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Smärre meddelanden. 215 

Bygdeborg vid Baidersta, Malla sn, Södermanland. 

Hälla sn i Jönåkers härad av Södermanlands län utgöres av en c:a 10 km. 
läng halvö, som i norr och väster begränsas av sjön Yngaren och i öster av 
sjön Mäskaren, Skräddartorpsän och Hallbosjön. Detta område är ovanligt rikt 
på fornminnen. Huvudsakligen å bergåsarna, men även uti hagmarker, finnas 
stora rosen av grov sten, varav det största ligger pä Enesta ägor och håller en 
diameter av 30 m. och där stenmasforna kunna uppskattas till c:a 1,000 parlass. 
Högar och stensättningar frän järnåldern finnas spridda över hela området. En 
av de större, med tvä resta stenar i toppen, kallas Ivar Blåas hög och ligger 
pä Wäsby ägor. Enligt folksägen i orten vilar där 'Kung Ivar Blåa med sina 
söner tvä". 

Socknen har ock tvänne fornborgar. Den ena pä 'Glasberget" vid Hallbo
sjön, 1 km. söder om Hälla kyrka, den andra — Baldersborg eller Baldersskans 
— pä ett mot väster brant stupande berg 1 km. nordväst om gärden Baidersta. 
A bergets norra och östra sidor äro uppförda kraftiga murar av stenblock och 
grova stenar till en höjd av 2 å 3 m. ä vissa sträckningar. Borgens inre om
fattar ett område av c:a Vt har och utgöres huvudsakligen av bergpartiet med 
smärre sänkor, som äro träd- och buskbevuxna. I motsats till andra av mig 
kända fornborgar i denna del av Södermanland har innanför dessa murar en 
mera varaktig bebyggelse förevarit. I sydöstra delen finnes nämligen ett delvis 
meterdjupt kulturlager, vilkets övre kant ansluter sig till murens insida och 
därifrån i en brant sluttning utbreder sig över en yta av ett 50-tal kvadrat
meter. 

Med Riksantikvariens tillstånd har utgrävning av detta lager påbörjats. 
Sedan växtmattan avskalats, bestäende av frodvuxen hundkäx, enbuskar och 
gräs, befanns det underliggande lagret utgöras av överst ljus matjord, som snart 
övergick i mörkare ända till kolsvart färg. Jordmassan har under tidernas lopp 
skridit och sköljts ned frän den högre liggande muren och samtidigt hava 
stenar rasat från denna och inblandats i kulturlagret. Någon lagerföljd torde pä 
grund härav bliva svårt alt iakttaga. 

Grävning och sållning av jorden börjades i den lägst liggande delen. 
Därvid framkom kol rikligt, kluvna obrända ben, kota av större djur, en tand 
av häst (?), ett tiotal smärre lerkärlsbilar av finare och grövre gods, därav en 
ornerad med tre jämnlöpande streck och en överkantbit av ett kärl med nägot 
inätböjd mynning. Vidare en hålkyxa av järn, 11 cm. läng, 4 cm. bred egg 
och 2.S cm. inre diameter å hålken. Liknande yxor äro funna i fornborgar i 
Östergötland och dateras till 300-talet e. Kr. Grävningen fortsattes. 

E. M. Hermelin. 

Föremål av bränd lera från stenåldern. 

Ar 1915 inkom till Statens Historiska Museum frän dr O. V. Wennersten en 
del krukskärvor, flintstycken, ben m. m. frän en stenåldersboplats vid Ihre, Häng-


