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Tvenne nya fall av trepanation i vårt land. 89 

är den äldsta kirurgiska operation, som vi känna, att människan 
utfört, och, som vi genom de funna skallarna också se, har lyc
kats, så att människan levat länge efter densamma, är trepana-
tionen en kulturföreteelse av största intresse. Det är först under 
detta århundrade man här i vårt land haft sin'uppmärksamhet 
riktad pä dessa hål med sina läkta kanter å kranierna. I annat 
fall hade man kanske träffat på än flera. Operationstekniken 
tyckes hava varit densamma genom de olika åldrarna, om än 
materialet, varav det skärande, skrapande, borrande eller drillande 
instrumentet fabricerats, möjligen följt med sin tid. Celsus visar 
oss, huru högt denna teknik stod vid Kristi födelses tid, Hippo-
krates, att den stod högt redan 400 år dessförinnan. Våra läkta 
trepanerade kranier visa emellertid tydligt, att våra förfäder både 
samtidigt och långt därförut besutto en högt uppdriven trepana-
tionsteknik. De första trepanationsfallen i vårt land hava vi näm
ligen rätt att räkna vara utförda för ungefär 4,000 år sedan, en 
respektabel ålder för en systematiskt utförd kirurgisk operation. 

Undersökningar på ett gotländskt järnåldersgravfält. 

Av 

OLOV JANSE. 

^trax norr om landsvägen Slite—Visby och helt nära 
Larsarve hållplats pä Slite-Roma järnväg, i Källunge 
socken, är ett större gravfält beläget. Det sträcker sig 
från Skällhorns grustag i stort sett rakt väster ut. 

Gravarna synas till allra största delen bestå av tämligen stora 
rosen, några försedda med fotkedja. 

På grund av att några av gravarna hotades med förstöring 
uppdrog Riksantikvarien åt författaren till dessa rader att företaga 
en undersökning (i juni 1922) av några av dessa fornlämningar, 
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belägna intill ovannämnda grustag (se planen fig. 1). Då gräv
ningen bjöd på åtskilligt av intresse, torde en kort redogörelse 
för resultatet av densamma här vara motiverad. 

Grav 1. Röse, tidigare skattegrävt. Diameter svårbestämlig: 
c:a 10,50 m. Höjd i ö.-v.: c:a 0.60 m. 

u M f , , , l t r , 

Fig. 1. Gravfältet vid Skällhorns i Källunge s:n, Gotland. 

Graven innehöll en mindre järnkniv med stark glödpatina. 
Den anträffades bland i graven kringkastade, obrända ben. 

Qrav 2. Till form och utseende lik den föregående och som 
denna skattegrävd. 

Inga fynd av antikviteter gjordes, men obrända människo
ben anträffades kringkastade bland stenarna. 

Grav 3. Jordblandat röse, beläget på sluttande mark. Diam.: 
8.oo m. Höjd i ö.-v.: c:a 0.70 m. Ungefär l.oo m. under toppen anträf-
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fades en större kista (i riktning n.-s.), byggd av kantställda hällar. 
Den västra långväggen bestod av 3, den östra av 4 dylika. Kortväg
garna utgjordes vardera av en flat sten. I n.-v. hörnet stod upptill en 
mindre, snedställd häll och mellan två av den östra sidans hällar 
förekom en mindre sten. Kistan smalnade något mot botten, vilken 
bestod av grus. Kistans längd: 2.40 m. Bredd upptill: l.oo m. Bredd 
på botten: 0.70 m. Djup: 0.90 m. Över 
norra ändan låg en större, nästan rek
tangulär häll. Längd: l.so m. Bredd i ö.: 
0.60 m. Bredd i v.: 0.65 m. Tjocklek: 
O.ie m. (Se fig. 2.) 

I kistan gjordes följande fynd (fig. 
3—8): 

A. Bronsbrakteat, förgylld på ena 
sidan (fig. 3 a). Här förekomma 3 djur
huvuden med öppet gap och hakspets 
(stil II) samt med böjd och bakåt av
avrundad hals. Dessa senare äro rikta
de mot brakteatens mittpunkt, vid vil
ken ses ett tungliknande ornament med 
parallella linjer. Djurmotiven äro fram
ställda i relief och med konturlinje. Detta 
parti är begränsat av två koncentriska 
cirklar och utanför dessa synas jämn
löpande fält med geometrisk ornering: 
punkter, zig-zaglinjer och små ringar, 
kanten och saknar ögla. Diameter antagligen något över 0.04 
meter. 

