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Fornlemningar vid Bjers i Hejnums socken på Gotland,
på Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens bekostnad 

undersökta år 1885

af

Fredrik Nordin.

Sommaren 1885 fick jag i uppdrag af riksantiqvarien H. Hilde
brand att undersöka en plats vid Bjers i Hejnums socken. Flera 
fynd derifrån hade ingått så tätt efter hvarandra, att man hade 
anledning antaga, att ett gräffält höll på att förstöras der. Vid min 
ankomst återfann jag ett gräffält, som jag sommaren 1870 uppmätt. 
Jag hade då antecknat 81 fornlemningar, bland hvilka särskildt en 
samling större gråstenskuminel tilldrog sig min uppmärksamhet. 
Då låg graffältet till större delen i en skog. Nu deremot fanns 
föga qvar af skogen, resten hade lagts i åker eller jemnats till 
tomtplatser, och dervid hade man af oförstånd förstört en och an
nan graf.

Ett af de fynd, som här gjorts, är omtaladt af Montelius i 
hans öfversigt öfver deli förhistoriska fornforskningen i Sverige 
1882 — 84 (denna tidskrifts sjette band, sid. 81). Fyndet hade gjorts 
af arbetaren Olsson, då han borttog ett hummel, som låg till hin
ders för ett boningshus, som han skulle uppföra. Kumlet hade 
varit omkring 10 m. i diam. och l,so m. högt. Öfverst hade det 
utgjorts af gråsten, inuti hufvudsakligast af kalksten. Omkring 
bottnen hade gått en rand af väl lagda kalkhällar och utomkring 
kumlet en annan synlig ring af gråstenar. Under bottenstenarna i 
midten hade varit en rätt vidsträckt askbädd, i hvilken brända 
menniskoben sparsamt förekommit. Här hittades guldringen, ler- 
kärlsbitarna och dryckeshornbeslagen. Jag genomsökte stället noga,
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2 FREDRIK NORDIN.

meli fann ej annat än ett ändbeslag till dryckeshorn och några 
lerkärlsbitar.

I sydvestra kanten under bottnen skulle kanten till bronskärlet 
hafva hittats. Detta ställe var nu inlagdt i huset och befann sig 
i hörnet af köket, som här var belagdt med ett golf af lösa bräder. 
Jag lät upptaga detta och genomgräfva platsen, men intet af kär
let påträffades, endast en liten silfverbelagd jernbit samt några 
bitar mycket hårdt bränd lera.

Ett annat kummel, som Olsson borttagit, hade varit 8 m. i 
diam. och 0,5o m. högt. Det hade mest bestått af kalksten. Då 
han märkte, att i bottnen stod en 5 å 6 fot lång kista, lät han 
denna stå orörd. Vid kumlets borttagning hittade han en hacka.

Andra fynd hade gjorts af Johan Engström i en honom till
hörig åker, hvilken låg i södra ändan af graffåltet. De bestodo af 
tre särskilda fynd, hittade på olika tider. Jag lyckades få full
ständiga uppgifter örn alla tre fynden.

Första fyndet, som gjordes omkring år 1883, bestod af tvänne 
knifvar, ett svärd och tvänue spjutspetsar. De lågo under några 
större kalkflisor. Inga spår efter begrafning hade Engström här 
kunnat upptäcka.

Andra fyndet bestod af ett svärd, en spjutspets, sporrar och en 
sköldbuckla. Ej heller detta låg i någon kista. Fyra stora hällar 
voro nedsatta jemte hvarandra, och under dessa lågo sakerna på 
ett djup af 3 fot.

Det tredje och sista fyndet, som hittades 1884 före jul, bestod 
af sporrar, ett stort svärd, tvänne spjutspetsar och en knif, hvilken 
jag köpte af Engström för Akademiens räkning. Afven dessa lågo 
under några stora hällar. Inga spår efter begrafning syntes.

Engström lär vid fyndens inlemnaude, på tillfrågan om fynden 
gjorts i grafkistor, af oförstånd svarat, att så förhållit sig. Upp
giften rättas härmed.

Grafvar af samma slag, täckta af snedt och utan ordning 
nedsatta stenar, påträffade jag i åkern (se nedan t. ex. 13—16).

