5 tums i botten. Nära blyerts-Urnan i grafvens 
första afdelning funnos öronen N:o 11 och ett af N:o 24. Midt i denna 
afdelning stafrarne af Kuttingen N:o 29, och vid dessa N:o 7, 8, 9, 
10, 12, 13 och 30. Större delen af stafrarne voro oskadde, och kunde 
således kuttingen mätas. Höjden var 10 tum och bottnens diameter 
lika stor — Bottnen var kryssad på samma sätt, som nu brukas med 
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träkäril. Af ergränderne på stafrarne synes att kuttingen varit omgifven 
af 5 kopparringar, samt kuttingens kant och vissa stafrar nedigenom 
prydde med kopparskenor, lika breda med kopparringarne; ringarne 
och skenorne hade varit fastade med nitade kopparnaglar, prydde med 
nämnde knappar, förmodeligen af silfver, hvilket N:o 13 tyckes utvisa. 

Trädskaftet N:o 30 hade åt ena ändan en spets af blott \'K tums 
tjocklek, men 6 tums längd. Denne var så multnad, att den vid upp
lysningen afföll. Troligen har N:o 8 varit beslag till denna spits. 

Vid sydvästra gafveln fanns melallkärilet N:o 5, fullt med aska 
och kol. Botten på detta käril tyckes åtminstone hållit 9 tum i dia
meter, och kanterna varit 3 å 4 tum höga. N:o 14 fann jag först i 
den uppkastade jorden, och kan således ej visst säga, hvarest dessa 
lemningar stått. 

Vid medlersta eller andra afdelningens nordöstra gafvel stod Ur
nan N:o 2; bredvid denna lågo ringarne N:o 26, 27, 28, äfven N:o 15, 
16, 17, 18, och 19. Af N:o 16 synes tydeligen, att i grafven funnits 
lika så många olika kopparkäril eller sorter, som de förgyllde silver
skenorna äro olika. 

I venstra afdelningen fanns Urnan N:o 3, 1 aln från sydvestra 
gafveln, samt nära denna ett rundt kopparkäril N:o 20, båda fyllde 
med aska, öfverstruken med beck. Jag såg så väl Urnans som kärilets 
hela kant, brukade all försiktighet för att få den hel; men de voro 
så sköre, att de vid upptagandet sönderföllo i små stycken. 

N:o 21, 22, 23 och 25 funnos äfven i denna afdelning. Af N:o 24 
är något funnet i hvardera afdelningen. 

Författaren önskar, att denna Beskrifning måtte anses för hvad 
den är, en blott enkel uppsats till ledtråd för den sakkännare, som 
kommer att granska det fundna och kanske beskrifva ätthögen. 

Lilla Tored den 25 Nov. 1816. 
Anton Lidberg 

Regem:ts-Pastor vid Kungl. Bohusläns 
Regemente. 

Beskrivningen var åtföljd av nedanstående 

Förteckning på de saker, hvilka 
af undertecknad blifvit fundne i en 
Ätthög på dess Boställe Tored, samt 
åt General-Majoren, Landshöfdingen 
och Commendören m. m. Högväl
borne Herren Herr A. P. v. Rosen, 
öfverlemnade för att underställas 
Kongl. Maj:ls Nådiga pröfning. 

N:o 1. Stycken af en Urna af blyerts, N:o 2. Stycken af en Urna 
med brun glasure; N:o 3. Dito af en dito med svart glasure; N:o 4. 
Ett öra af denna Urna; N.o 5. Stycken af ett Metall-käril; N:o 6. 
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Tvänne små blå pärlor tillhörande N:o 16; N:o 7. Ett spänne af guld; 
N:o 8. Ett beslag förmodeligen till spitsen af N:o 30; N:o 9. Andra 
beslag; N:o 10. Ett litet kors af gufit silfver; N:o 11. Små öronringar 
af guld med silfver-beslag; N:o 12. Ett knappträd, samt i annat pap
per lämningar af ett mindre kopparkäril; N:o 13. 2:ne metallknappar 
af Kuttingen N:o 29; N:o 14. Diverse; N:o 15. Lemningar af en gör
del af väf med små beslag; N:o 16. En hel till erg förvandlad sida 
af ett kopparkäril, öfverdragen med en förgyld silfverskifva och besatt 
med 3 smä blå pärlor; N:o 17. Ett förgyldt silfverbeslag; N:o 18. 2:ne 
nästan hela förgylda silfverskenor, förmodeligen af någon hufvud-
prydnad; N:o 19. En kant af ett trädkäril med beslag; N:o 20. En 
förgyld silfverkant till ett annat käril; N:o 21. Förgyld silfverkant af 
ett annat käril; N:o 22. Dito d:o af annan facon; N:o 23. Förgyld 
silfverkant med en del af kärilet; N:o 24. Lemningar efter åtskilliga 
käril; N:o 25. Glasbitar; N.o 26. En armring af guld; N:o 27. En 
tredubbel fingerring af guld; N:o 28. En enkel fingerring af guld; 
N:o 29. Stafrar af en Kutting; N:o 30. Ett trädskaft. Äfven medföljer 
ett metallspjut, funnet i en kummelhög nära Tanums Prestgärd. 