Rund genombruten bronsskiva (fig. 3 b) med 2 fält begrän
sade av koncentriska, platta ringar. I det yttre ses fyra med hak
spets och uppspärrat gap framställda djurhuvuden (stil II), vilka 
bakåt avslutas i en genombruten kvadrat med något konkava 
sidor. 1 mittfältet förekommer en liknande kvadrat. Smyckets bägge 
sidor äro svagt ornerade med punkter och zig-zaglinjer. På den 

Fig. 2. Kistan i grav 3. 
Skällhorns. 

Brakteaten är skadad i 
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yttre ringen synas några små förtjockningar. Skivans diameter: 
0.06,1 m. Tjocklek: O.002 m. 

Smal, trind bronsten med böjda ändar (fig. 3 c), antagligen 
halsring. På densamma äro uppträdda 2 mindre bronspärlor. 

28 pärlor. Av dessa äro 3 av brons (en avbildad här fig. 3 d), 
de andra av glas eller glasfluss (fig. 3 e). De förra, förfärdigade 
av spirallagd tråd, äro snarast cylindriska och avsmalna något 

Fig. 3. a) brakteat, b) genombruten rund bronsskiva, c) halsring, 
d) bronstrådspärla, e) glasflusspärlor, a—e. V2. 

mot ändarna. De senare ha alla cylindrisk form med undantag 
av en, som är kubisk. Pärlorna äro huvudsakligen enfärgade: 
röda, gröna, gula, blå eller vita. Några ha dessutom en svag or
nering i form av våglinjer, ringar eller band. Pärlornas höjd vari
erar mellan O.004 m. och O.oos m. 

Delar av ett skelett. 
De ovan uppräknade föremålen anträffades överst i kistan i 

dess norra ända, intill den stora takhällen. Några av pärlorna 
lågo omedelbart under densamma. Den döde hade här tydligen 
begravts liggande (i riktning ö.-v.) med huvudet i öster. 
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B. 3 ganska förrostade fragment av en järnkniv. Något 
obrända ben. 

Knivfragmenten och benen anträffades i kistans södra del 
å nivå med de under A uppräknade föremålen. 

C. Silverfibula med hög nålhållare, fig. 4. Längs den senares 
kanter löpa på bägge sidor en mycket tunn, inskuren linje. 

Fingerring av brons, slät, utvändigt något konvex. Diameter; 
0.021 m. Höjd: 0.003 m. 

Bronsbeslag till mynningen av dryckeshorn, fig. 5. Beslaget 
består av ett ringformigt hopböjt bleck, på vars överkant en rör-
formig rand är fastsatt med tvänne byglar. Det är något ovalt. 
Längd: 0.084 m. Bredd: ej fullt 0.07 m. Höjd: 0.025 m. Femton 
små, snarast droppformiga beslag hade tjänat att fasthålla myn
ningsblecket vid hornet. Från mynningsblecket utgår en kedja, 
bestående av 4 vridna bronslänkar. Dessa äro platta i bägge än
dar och där försedda med ett runt hål. En liten, trind ring för
enar länkarna. 

Ändstycke till dryckeshornet (fig. 6). Det består av ett snarast 
strutformigt hoprullat bronsbleck. Nederdelen är profilerad och 
avslutas med en tunn, rund skiva, som ursprungligen varit fästad 
vid ändstycket med en nit (med halvsfäriskt huvud). Ändstyckets 
längd: 0.044 m. 

Två fragment av bronsbleck, ornerade med punkter, kring 
vilka förekommer en ring. 

Tvåkloig järnnyckel. Längd c:a O.21 m. 
Oval låsskylt av järn med två nitar, en i vardera änden (fig. 7). 
Nitnagel med några kvarsittande trärester. 
Järnkniv, ganska förrostad. Rygg och egg äro svagt böjda 

mot varandra. Tången slutar i ett mindre, platt huvud. Knivens 
längd: O.225 m. 

