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Smärre meddelanden. 

Fynd från två järnäldersgravfält i Dalsland. 

År 1925 inkom till Statens Hist. Museum en del fynd från ett par järn
äldersgravfält i Dalsland, undersökta av folkskollärare JOHAN ALIN, känd för sina 
arkeologiska undersökningar i Väst-Sverige. Fynden ha i museets samlingar 
inv. numren 17915 och 18007. 

Fynden nr 18007 härröra frän ett gravfält å LAttsbyberget (el. den s. k. 
Baronkullcn), å Låttsbyns ägor, Solstad sn, Dalsland. Av tolv förmodade gravar 
visade sig vid Alins undersökning endast tio verkligen vara det (varav dock 
tvä osäkra). Gravhögarna, som mäta endast några dm. i höjd, äro belägna på 

Fig. 239. Vi. Fig. 240—42. »/i-

bara berget (vilket enl. ALIN är typiskt för Dalslandsslätten). Av de utgrävda 
gravarne erbjuda endast n:o 7 och 9 något intresse. 

Grav 7. Hög i gravfältets centrum, nära bergkullens högsta krön. Diam. 
8 m., höjd 0.3—0.4 m. Grästorven hade redan för flera år sedan borttagits, så 
att högens jordlager låg blottat. 

Strax under högens yta anträffades lerkliningsstycken, sannolikt frän hus
väggar och nägot under dessa partier med kolblandad jord. I högens syd
östra del 1.5 m. från dess centrum och 3 dm. under ytan anträffades en liten 
sländtrissa av kalkstensartad grå bergart, glattslipad, utan ornament (fig. 239). 
Högens botten utgjordes av ett 5 cm. tjockt, hårt tillstampat lerlager, som del-
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vis vilade pä nakna berget, delvis pä ett mycket tunnt myllager. Västra delen 
av detta lergolv var hårdbränt. Ovanpå detta bottenlager låg det egentliga brand
lagret med kol och brända ben, dess mäktighet var c:a 5 cm. Det upptog elt 
nära cirkelformigt område ungefär kring högens centrum. Detta brandskikl låg 
i mitten c:a 4 dm. under högens yta. 

Inom detsamma anträffades: en 4 cm. läng järnspik med stort fyrkantigt 
huvud (fig. 240), under detta finnas trärester bevarade, ett 1.7 cm långt järn
stift (fig. 241) och en u-formigt böjd jämten med vinkelbrjda ändar (fig. 242). 
Dessa saker lågo i en grupp ungefär mitt i brandlagret. Mera sydvästligt, nära 
dess ytterkant, lågo nägra obestämbara järnfragment. Kringspridda pä ungefär 
1 m:s yta inom brandlagrets centrala del lågo en mängd lerskärvor. De flesta 

Fig. 243. i/3. Fig. 244. Vs. 

av dessa kunde hopsättas och visade sig utgöra ett oornerat kärl av den form, 
som fig. 243 visar. Godset är ganska grovt, grusblandat men förefaller vara rela
tivt väl bränt. Skärvorna på krukans ena sida äro starkaie brända, nästan tegel-
artade. Gränsen för denna starkare bränning är alldeles distinkt, sä att av tvänne 
intill varandra gränsande skärvor den ena är rödbränd, förteglad, medan den 
andra är grå, svagare bränd. Detta tyder på att kärlet krossats samtidigt med 
gravläggningen och att ena sidans fragment blivit liggande i bålglödcn. Ler-
golvets härdbrända beskaffenhet på ena sidan angiver, att bålet statt där, var
efter bälresterna skrapats åt sidan. Utom de fragment, som bildade ovan nämnda 
kärl, funnos 4 andra krukskärvor av annorlunda beskaffat gods, ganska väl 
slammat och väl bränt. Bland dessa finnes en mynningsskäiva med otydliga 
spår av ornering (grunda raka streck). 

Utanför brandlagret pä den härdbrända delen av lergolvet hittades en 
kindtand av människa. 

Graven torde, att döma av lerkärlet, tillhöra vikingatiden, förmodligen dess 
äldre del. 

Grav 9. Denna hög var till 2/3 förstörd, därav själva centrum. Urdersök-
ningen visade, att graven var byggd på samma sätt som n:o 7. Underst pä 
berget ett c:a 3 cm. tjockt lergolv, varpå vilade ett brandlager av samma mäk-
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tighet. över det hela ett jordtäcke av 3—4 dm. tjocklek i mitten. 1 motsats 
till grav 7 var lergolvet i denna hög icke bränt. Gravbålet måste följaktligen 
ha stått någonstans utanför. 

1 brandlagret hittades utom kol o. brända ben tre krukskärvor av ganska 
väl slammat och bränt gods, c:a 0.5 cm. tjockt, utan ornering. Vidare ett sim
pelt oornerat lerkärl av den form fig. 244 visar, överkanten var spolierad men 
torde icke ha legat särdeles högt över den nuvarande. 
Kärlets höjd i oskadat skick kan uppskattas till 10— 
12 cm. Godset är grovt, grusblandat, men väl bränt. 
Krukan var fylld med brända ben, tämligen fria från 
kol. Överst bland dessa lågo 2 klumpar av smält 

Fig. 245. Vi. 

Fig. 246. Vi'. 

glas (?) samt 1 bit bränd lera, sannolikt fragment av en lertrissa (se nedan). 
Dessutom en liten skivskrapa av vitgrå flinta, starkt bränd och nött (fig. 245). 
Den har förmodligen använts som eldslagningsredskap. 