Lilla Tored den 25 Nov. 1816. 

Anton Lidberg 
Regem:ts-Pastor vid Kongl. Bohusläns 

Regemente. 

Den korta beskrivning, som åtföljer vår ritning, ansluter sig 
helt och hållet till Lidbergs skrivelse och kompletterar eller av
viker från densamma endast i några oväsentliga detaljer: 

"Enligt med Herr Regement Pastorn Ant: Lidbergs beskrifning 
är en Ättehög i likhet med åfvantecknade, funnen på dess Boställes 
ägor Lilla lored, belägen uti Bohuslän, Qville Härad och Socken. Be-
skrifningen år Sälunda: Under höst Plöjningen år 1816 ock vid un
dersökningen till orsaken af ett lord-ras i åkern å denna kulle, fanfs 
på 14 al:r 3:ne Sten hällar af 41/* al:rs längd ock 5/i al:r bred samt 
nägra mindre Som betäckte en graf eller underjordisk rymd af 5 al:r 
längd och 2^2 al:r bredd botn samt 6 al:r long ock 3 al:r bredd i 
dagern. Sedan täckningshällarna blifvit undanförda, grafvens Djup var 
Circa 3 al:r ock alla sidor upförde af sten. Sedan rymden blifvit ren-
gord ifrån nedrasad mylla Sågs botn af en Ekekista, lika long ock 
bred med nedra rymden och hadde 3:ne Afdelningar med sina sär
skilda lock. Denna kista var öfverhölgd af kol ock därunder beckad 
till 1 tums tjocklek samt närmast alla denna kistans sidor, belagd med 
grofnäfver; virket i denna bestod af 5 tums tjocka Ekeplankor som 
till större delen voro friska men svarta alt igenom. Uti Västra af
delningen säg sedan locket blef uptagit, rummet vara fylt med kol ock 
aska samt några obetydlige benskiärfvor, vid nogare undersökning 
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fants äfven delar af en Urna tillgord af [?] Composition N:o 1. 
N:o 2 är Örat af denna; N:o 5 Ett till del masta af Erg förstört Me
tall kiäril. N:o 6, 2:ne små blå stenar. N:o 7. Ett spänne af simpelt 
guld. N:o 3. Ett metall beslag till en slända. N:o 9 Ett beslag af kop
par belagd med silfver pläter. N:o 10. Ett gjutit kors af silfver. N:o 11. 
Ringar af Metall och Pläter. N:o 12. Lämningar af ett litet koppar 
kiäril. N:o 13. 2:ne knappar af beslaget pä en kutting. N:o 14. Diverse 
af metall. N:o 29. En staf af en kutting. N:o 30. En slända. Uti Andra 
eller mellan Afdelningen fants stycken af Urnan N:o 2. N:o 15. En 
liten del af en gördel beslagen. N:o 16. En del af ett litet kiäril öfver-
dragit med förgyld Pläter och 3:ne blå stenar. N:o 17. Ett silfver Be
slag. N:o 18. Ett Dito förgyll. N:o 19. En kant af ett träkiäril. N:o 26. 
En Armring af fint guld, 25 tum long och väger 11 Lod. N:o 27. En 
Tumring af lika guld väger 2'/2 Lod och N:o 28. En fingerring af 
sämre sort guld väger 3/i lod. Uti 3:die Afdelningen åt Öster fants 
några få lämningar af Urnan N:o 3 här låg N:o 20. En förgyld silfver
kant till ett runt kiäril. N:o 21. Ett Dito till ett annat kiäril. N:o 22. 
Ett Dito af annan Modell. N:o 23. En Dito med någon liten del af 
kiärlet. N:o 24. Diversse delar af kjärilen. N:o 25. En mängd råa 
Diamanter. 