Först sedan jag flera dagar uppehållit mig på platsen, kunde 
jag få klart för mig, huru Engströms fyndställen varit beskaffade, 
och det var nära, att jag aldrig kommit att undersöka den plats, 
der så märkliga och dyrbara fynd lågo dolda i jorden. Det var 
först sedan jag lyckats fä reda på, att den uppodlade del af Eng
ströms åker, der han gjort sina fynd, varit på alldeles samma sätt
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stenbunden som en del, hvilken ännu låg qvar ouppodlad, som jag 
fann mig föranlåten gripa mig an med denna plats. På denna del. 
hvilken jag fullständigt undersökte med stort arbete och kostnad 
törst år 1885 och sedan återstoden 1886, fann jag första året graf- 
varna 13—18 och det andra 25—32. Hela denna plats, der graf- 
varna ofvan jord ej utmärktes af något röse, utan endast af en öfver 
hela platsen oredigt utbredd stensamling, påminde mycket örn den plats 
vid Bläsnungs i Vestkinde, der de första grafvarna på det graffältet 
påträffades. Anmärkningsvärdt är, att dessa båda på olika ställen 
befintliga grupper af grafvar synas någorlunda sammanfälla till tiden.

Flera äldre fynd från detta gräffält, hvilka förvaras i Statens 
Historiska Museum, förtjena omtalas. Främst bland dem är det 
stora praktfulla svärdfäste, som är afbildadt i Svenska färnsåker 
fig. 508. Det hittades, enligt inventariets uppgift, jemte betselringar 
af jern med vidsittande munbett och beslag, hvari remmar synas 
hafva varit fästade. De »hittades af styrmannen Klintberg» — 
eller rättare hans son — »vid gräfning af grundvalen till ett stall,
----------- liggande bredvid en fyrkantig stensättning samt omgifna
af lösa grå- och kalkstenar». Inv. 956 (år 1841). Stället, der fyndet 
gjordes, ligger utmed vägen, N. om Olssons fyndställe.

Det andra fyndet består af: »Tre bitar af ett jernsvärd med 
tånge, illa skadade. En jernknif med d:o, 6'/, tum lång, mycket 
rostad. Ett litet spänne eller sölja af brons, med tre naglar i en 
halfrund skifva, hvars öfre yta varit belagd med någon hvitglän- 
sande metall. Tre bitar af en benkam». »Hittade af drängen 
Peter Norberg i en örgrop tätt invid vägen — — - svärdet 
på högra och klefven på venstra sidan af ett menniska skelett, som 
omgafs af torruttnade bräder och varit betäckt med stenflisor.» 
Inv. 1320 (år 1846). Den örgrop, som här omtalas, ligger ännu 
något litet längre åt N. på Rings egor.

I denna grop hafva dessutom följande fynd gjorts, som äfven 
förvaras i Statens Historiska Museum:

»En rund enskalig spännbuckla af brons med en lös genom
bruten täckskifva öfverst. Bottnen fästad med naglar och 3 om
knutna bronstenar. Tornen behållen.) Funnen jemte tvänne för- 
rostade jernknifvar af Olof Berglund. Inv. 1750 (år 1851).

»En enskalig spännbnckla af brons i form af ett djurhufvud, 
med torn af brons. En knif af jern, 4V2 tuni lång, med tånge». 
Funna under en stenflisa, Inv. 1764 (år 1851).
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»En spännhuckla i form af djurhufvud, af brons, med tre längs- 
gående upphöjda band och deremellan pressade sirater. Af den af
brinna bronstornen finns en bit qvar.» Inv. 2210 (år 1856).

Såsom fynd från området för samma gräffält kan man räkna 
tvänne guldsolidi, präglade af liyzantinske kejsaren Anastasius 
(491—518), hvilka hittades under plöjning i en åker strax S. örn 
Bjers, det ena 1868, det andra 1870.

Efter denna redogörelse för tidigare fynd från graffältet öfver- 
går jag till en öfversigt af dess läge och utseende samt redogö
relse för mina undersökningar.

