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gator och i alléerna — påminde mer om en pensionerad officer än om 
en lärda mödors veteran. Man bar mod honom förlorat, erinras det, en 
fin och älskvärd gammal göteborgare, sora spelat en betydande roll i 
stadens kulturliv. 

I vår krets inträdde Vising först vid 79 års ålder, men från de sam
manträden och samkväm, i vilka han deltog med oss under do gångna 
8 åren, minnas vi honom med hjärtlig tacksamhet sora en ungdomligt 
vaken nian, med friskt och vänligt lynne, ännu livligt intresserad av 
händelser och medmänniskor. 

SMÅBBE MEDDELANDEN 

UTGRÄVNINGARNA PA IIIHEFALTET SOMMAREN 1942 

Sommaren 1911 företogs under förf:s ledning undersökning av den södra 
spetsen av det stora gravfält, som ligger mellan gårdarna Stora och Lilla 
Ihre i Hellvi socken på Gotland (M. S t e n b e r g e r , Utgrävningarna på 
Ihrofältet sommaren 1941, Fornvännen 1942). Avsikten med denna under
sökning var såsom anförts i nämnda kortfattade redogörelse att genom 
planmässig utforskning av ett delvis till vikingatid hänförbart gotländskt 
gravfält, vilket varit fredat för skattsökare och kunde antas ha utveck
lats kontinuerligt i viss bestämd riktning, söka vinna hållpunkter för 
klarläggande av utvecklingsförloppet under framför allt äldre vikingatid 
på ön. 

Grävningen omfattade 20 gravrösen, tillhörande 1000-talet och 900-
taiet e. Kr. Något gravfynd från 800-talet gjordes däremot ej vid dotta 
tillfälle. Något sådant var ej heller att vänta förutsatt att antagandet om 
on gradvis skedd utveckling av gravfältet skulle besannas och endast 
från vikingatidens senare del härrörande gravar sammansatte dess syd
spets. Gravfältets till 800-talet hänförbara begravningar borde under 
sådana förhållanden intaga ett någorlunda avgränsat läge norr om 1000-
talets och 900-talots gravgrupper. Undersökningarna 1941 bekräftade med 
avseende på de båda sista förhistoriska århundradena i stort sett riktig
heten av denna tankegång om en successivt timad tillväxt från norr åt 
söder — 1000-talets gravgrupp (vilken likväl av vissa skäl ej kunde ut
grävas i sin helhet) bildade fältets sydkant, medan 900-talets organiskt 
anslöt sig till denna norr därom. 

Grävningarna återupptogos i större skala sommaren 1942. De vidtogo, 
där arbetena slutade 1941, och framfördes därifrån i nordlig riktning. 
Undersökningarna möjliggjordes genom anslag från enskilt håll, Uppsala 
universitet och Nämnden för Gotlandsfonden, samt pågingo under ungefär 
2 månaders tid. Ett antal studerande vid Uppsala universitet och Stock-
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Fig. 1. 
Grav 222 C frän norr. Kvinnoskelett i träkista. 900-talet. B. Almgren fot. 
Grave 1222 C Ironi the north. Skrieton ol • woman In a wooden collin. loth crnlury. 

holme högskola deltog i arbetet. Liksom året dessförinnan utfördes grov
arbetet av vapenfria värnpliktiga, vilka Riksantikvarieämbetet ställt till 
företagets förfogande. Platsledare var ainanuens Carl-Gustaf Blomberg. 

Denna gång undersöktes 52 gravar, de flesta belägna i rosen men några 
under flat mark. Sedan ett antal rösegravar genomgåtts, vilka genom 
såväl gravskick som föremålsinnehåll nära förenade sig med 900-tals-
gravarna från 1941 års undersökning, ledde de fortsatta utgrävningarna 
till fastställandet av en betydande gravgrupp norr om dera, vars enskilda 
monument till det yttre på intet sätt skilde sig från tidigare undersökta 
gravar — runda rosen av c:a 5 meters diameter och med kanton lagd i 
inur till en höjd av c:a Vi meter — men hos vilka gravgömman var annor
lunda beskaffad. I stället för rikt utrustade skelettgravar dolde dessa 
rosen enkla brandgravar, antingen i avsaknad av föremål eller innehål
lande endast en eller ett par järnknivar, någon gång ett smyckeföremål 
av brons. 
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Fig. 2. 
Grav 497 från nordväst, inneslutande manligt skelett samt skelett av häst och 

hund. Omkring 900. Förf. fot. 
Grave 497 from the north-west, containing a male skeleton and the skeletons of a horse 

and a dog. About the year 900. 

Efter passerandet av detta fattiga brandgravfält nåddes norr härom 
utkanten av en rösegrupp med brandgravar, vilka genom ott väsentligt 
rikare fornsaksinnehåll visade sig tillhöra tiden omkring 800 samt sent 
700-tal. Det var genom dotta tydligt att den nämnda fattiga brandgrav-
gruppen måsto utgöra det nionde århundradets begravningsplats. Detta 
antagande vann bekräftelse därav att den i öster ägde direkt konncktiou 
med en samling schaktgravar under flat mark, inneslutande skelett med 
sparsam utrustning av fornsaker — djurhuvudformade fibulor, slanka 
järnspjutspetsar med refflad holk m. ra. — av klar 800-talstyp. 