Fragment av hornet med avtryck efter de små droppformiga 
beslagen. 

Sländtrissa av ben. Dess kanter äro nägot inskurna. Ena 
sidan är indelad i fyra fält. 1 vart och ett av dessa synas två 
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Fig. 4. Silverfibula. Vi. 

Fig. 6. Vi. Andstycke till dryckes
hornet fig. T. 

Fig. 7. C:a2/3. Låsskylt av järn (sedd 
framifrån och frän sidan). 

Fig. 5. C:a 2 a. Bronsbeslag till myn-
Fig. 8, C:a lt%. Sländtrissa av ben (sedd ningen av ett dryckeshorn, 

framifrån och från sidan). 
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koncentriska cirklar kring en punkt (fig. 8). Den andra sidan är 
slät. Skivans diameter: O.oso m. 

2 små snäckor. 
Harpixtätning, ett större stycke och ett tiotal mindre. 
Ett delvis förmultnat skelett. 
De här under C uppräknade föremålen anträffades i kistans 

södra del och i dess mitt på 0.70—0.80 meters djup (räknat frän 
hällarnas överkant). Fibulan och ringen framkommo i sållet i jord 
hämtad vid a (se planen fig. 2). Dryckeshornsbeslagen, järnföre
målen och harpixtätningen framkommo inom ett mindre område 
b. Snäckorna sutto på utsidan av mynningsbeslaget till dryckes
hornet, ungefär mitt emot varandra. Den döde hade här tydligen 
blivit begravd i sittande ställning. Underkäken anträffades vid 
kistans östra långvägg, 0.45 m. under dess överkant. Därunder 
framkommo några snedställda ben och slutligen på 0.70 meters 
djup bäckenet och därunder ett kaos av ben, (av vilka endast 
några kunnat utsättas på planen, fig. 2). 

D. Fragmentarisk remsölja av järn som ALMGREN, Die ältere 
Eisenzeit Gotlands, fig. 2, 4, 7.1 Söljans ram är kvadratisk, med 
sidornas längd: 0.035 m. 

Två kranier och obrända ben. 
Remsöljan framkom i sållet i jord hämtad i norra delen av 

kistan, O.so m. under dess överkant. De bägge kranierna lågo 
helt nära varandra och saknade underkäk. (Dessa anträffades ett 
stycke därifrån). Den ena av skallarna låg med det undre partiet 
vänt uppåt. Foramen occcipitale (nackhålet) var (tydligen avsikt
ligt) täckt med en mindre, flat sten. Det andra kraniet låg med 
hjässan uppåt och ansiktet vänt mot söder. Vid sidan av skallarna 
förekom ett antal ben (se planen, fig. 2), vilka tydligen skrapats 
åt sidan, då den döde vid C bisatts. 

Grav 4. Hög. Diameter: 6.oo m. Höjd i ö.-v.: 0.25 m. Pä 
graven hade ursprungligen legat ett antal kullerstenar på något 

1 Stockholm, 1914. 
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avstånd från varandra. De flesta voro nu borttagna, men gropar 
angåvo var de ursprungligen hade legat. Stenarna voro c:a 
O.20 m. å 0.30 m. i diameter. Ungefär i högens mitt anträffades 
en större sten, som delvis var synlig. Dess översida var kullrig och 
dess undersida platt, kvadratisk, med sidornas längd: 0.70 m. 
Stenens höjd: O.20 m. Omedelbart under och norr om den
samma utbredde sig ett kollager, i det närmaste runt, c:a 1.50 m. 

Fig. 9. Armring av silver. 1/1. 

i diameter och med en mäktighet av c:a 0.65 m. Det slutade i en 
stensatt grop med en diameter upptill av 0.40 m. och ett djup 
av 0.30 m. 

I kollagret gjordes följande fynd: 
Tre delar av en bandformig armring (fig. 9) av kopparblandat 

silver. Den är helt platt och på 3 ställen (i mitten och på än
darna) nägot vidgad. Ändarna avslutas i en knapp, innanför vilken 
förekommer en rektangulär platta, ornerad med 2 parallella zig-
zaglinjer. Från plattan utgår en ås, omgiven av en zig-zaglinje. 
Utanför densamma ses ett fält, begränsat av ett mycket smalt 
band med snörornering. Strax nedanför den upphöjda plattan, 
på var sida om åsen, förekommer en punkt, omgiven av en cirkel. 

