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Jag har velat publicera ringen för att någon ev. må kunna lämna cn bättre 
förklaring. 

5. I.n par småpjäser från Gotland. 

Till sist kan förtjäna nämnas, att i ett sammanblandat fynd, som legat 
i Historiska Museets magasin för Gotlands järnålder, även finnas några 

bronsåldersföremål. 
Under inv.-nr 9313 föreligga några föremål, om vilka 

blott uppgives, att de anträffats av en person vid namn 
Gustaf Andersson Larsarfve vid Högbro i Roma sn. Utom 
en modern järnnit med ögletörsett bronshuvud utgöras 

Fig. 10. föremålen av ett kantfragment och andra bitar av ett 
Tutulus av brons, bronskarl, en bronsnit och huvudet till en dylik, dessa 
Högbro, Roma sn, föremål uppenbarligen ifrån järnåldern, samt ifrån brons-

o ant. /,. äldern en illa åtgången kniv, tig. 9, och en liten tutulus, 
Bronze tutulus. Hög- .: IA 
bro, Parish ol Boma, " • • l u -

Gotland.1/! „ . , , 
Birger Nerman 

UTGRÄVNINGARNA PÄ IHREFÄLTET SOMMAREN 1943 

De omfattande utgrävningar, som företagits somrarna 1941 och 1942 på 
det stora Ihregravtältet i Hellvi socken på Gotland ( M å r t e n S t e n b e r 
g e r , Utgrävningarna på Ihrefältet etc. Fornvännen 1942 s. 67 ff., 1943 s. 
58 ff.) fingo sin fortsättning sommaren 1943. Av skilda orsaker kom arbe
tet sent i gång detta år. Först den 20 augusti kunde det ta sin början för 
att avslutas den 2 oktober. För grovarbetets utförande hade Riksantikvarie
ämbetet liksom under föregående grävningskampanjer ställt ett antal vapen
fria värnpliktiga till disposition. Även denna gång deltog ett flertal yngre 
akademiker från Uppsala och Stockholm i grävningarna, varjämte en stude
rande från respektive Oslo universitet och Abo akademi medverkade. Plats-
ledare var filosofie kandidaten Bertil Almgren. Kostnaderna bestriddes ge
nom privata donationer samt anslag från Uppsala universitet. 

Sammanlagda antalet undersökta gravar denna säsong uppgick till 42. Verk
samheten omfattade dels utgrävning av gravar närmast norr om don linje, 
där arbetet nedlades sommaren 1942, dels undersöktes mod stor noggrannhet 
terrängen mellan de 1941 och 1942 undersökta gravarna och slutligen verk
ställdes fullständig utgrävning av elt dittills outforskat parti av gravfältet 
längst i sydost, vilken genom plundring i äldre tid samt massvis påförd 
odlingssten från närbelägna åkrar förvandlats till ett sammanhängande sten-
stråk med mycket ogästvänlig uppsyn. Trots förstörelsen inom sistnämnda 
avsnitt gjordes där årets mest intressanta upptäckt, varom närmare i det 
följande. 

De nordligast belägna av 1943 års undersökta gravar visade sig samtliga 
tillhöra sen vendeltid och härigenom vanns ytterligare bekräftelse på det 
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Fig. 1. Gravröscna nr 238 (överst t. h.), 242 (nedtill t. h.) och 537 i Ihregrav-
fältets sydöstra del med kantkedjor av huggna block och bildstenar, vilka häm

tats från äldre gravar på samma gravfält. Förf. foto. 
Barrows nos 238 (at the top on th t riKlit), 212 (at the bo t tom on the right) and 537 in 
the south-eastern pa r t of the thre burial-ground with edglng of hewn blocks and figured 

stones, which had been t aken from older graves in the same burial-ground. 

vid Ihregrävningarnas början gjorda antagandet om en i stort sett kontinuer
lig tillväxt av fältet från norr till söder. 

Bland de. 1943 undersökta gravarna längst i norr övervägde enkla brand-
gravar i rosen med de brända benen och dessa åtföljande föremålen liggande 
i elt brandlager av begränsad omfattning på rosets botten utan kringsätt-
ning av sten. En av de nordligaste gravarna, en skelettgrav, representerade 
det redan vid föregående grävningar på denna gravbacke konstaterade egen
domliga bruket med den döde nedlagd obränd och benen omsorgsfullt tra
vade på varandra, således den döda kroppen uppenbarligen skeletterad före 
bisättningen. Som enda gravgåva förekom i denna grav en bronsnål av bal
tisk typ. 