Alla dessa forntidens lämningar har Herr General Majoren, Lands-
höfedingen, kammarherren och Commendeuren Grefve A. P. Rosen 
för at uti kongl. Antiqvitets Arquivet i Stockholm inlämna. 

Denna ritning med beskrifning är författad År 1817 af 
A. Lindgren. 

Det framgår härav att ritningen ej är utförd vid det tillfälle 
då graven undersökts, ja det förefaller som om den ej ens skulle 
grunda sig på autopsi utan endast på beskrivning. Dess värde 
blir härigenom givetvis av andra handsnatur men då någon annan 
ritning ej existerar är den dock alltjämt värd att uppmärksam
mas, i synnerhet som den säkerligen bygger på direkta anvis
ningar av ett ögonvittne, förmodligen just pastor Lidberg. 

Den andra ritningen (fig. 4) framställer ett bronsäldersröse, 
beläget nära Tanums prästgård säsom den till ritningen fogade 
korta beskrivningen meddelar: 

"Vid undersökningen af Ett kumbell till utseende med det här 
ofvan tecknade: belägit på Spittsen af ett högt Berg nära vid Tanums 
PrästeOdrd; har man anmärkt följande: Omkretsen af Sielfva kumblet 
gör 160 fot eller 80 alr. ock dess Högd blott 3 alL i mitteln af högen 
— Nere vid botn af denna: blef man först varse en häll fig. a, af 4l/i 
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als_ längd ock 3 a l l bredd, under vilken, då den uplyftades sågs en 
murad graf 31/* al[_ Long, '/< ak bred ock % al[ Djup, som var an
lagd på en slätt häll af fasta berget. Botn af grafven var fyld till 3 
tums högd med grofver sand, på vilken var ganska tätt ock jämt 
satt med klappersten af Höns äggs storlek; Åfvan på denna stensätt
ning, låg vid Sidan åt Norr åfvan tecknade Metall Spiut ock det så 
nära intill muren at man däraf kunde se, det spiutet hafvit ett hand
tag eller fäste af omkring 6 tums längd, för öfrigit var intet mer at 
anmärka." 

Beträffande det i gravkistan funna "spjutet", som ju icke är 
nägot annat än ett kort svärd från bronsålderns tredje period och 
som avbildats överst på bladet, lämnas ytterligare en notis: 

"Äfven tecknade Spiut, är af Herr General Majoren, Landshöf-
dingen Kammarherren ock Commendeuren Grefve A. P. Rosen in
lämnat till kongl. Antiqvitets Archive! i Stockholm d. 
Januarij 1817". 

Om tidpunkten för undersökningen få vi slutligen kännedom 

genom anteckningen till höger om planen: 

"Upritat efter beskrifning öfver kumlet ock efter Originale Spiutet 
Af A. Lindgren År 1816 — då detta fynd blifvit gordt—" 

Då det gäller att identifiera roset ha vi sålunda att utgå från 
läget i närheten av Tanums prästgård samt tidpunkten för under
sökningen 1816. Vid en blick på bronsålderns gravmonument inom 
Tanums socken1 har man genast att stanna inför det s. k. Galge-
röset, som år 1816 undersöktes i närvaro av C. G. Brunius. Ro
sets läge, så som det bestämts av Hallström, stämmer även väl 
med det uppgivna i närheten av prästgården. Över undersök
ningen av roset föreligger en i Antikvarisk-topografiska arkivet 
förvarad berättelse av Brunius, ursprungligen avsedd att publi
ceras i tidskriften Iduna, där den emellertid av någon anledning 
aldrig kom att offentliggöras.2 Brunius skildring av gravens inre, 

1
 HALLSTRÖM: Tanums härads bronsåldersgravar, Göteborgs och Bohus 

lans Fornminnesförenings tidskrift, 1917. 
2 Berättelsen har sedermera blivit avtryckt av MONTELIUS i Bidrag till 

kännedom om Göteb. och Bohusl. fornm. etc. I. s. 394 ff. 
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Fig. 4. Plan och profil av bronsäldersröse i Tanum, Bohuslän. 

vilken åtföljes av en teckning av de gjorda fynden, möjliggör en 
säker identifiering av roset å ritningen med Galgeröset: 

"Fornlemningar från Bohus Län. 