Bronsfibala med utdragen nålhållare, nu böjd åtsidan (fig. 10). 
Nål av brons. Den består av en trind ten, med platt, nästan 



Undersökningar pä ett gotländskt järnäldersgravfält. 97 

kvadratiskt huvud (fig. 11), i vilket finnes anbragt ett runt hål. 
Nålen är nedtill avbruten. 

Smältklump av någon metallegering. 
Sländtrissa (?) av ben, något oval. Översidan är svagt 

välvd och undersidan slät. Längd: O.021 m. Bredd: O.019 m. Höjd: 
O.ooe m. 

Tre cylindriska pärlor av glas eller glasfluss. Av dessa är en 
vitaktig, en gulgrön och en röd. Pärlornas höjd: O.oos m., O.007 m. 
och O.004 m. 

Två smältklumpar av glas. Den ena är mörkblå och grön, 
den andra enbart blå. 

Kärl av tunn, röd, ganska väl bränd lera. Det är snarast 
cylindriskt, något utbuktat på mit
ten. Botten är slät. Kärlets höjd: 
ej fullt O.12 m. Mynningens dia
meter: c:a O.135 m. Väggarnas tjock
lek: O.05 m. Kärlet, som till ran
den stod nedsänkt i kollagret, var 
fyllt med jord, upptill möjligen Fig. 11. 
något kol- eller askblandad. Fi8- 10- Bronsfibula. Vi. Nål av 

D brons. Vi. 

Brända ben. 
Grav 5. Antagligen röse; nu återstod endast en hög stenar 

på grustagets botten. Uppgiven diameter: 8.00 m. Uppgiven höjd: 
0.50 m. 

Inga säkra fynd. Före grävningarnas början hade en järn-
kniv anträffats bland stenarna åt det håll, som ligger närmast 
grav 1. Då gravarna 1 och 5 äro belägna helt nära varandra, 
skulle kniven möjligen kunna tänkas tillhöra grav 1. 

Grav 6. Som föregående men antagligen något mindre. 
Inga fornsaksfynd gjordes, men bland stenarna anträffades 

obrända ben. 
De ovan uppräknade fynden förvaras i Statens Historiska 

Museum under inv.-nr 16909. 
Enligt uppgift skulle, för några år sedan, ett lerkärl ha til 1— 

7 — F o r n v ä n n e n 1924. 
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fälligt anträffats i ovannämnda grustag. Kärlet skulle av hittaren 
ha sålts till en privatperson. 

Om gravarna 1, 2, 5 och 6 erbjuda föga av intresse, så äro 
däremot de bägge återstående, 3 och 4, dessto mer anmärknings
värda. 

Vad då först den i grav 3 anträffade brakteaten, fig. 3 a, be
träffar, tillhör den en typ, som är vanlig på Gotland men eljes 
sällsynt i Sverige. Den bör tillhöra Nermans skede III, d. v. s. tiden 
från år 675 till omkring 725 e. Kr.1 Brakteater med liknande or
nering uppträda visserligen tidigare men de äro dä, som Nerman 
visat,2 alltid utan förgyllning och alltid helt av brons. De fort
sätta under 700-talet och in i vikingatiden, äro då stundom av 
guld med djurhuvuden i Salins stil III. 

En för Gotland utmärkande fornsakstyp från samma tid som 
brakteaten är den genombrutna skivan fig. 3 b. Tidigare förekomma 
dylika, men då alltid med blott tre djurhuvuden. De genombrutna 
skivorna fortsätta fram emot vikingatiden. De äro då stundom 
ornerade i stil III, stundom ha de enbart geometriska mönster.3 

Den här avbildade skivan är pä några ställen nött på insidan. 
Detta tyder på att den antingen varit buren som prydnad eller 
att den varit avsedd att uppbära föremål såsom nycklar, pung 
eller dylikt. I likhet med de ovannämnda brakteaterna äro brons
skivorna utmärkande för den kvinnliga utstyrseln. De anträffas 
nämligen endast i kvinnogravar. 