Den ovannämnda stensamlingen i fältets sydöstra del visade sig innesluta 
ett flertal ansenliga, ehuru jämförelsovis låga, runda rosen, vilka innehållit 
skelettgravar men vilkas centrum varit föremål för hänsynslös utplundring 
och i samband därmed svår demolering. Av bevarade rester efter gravanord-
ningarna i rösenas mitt ävensom genom där förekommande spridda föremål, 
vilka undgått plundrarncs uppmärksamhet, framgick emellertid att dessa ur
sprungligen monumentala minnesmärken anlagts på 1000-talet och sålunda 
inordna sig i don grupp sena rösegravar med skelett, som sammansätta fäl
tets sydspets. I detta konstaterande ligger intet anmärkningsvärt. 
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Vad som förlänade dessa lOOO-talsrösen särskilt intresse var den omram-
ning, tre av dem erhållit (fig. 1). Detta gällde rösena nr 238, 242 och 537. 
För att göra dessa minnesmärken riktigt ståtliga och väl också av bekväm
lighetsskäl ha gravbyggarna under 1000-talet ej aktat för rov att plundra 
längre åt norr på gravfältet belägna folkvandringstidsgravar på deras präk
tiga, huggna och med svängd ytterkant försedda kantstenar och med dessa 
block samt med bildstenar kringlägga rösena. De största kanthällarna, vil
kas vertikala yttersida äger den karakteristiska, i växlande riktning anbragta 
rännformiga utsmyckningen, äro omkring 2 m långa och 30 cm tjocka. 

När förf. år 1935 efter att ha undersökt ett i Ihrefältets mitt befintligt och 
med dylika huggna kantblock försett röse från tiden omkring 500 e. Kr. 
gjorde utgrävning av ett antal detta angränsande rosen, verkade det ytterst 
frapperande, att de sistnämnda i motsats till den praktfullt utrustade 
granngraven saknade varje slag av kantkedja. 1943 års undersökning gav 
förklaringen härtill. Ifrågavarande gravar inom folkvandringstidsgruppen ha 
utan tvivel varit försedda även de mod huggna kantslenar. Under 1000-talet 
ha do berövats sin ram för att tillfredsställa kravet på värdig utformning av 
då nyanlagda gravar, samma suveräna respektlöshet för en äldre tids min
nesmärken, som tagit sig uttryck genom ett flitigt begagnande av oskadade 
bildstenar för skilda ändamål i yngre gravar på detla gravfält. 

Mårten Stenberger 

HÄVERÖSTAPELN 

Vid en nyligen företagen ompanelning av klockstapeln till Häverö kyrka 
ha några iakttagelser kunnat göras, vilka ligga till grund för här fram
lagda försök att ge cn föreställning om stapelns ursprungliga konstruktion 
och utseende. 

Häverö kyrkas klockstapel äger ju en icke ringa ryklbarhet. Jämförd 
med andra svenska staplar uppvisar den flera väsentliga särdrag. 

Sådan den nu ter sig, är den nedtill belt inklädd med panel. Huven är 
späntäckt. En utvändig trappa för upp till ott plan c:a 3,5 m över mark
nivån. 

Stapeln har tidigare varit öppen, vilket framgår bland annat av den spån-
klädsel, som till stora delar är bevarad på stolpar, galleri etc. På spånkläd-
nadens avslutning nedåt kan man se, att ou bod redan ursprungligen om
slutit nedre delen av stapeln. 

En unik konstruktion är don c:a 3 m höga timrade och delvis stenfyllda 
kista, som stöder stolparna. 

Stapelns panelhölje döljer en Öppen tornslapcls utpräglade konstruktion. 
I ursprungligt skick saknade denna de länga strävningar, sora nu i sam
verkan med den sannolikt sekundära timracrkistan håller den rötskadade, 
ursprungliga stommen upprätt. 

Den ursprungliga sidsträvningon tordo, såsom längre ned skall motiveras, 