Detta var viktiga utslag. En grov sammanfattning är redan nu möjlig 
att göra. Gravskicket har sannolikt på hela Gotland liksom på Ihre-
fiiltot under detta tidsskede utmärkts av cn fiir gotländska förhållanden 
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Fig. 3. 
Grav 208 från sydost, med liten stensatt brandgrav i den murade kanten till 

det i övrigt borttagna roset. 800-talel. C.-G. Blomberg fot. 
Grave 208 from the south-cast, with a littlc cremation grave lincd with stones in the 

masonry edge of the otherwtse removed cairn. 9th century. 

osedvanlig torftighet, och det är mot bakgrunden av denna omständighet 
man äger att se periodens svaga representation i vårt fyndbestånd (för
enklingen av gravskicket på Gotland under 800-talet har iakttagits och 
påtalats av Birger Nerman. [B. N e r m a n , En kristen mission på Got
land under 800-talet?, Fornvännen 1941, sid. 37.]) Vid sidan av likbrän
ningen har jordandet, ehuru säkerligen i mindre omfattning, praktiserats 
på Gotland under 800-talet, men Jämväl i skelettgravarna äro föremål 
sparsamma. När jordandet under 900-talet ånyo vinner terräng för att 
inom kort bli praktiskt taget allonarådande har som uppenbar reaktion 
gentemot den närmast föregående tidens enkla begravningsvanor det 
äldre bruket med rik gravutrustning återupplivats. Konstaterandet av 
800-talets begravningssed framstår som ett av de värdefullaste resultaten 
av 1942 års undersökningar. 
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Fig. 4. 
Grav 182. Frilagt centralröse över brandlager. Rosets murade kant ligger 

orubbad kvar. 800-talet. K. Cajmatz fot. 
Grave 182. Uncovercd central cairn above a cremation layer. The masonry edge of the 

cairn is undisturbed. 9th centurv. 

F. ö. ha de båda senaste årens grävningar på Ihrefältet givit Över
raskande upplysningar om den märkliga variation i detaljerna, som kan 
känneteckna gravskicket från 800-talet och början av 900-talet på ett och 
samma gotländska gravfält. Skelettgravarna kunde utgöras av schaktgra-
var, i vilka de döda nedlagts i kistor av trä under flat mark, av skelett 
i rosen, antingen vilande i stenkistor eller i rester av träkistor (fig. 1), 
människoskelett tillsammans med skelett av bäst och hund i stenkammar-
gravar eller utan nu bevarad omramning (fig. 2), i båda fallen täckta 
av rosen, ävensom av gravar, i vilka liket begravts i skeletterat till
stånd och benen travats på varandra. I sistnämnda egendomliga gravar 
kunde skelettdelarna antingen vara nedgrävda i en grop, som marke
rats av ett röse eller ock vara inneslutna i en liten stenkista, ävenledes 
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Fig. 5. 
Grav 222 A från nordväst. Vid huvudändan till det djupt belägna skelettet 
bildsten från kistformigt gravmonument; ovanför denna en kretsrund kalk

stensskiva. Sent 900-tal. Förf. fot. 
Grave 222 A from the north-west. At the head end of the deeply lying skeleton a stelc 
from a eotfin-shnpcd mausoleum; above this a circular limestone slab. Late lOth century. 
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belägen i ett röse. Brandgravarna uppträdde dels som utbredda brand 
lager under flat mark eller i bottnen av ett röse, dels som brandskikt i 
centralt eller i rösemuren anbragta små stenkistor (fig. 3) eller slutligen 
som begränsade brandlager under långsträckta eller toppiga små inner-
rösen (fig. 4). I några fall förekom intet sora helst brandlager utan 
graven innehöll blott en handfull brända ben. 

Bland mera anmärkningsvärda fynd från 1942 må slutligen nämnas 
tre bildstenar, av vilka två äga synnerligen väl bevarade bildframställ
ningar och förskriva sig från kistformiga gravmonument härrörande frän 
tiden omkring 700 e. Kr. De hade sekundärt ställts ned vid huvud- respek
tive fotändan till en grav mod manligt skelett från 900-talets senaste 
del (fig. 5). Ovanför den vid huvudändan till denna grav anbragta bild
stenen hade placerats en stor, cirkelrund oornerad kalkstonsskiva, vars 
övre del något höjde sig över markytan. 

Mårten Stenberger 

L I T E R A R Y N O T E S A N D R E V I E W S 

I n M e m o r i a m . Two members of the Royal Academy of Literature, 
History and Antiquities, Emeritus Professor O t t o v. F r i e s e n , a member 
of the Philosophical-Philological section of the Academy, and Emeritus 
Professor J o h a n V i s i n g , an honorary member of the same section, died 
in September 1942. The President of the Academy held a memorial speech 
to the deceased members at tho meeting of the Academy on 6th October. He 
recalled the impressive learning and epoch-making research work of tho 
former, in which acumen and imagination cooperated, and pointed out that 
v. Friesen stood out as the foromost bearer of the Academy's ancient tradi
tions in connection with the study of rune stones. Tho President said that 
in eleeting Vising an honorary member the Academy wished to pay him 
(ribute as the »Grand Old Man» within Swedish Romanist, studies, and read 
some words in raemory of the deceased composed by Professor Henrik 
Schuck. 

Mårten Stenberger gives a report of the Gotland e x c a v a t i o n s on 
t h e I h r e f i e l d i n t h e s u m ra e r o t 1 9 4 2 . The excavations wore a 
continuation of those carried out during 1941, published by the same author 
in Fornvännen 1942. During the latest season 52 graves were examined, the 
majority of them situated in cairns, but some few under flat ground. Now 
that this work has been completed a survey of lhe form of burial in Gotland 
during the 9th and lOth centuries can be made. It was characterized by 
striking povcrty. Side by side wilh cremation, internment was practised to 
some extent during the 9lh century, and becomes more and more predomi-
nant during the lOth century, when the custom of adding rich grave furni-
shings was revived. 