På kontinenten uppträda i kvinnogravarna dylika hjulformade 
smycken, som där tydligen varit avsedda att uppbära nycklar 
och dylikt.4 

Någon halsring som den här fig. 3 c avbildade känner jag icke 

1 BIRGER NERMAN, Gravfynden på Gotland under tiden 550—800 e. K. 
i Ant. tidskr. XXII: 4. Sid. 83 ff. 

2 BIRGER NERMAN, anf. arb., sid. 63 ff. 
3 BIRGER NERMAN, anf. arb., sid. 59 ff. 
4 Se t. ex. LEON DE VESLY, Notes et lixplorations archéologiques i Bul

letin de la Société libre d'Emulation du Commerce et de 1'Industrie de la 
Seine-lnférieure, Rouen, 1911. Särtryck, sid. 30. 
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från 600- eller 700-talen, men väl från vikingatid. Omöjligt är 
emellertid icke, att de kunnat vara i bruk redan så tidigt som i 
början av 700-talet, då liknande enkla armringar äro bekanta från 
skede III.1 

Pärlorna äro av en form, som är mycket allmän och tyckes 
förekomma inom en avsevärd tidrymd. De erbjuda föga av in
tresse. 

Av de vid C funna föremålen tilldrager sig särskilt silver-
fibulan uppmärksamhet. Den tillhör Almgrens grupp VII, serie 2.2 

Denna serie är särskilt rikt representerad i norra Elbeområdet, i 
Danmark (huvudsakligen på Sjaelland och på Bornholm) och i 
Norge. Endast 2 dylika fibulor äro mig hittills bekanta från Sverige. 
Den ena är av silver och till utseende och storlek mycket lik den här 
fig. 4 avbildade. Den andra, som är av brons, är av en något yngre 
typ (ALMGREN, Nordeuropäische Fibelformen, fig. 197). Bägge äro 
anträffade tillsammans i en grav från Vellinge i Vellinge socken, 
Skåne.:1 Fibulan torde tillhöra förra hälvten av Montelii femte 
period (tiden 200—400 e. K), 

Det är anmärkningsvärt, att denna på de danska öarna så 
vanliga typ även visar sig vara företrädd på Gotland. De förbin
delser mellan ovanstående områden, som för 300- och 400-talet 
påvisats av Almgren4 och Salin5 synas sålunda genom fyndet av 
fibulan, fig. 4, kunna ledas tillbaka till 200-talet. 

Dryckeshornsbeslag äro vanliga i de gotländska gravarna 
under de 3 första århundradena e. Kr. och förekomma i såväl 
mans- som kvinnogravar. De äldsta nordiska dryckeshornsbesla-

1 BIRGER NERMAN, anf. arb., fig. 130. 

2 OSCAR ALMGREN, Studien iiber nordeuropäische Fibelformen, Stockholm, 
1897, sid. 207 och pl. IX. 

3 Statens Historiska Museum, nr 13847. 
4 OSCAR ALMGREN, Ett guldmynt frän en gotländsk grav i Studier till

ägnade Oscar Montelius, Stockholm, 1903. 

•' BERNHARD SALIN, De nordiska guldbrakteaterna i Ant. tidskr., XIV. 
sid. 51. 
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gen synas, som Almgren påvisat, kunna härledas ur böhmiska 
(markomanniska) dylika.1 

På kontinenten voro dylika dryckeshorn i bruk hos germa
nerna redan under slutet av La Téne-tid. Därpå finnas såväl lit
terära som arkeologiska bevis. Så omtalar t. ex. Gassar2, att ger
manerna ivrigt samla uroxens horn, vilka de förse med myn
ningsbeslag av silver och använda vid högtidliga tillfällen som 
dryckesbägare. Vid Bussen (Salzwedel s:n) har anträffats en dopp
sko till ett dryckeshorn, på vilken förekom typisk La Téne-tids-
ornering.3 