Inom det förstörda partiet av högen hittades spridda fragment av en stor 
trissa av bränd lera med hål (fig. 246). Ett av de minsta fragmenten visar pä 
ena sidan en tydlig förslaggning liknande en blåsig glassmälta, och måste alltså 
ha varit utsatt fur en myckel stark hetta. Dessutom fanns här ett litet stycke 
sammansintrat av järn, kol och brända ben. 

Liksom grav 7 torde även denna hög att döma av lerkärlets form ha an
lagts under (sannolikt) äldre vikingatid. 

Fynden n:o 17915 härröra frän ett gravfält vid Sunnanä fattiggård, Holm 
sn, Dalsland, liksom Låttsbyberggravfältet beläget pä en bergknalle. Fyra grav
högar undersöktes, men endast en, grav 9, erbjuder något av intresse. 
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Genom stensprängning var högen till största delen förstörd. Emellertid 
hade arbetarna före sprängningen skyfflat jorden ät sidan, och här i denna 
omrörda massa gjordes fynden vid sållning. Underst återfanns dock en liten del 
av den ursprungliga högens ytterkant. I detta parti hittades en del fragment av 
brända lertrissor med häl. Vid undersökningen av de undanskyfflade partierna 
av högen hittades utom kol och brända ben ett rostigt järnföremäl (fig. 248). 
en järnspik (fig. 247) sannolikt av senare ursprung samt en mängd fragment 
av brända, hdlförsedda lertrissor (fig. 249) sannolikt 4 eller 5 exemplar. 
Godset synes vara ganska ren lera utan nämnvärd inblandning av grus, som 
annars är vanligt i lerkärlen från samma tid. De äro väl brända, en del frag
ment nästan förteglade och av i allmänhet gulröd färgton. Ett fragment visar 
pä ena ytan ett centimetertjockt förslaggat lager, liknande mörk glassmälta. 

Fig. 247-48. Vi. Fig. 249. 1/2. 

En av arbetarna hade före utgrävningen hittat en sländtrissa av starkt 
vittrad grå stenart, ornerad kring kanten och på ena flatsidan, som framgår av 
fig. 250. Den hade legat under tre stora stenar mitt i högen. 

Graven tillhör förmodligen vikingatid. 
De föremål, som i ovan beskrivna gravar erbjuda det största intresset, 

äro de brända lertrissorna. Vanligen anses de vara vävtyngder. Liknande trissor 
äro funna bl. a. i en s. k. kämpagrav pä Gotland, belägen pä Visnarslövängen 
i Älskog sn, undersökt 1914 av S. LINDQVIST (St. H. Mus. 15225). Här lågo c:a 
20 exemplar, de flesta av bränd lera men några av sten, tätt tillsammans på 
golvet i det nedbrunna huset. Vid källargrävning ä Stenbylunds gärd, Lägga 
sn, Uppland, hittades bland järnsaker, som härröra frän vikingatid, en halv 
trissa med häl av svagt bränd lera, ganska stor (St. H. Mus. 17871). I en 
bygdeborg, "Borrefjäll", Ståla sn, pä Orust fann Q. HALLSTRÖM likaledes några 
brända lertrissor av likartad typ som ovan omtalade från Dalsland (borgen da
teras av HALLSTRÖM till äldre folkvandringstid). Bland dessa voro dock några 
exemplar sä små, att de otvivelaktigt måste anses vara sländtrissor. Från forn-



344 Smärre meddelanden. 

gärden vid Ringstad, ö . Eneby sn, Östergötland, utgrävd av dr. NORDEN, före
ligga nägra ovanligt stora och tjocka exemplar av liknande lertrissor. (Se NORDEN 
i Fornv. 1925, s. 211 ff.). Denne forskare vill förklara dem som blästermun-
stycken, vilket för speciellt Ringstadtrissorna ej synes alldeles osannolikt, enär 
de äro starkare brända, nästan förteglade å ena sidan och t. o. m. visa tydliga 
spår av förslaggning, vilket ju förutsätter en synnerligen stark hetta. Dessutom 
äro de av betydande tjocklek. Huruvida man vägar generalisera denna upp
fattning till att gälla även ovan nämnda trissor, vill jag för närvarande ej yttra 
mig om. 

Fig. 250. Vi. 

Några fragment frän Dalslandsgravarna visa ju, som nämnts, spär av stark 
förslaggning. Emellertid kunde ju denna tänkas ha uppkommit pä annat sätt 
än genom kontakten med den glödande järnsmältan i en primitiv järnsmält-
ningsugn. Att en vanlig husbrand skulle kunnat åstadkomma den erforderliga 
hettan förefaller emellertid osannolikt. Mot hypotesen blästermunstycken talar 
den jämförelsevis ringa tjockleken hos såväl Dalslands- som Orust-excmplaren. 

Frän Norge känner man flera exempel pä blästermunstycken ("avlstcnar"), 
nedlagda som gravgods i gravar frän folkvandrings- och vikingatid (se S. GRIEG: 
Smcdverktei i norske gravfund, Oldtiden IX, 1922, s. 65 ff.). Dessa norska avl-
stenar äro emellertid alla av sten, ej av bränd lera. Dessutom är det alltid 
fräga om ett naturformat råämne, som försetts med häl för blästerluften. GRIEQ 
anser, att denna art av gravgods ej förekommer utanför Norge. 

Axel Bagge. 

Återfunna runstenar i Uppland. 

1 slutet av april d. ä. återfanns i Edsberg ett runstensfragment invid lands
vägsbron ungefär 300 m. söder om Edsbacka gamla krog. Stenen låg som 
skoning i en bäck med runsidan nedåt, dä den upptäcktes vid arbeten för väg-
breddning, och kommer att resas på planen norr om krogen. 