Uti Tanums härad och Socken, nästan midt i den sä kallade egent
liga Wiken i Bohuslän, är år 1816 wed bortförandet af en stenhög, 
funnen en graf som torde kunna hänföras till Kumbelåldren. Detta 
stenrör som hade en omkrits af 80 fot och var 9 högt, befanns 1\t, 
mil från hafvet, pä spetsen af det högsta berg i nejden. Man hade 
ej orsak förmoda nyssnämnda rör vara något af de gamle Wikboarnes 
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grafställen, dä här sedan urminnestid varit upprest en galge, som redan 
för tio år tillbaka förruttnat. Bland stenarne funnos skeletter efter 
brottslingar af hvilka den siste skall blifvit straffad för omkring 80 år 
tillbaka. Häraf inser man också lätt hvarföre stället så länge blifvit 
fredadt. 

Först fanns ett nästan förrostadt knifblad; längre ned, stycken af 
en grof lerurna, och vid stenrösets botten träffades en häll, af 5 alnars 
längd, 2V2 alns bredd, 3 quarters tjocklek, i yttersta kanterne omlagd 
med smärre flata stenar, hvarimellan var uppfyldt med kol, aska och 
jord. När denna häll eller locksten var afvällad, sägs en graf i full
komlig likkist-form, 3^2 al. lång, 3 quarter bred och 3 quarter djup; 
men vida bredare mot öster förmodligen för att lemna rum för ax-
larne. Grafven var med sorgfällighet murad, pä släta berget, af flata 
stenar, med mellanstuckne skärfvor; dock ulan allt murbruk. Hela 
bottnen, som utgjordes af sjelfva berget, var höljd med rundade stenar, 
af ett hönsäggs storlek, liggande tätt intill hvarandra, och sannolikt 
samlade pä hafsstranden. På denna anser jag kroppen varit utsträckt. 
Intet tecken fanns likväl till ben, aska eller kol, blott någon salpeter-
haltig jord, att döma af utseendet. Till höger i den bredare ändan af 
grafven, låg en dolk (se fig. I)1 16 tum läng, om 13 lods vigt. Kan
hända är denna hvad de gamle kallade sax. Härpå syntes hafva varit 
ett skaft. 1 quarter långt, att gissa af dess afstånd frän muren. Deraf 
funnos också några helt och hållet förruttnade lemningar. Fem naglar 
hade fästat skaftet vid klingan. Bredvid dolken låg en flintknif (se 
fig. 2)1 43/é tum lång, som på flere ställen antagit annan yta, då de 
stenar deremot som höljde bottnen, voro mer och mindre vittrade. 
Der hufvudet syntes haft sitt ställe, låg en halsknapp (se fig. 3)1, som 
var ärgig och nägot förtärd, och mot mitten en annan mindre och 
lika beskaffad. Dolken och knapparne synas gjorde af samma metall, 
som är en ännu icke nog undersökt composition, af ett gulaktigt ut
seende. 

Derefter besåg jag de öfrige stenhögar som ligga runt omkring 
på bergen. Icke långt från ofvannämde graf märkas tvenne rör, wilka 
af ålder blifvit förstörde. Bland nära 50 sådana som jag sett pä 1 mils 
streckning och mindre än lfé mils bredd har jag endast funnit ett, 
som jag med något skäl förmodar var orubbadt. Skulle så vara, är 
ett sjömärke som man der uppfört, dertill orsak. " 

Till en början blir man visserligen tveksam då Brunius för
utom svärdet även omtalar de övriga föremål som påträffades i 
kistan medan ritningens text efter att ha beskrivit svärdet direkt 
utsäger att "för övrigt var intet mer att anmärka". Även äro lock
hällens dimensioner något om ock obetydligt olika angivna. Men 

1 A fig. 5 härjämte. 
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Fig. 5. Fynd frän roset fig. 4. (Efter teckning av Brunius.) 

i övrigt äro överensstämmelserna så påfallande att ett misstag 
härvidlag torde vara uteslutet. Kistans storlek är i båda fallen 
densamma liksom belägenheten på fasta berget; ävenså fyllnaden 
av stenar "av hönsäggs storlek". Framförallt observerar man 
emellertid den nästan ord för ord överensstämmande funderingen 
angående svärdsklingans skaft. Med hänsyn härtill och då det 
icke torde vara sannolikt att ytterligare ett röse i omedelbar när
het av dessa blivit öppnat samma år torde man med allra största 
säkerhet kunna påstå att ritningen verkligen framställer Galgeröset. 