De övriga vid 3 c funna föremålen erbjuda föga av intresse. 
Den vid D anträffade söljan torde tillhöra tiden 100—250 e. Kr. 
Av de i grav 4 anträffade fynden tilldraga sig särskilt arm

ringen och fibulan uppmärksamheten. 
Armringen (fig. 9) är såvitt mig bekant, unik i sitt slag. Den 

påminner i åtskilligt om de yngsta nordiska ormhuvudringarna4, 
men skiljer sig från dessa förnämligast därigenom att partiet 
mellan de tre bredare segmenten icke är trint utan platt. Vidare 
är armringen av silver, under det att de nordiska ormhuvudrin
garna i de allra flesta fall äro av guld.5 Troligt synes det mig 
att den rönt påverkan från armringar av typ Sv. forns. fig. 348. 

Fibulan, fig. 10, hör till Almgrens grupp VI.6 Från Gotland 

1 OSCAR ALMGREN, Zur Bedeutung des Markomannenreichs in Böhmen 
fiir die Entwicklung der germanischen Industrie in der friihen Kaiserzeit i 
Mannus, bd V, 1913. Jfr även ALMGREN, Die ältere Eisenzeit Gotlands, I, sid. 21. 

2 Urorum cornua studiose conquirita ab labris argento circumcludunt atque 
in aplissimis epulis pro poculis utuntur {De bello gallico, VI: 28). 

3 G. KOSSINNA, Das Reitergrab von Kommerau in Westpreussen i Man
nus. Bd. XIV: 1, 2 (1922); fig. 8, sid. 118. 

4 HANS HILDEBRAND, Ormhufvudringarne frän äldre jernäldern i Mdnadsbl. 
1873 och av samme förf. Ytterligare om ormhufvudringar i Mdnadsbl. 1891. 

5 Jag känner endast 2 dylika av silver, funna i Sverige. Den ena är an
träffad pä Gotland, St. H. M. inv.-nr 10049 (jfr ALMGREN och NERMAN, Die ältere 
Eisenzeit Gottands, bd II, fig. 371). Den andra är utan känd fyndort (St. H. M. 
inv.-nr 17?) 

6 ALMGREN, Studien iiber nordeuropäische Fibelformen, pl. VIII: 170. 
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känner jag ett 20-tal liknande spännen.1 Dylika spännen före
komma talrikt, särskilt i östra Tyskland och tillhöra tiden om
kring 300 e. Kr. 

Avrättningsplatsen vid Alvastra — en stenåldersgrav. 
Av 

T. J. ARNE. 

Jitt försök till en kritik av dr Frödins uppfattning av den 
s. k. avrättningsplatsen vid Alvastra har tyvärr "såsom 
varande endast subjektiva påståenden och förmodan
den" mer än någonsin övertygat denne om, att vi här 

ha framför oss lämningar av "Sverkersgårdens' rättarplats. 
Jag har sökt förklara benfyndet vid Alvastra såsom tillhö

rande en stenåldersgrav och såsom positiva bevis framdragit 3 
gravkomplexer, där skeletten ej varit omgivna av stenkammare, 
men där mänga lik legat tätt intill varandra på ett ringa begränsat 
område och som jag därför karaktäriserat som massgravar under 
flat eller i det närmaste flat mark. 

Mina belägg "äro emellertid minst sagt klena och inskränka 
sig till tre stycken, vartill då 'Alvastragraven' skulle komma sä
som en fjärde". Jag nödgas då fråga: Hur många medeltida av
rättningsplatser kan dr Frödin anföra som belägg för sin upp
fattning? Och var finnas arkeologiska eller historiska belägg för 
följande satser:2 "Under medeltiden hörde ofta till en stormans 
gård en 'rättarplats', det för alla synliga tecknet på husbondens 
makt och myndighet. Den skulle ligga i gårdens närhet och med 
vidsträckt utsikt. / betraktande härav3 torde den gamla avrätts-
plats, som sommaren 1916 kunde konstateras c:a 200 m. öster om 

1 OSCAR ALMGREN och BIRGER NERMAN, Die ältere Eisenzeit Gotlands, 
bd II (Stockholm. 1923), sid. 70. 

2 O. FRÖDIN, Alvastra under medeltiden, sid. 48 ff. (Medd. frän Öster
götlands fornminnes- och museiförening). 

3 Kursiverat av förf. 