Tvenne hundraåriga gravplaner. 

Av fyndet från Galgeröset hamnade den 
ena bronsknappen hos Brunii son, dr G. 
Brunius i Landskrona, varifrån den till
sammans med en del andra fornsaker kom 
till Statens Historiska Museum där den 
ännu förvaras under inv.-nr 6862l (tig. 6). 
Var den övriga delen av fyndet blev pla
cerad har dock varit okänt. Emellertid 
ger härvidlag texten till gravplanen en 
ledtråd då den omtalar att svärdet i ja
nuari 1817 av landshövding von Rosen 
insänts till Antikvitetsarkivet; även detta 
borde sålunda befinna sig i Statens Hi
storiska Museum. Vid en genomgång av 
museets accession under 1817 och föl
jande år finner man likväl till en början 
ingenting från Tanum. Det visar sig dock 
vid närmare påseende att enligt pastor 
Lidbergs förteckning av Joredsfyndet (se 
ovan) ett "metallspjut, funnet i en kum
melhög nära Tanums Prestgärd" dock 
utan närmare fynduppgift, blivit insänt. 
Som tidsuppgiften stämmer, torde det vara 
säkert att detta svärd är det åsyftade, även 
om det synes vara insänt av pastor Lid
berg och ej av landshövdingen. Svärdet 
borde alltså återfinnas i Museet under 
inv.-nr 413. Något svärd med detta num
mer finnes visserligen ej men däremot 
ett utan nummer (fig. 6), som fullständigt 
överensstämmer med Brunii avbildning 
och det sökta svärdets storlek. Lindgrens 
avbildning visar samma mätt men är i 
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1 HALLSTRÖM: a. a. sid. 46. 

Fig. 6. Bronssvärd och brons
knapp från röse i Tanum 

(Bohuslän). 
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proportionerna något sämre. Att vi här verkligen stå inför svärdet 
från Galgeröset torde knappast vara tvivel underkastat. 

De båda gravplanernas värde för kännedomen om fynden 
såsom sädana må överlämnas till forskarna av facket att bedöma. 
Deras egenskap av andrahandskällor ligger i öppen dag samti
digt som det dock är tydligt, att de utförts efter anvisningar på 
platsen och ej till äventyrs endast efter skriftliga beskrivningar.1 

Hur därmed än må förhålla sig så äga de båda ritningarna 
ett obestridligt intresse genom sin ålder och sitt utförande. De 
vittna högt om förståelsen för möjligast exakta återgivande av 
gravarnas inre hos den som föranstaltat deras utförande2 — femtio 
år innan Hjalmar Stolpe fann rutpapperets grundläggande bety
delse för gravbeskrivningen. Med hänsyn till deras ålder stå så 
vitt jag känner dessa båda ritningar utan motsvarighet inom de 
arkeologiska grävningsundersökningarnas historia i vårt land och 
faktiskt ha deras metodiska idé blivit fullföljd först i våra dagars 
skrupulösa grävningsritningar, där skiktvis upplagda planer fixera 
de olika stadierna i undersökningens förlopp. 

1 Dä tecknaren om svärdet frän Galgeröset anger att han är 1816 ("dä 
detta fynd blifvit gordt") sett och avritat originalet medan delsamma först är 
1817 i januari insänts till Antikvitetsarkivet, sä framgär ju härav att ritningen 
utförts ej i Stockholm utan i Bohuslän, sannolikt pä platsen för fyndet. 

2 Denne person har man väl närmast att söka i reg.-pastor Lidberg, som 
i sin berättelse över Jored-graven visar elt aktningsvärt gott sinne för arkeolo
gisk exakthet. Det ligger emellertid nära till hands att bakom säväl dennes om
sorgsfulla fyndberättelse som våra båda ritningar tänka sig impulser från Bru
nius i en eller annan form. 