Hejnum-myr ligger i ett temligen djupt dalbäcken, omgifvet 
af sidor, som sakta stiga uppåt åt Ö. och V. Åt båda hållen, 
synnerligast det östra, öfvergår sluttningen till fast hällmark med 
vidsträckta skogbevuxna hedar. På den östra sidan ligger Bjers 
gård, som fått namn efter sitt läge på kalkstensgrunden, och der
invid graffältet. Läget är synnerligen vackert, ty man har deri
från en leende utsigt öfver dal bäckenet med dess krans af grön
skande ängar, bevuxna med lummig löfskog. På sluttningens 
Öfversta kant, der marken ej var så tjenlig för odling, valde man 
grafplatserna för de aflidne. Under tidernas längd uppstod på 
detta sätt ett gräffält, som sträcker sig från Bjers och med små 
kullar kan spåras ända bort åt Rings, der några af mig förut be- 
skrifna »kämpagrafvar» vittna, att en stor gård funnits redan under 
äldre jernålder!!. Man torde således få antaga, att platsen be
gagnats som begrafningsplats af både Bjers och Rings gårdar.

Men den största och vackraste delen af graffältet ligger på Bjers 
egor. För några år sedan styckades dessa, och marken, der graf- 
varna ligga, har nu flera egare. Några af deni äro arbetare, hvilka, 
helt naturligt, äro måna att af sitt lilla jordstycke draga all möjlig 
nytta. Deraf förklaras, att så många fyud nyligen der kommit 
i dagen.

Det mesta af marken är också numera åker. Endast på tvänne 
ställen, der stora kummel ligga tätt intill hvarandra, är ännu hagmark.

Förutom stora gråstenskummel och mindre sådana förekomma 
på graffältet, synnerligast utåt hedkanterna, små låga hullar samt här 
och der små stenkistor, ofta ej tydliga ofvan jord, samt en och annan 
rest kalkhäll, som skjuter upp med en kant öfver marken.

En »bildsten» hade ursprungligen varit rest här och fanns nu 
liggande afbruten öfver en graf (n:o 27).
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Sedan jag undersökt Olssons fyndställe, beslöt jag, medan jag 
väntade på att komma till klarhet med fyndomständigheterna vid 
Engströms fynd, att undersöka några i närheten af det förstnämnda 
stället belägna grafvar. Början gjordes med

1. Best kalkhäll, stående några m. N. om stenmuren mellan 
arbetskarlen Olssons bostad oell Berglunds åkerhage, nära grinden, 
som leder in till nämnda hage. Hällen stod i N.—S. Ehuru han 
var 1,32 m. lång, höjde sig blott en 40 em. bred del 20 cm. öfver 
marken, resten stod dold undertill. På vestra sidan lågo kalkhällar, 
hera af dem mycket tjocka. Ofvanpå dessa, tätt uppe under 
marken, lågo några bitar af obrända lårben af menniska. Något 
annat anmärkningsvärd! påträffades ej.

2. Tätt invid föregående stod en kista af kantsätta hällar i 
riktning N.—S. Vestra långsidan utgjordes af tre hällar i längd. 
Vid sidan af de två sydligaste voro dessutom mindre hällar ned
satta. På östra sidan fanns det blott åt N. en häll af 1, i o m:s 
längd, åt K. deremot var ett tomrum. Kistan var något smalare 
åt N. än i midten, der hon var 76 cm. bred. Hela längden var 
2,30 m., djupet 50 cm. I norra ändan låg ett käkben m. m. af en 
häst. Åt S. lågo några andra obrända ben kringströdda. Här och 
der låg en liten kolskärfva.

3. Liten kista af kantsätta kalkhällar, belägen alldeles invid 
den ofvannämnda stengärdesgården, SV. örn föregående. Ena lång
sidan, den vestra, sköt lipp något litet öfver marken och antydde 
kistans tillvaro. Hällen på denna sida var också både tjockare 
och bredare än de andra. Han var nämligen l,os m. bred oell 
10 cm. tjock. Från ändarna af densamma sköto snedt in i kistan 
två mindre hällar. 1 öfrigt var kistan regelbundet satt. Dess längd 
var 90 cm., bredd 67 cm. Riktning N.—S. + 15° V.—Ö. Här 
hittades brända människoben samt rätt mycket obrända djurben. 
Kistan var för öfrigt fyld med jord.

4. Best kalkhäll, stående nära NV. örn 1 och 2, tätt intill 
gärdesgården åt landsvägen. Riktning N.—S. + 10" V.—Ö., bredd 
58 cm., höjd från roten 70 cm., öfver marken 64 cm., tjocklek 
10 cm., upptill något mindre. På sidorna lågo under grästorfven 
hera mindre kalkhisor. Ingenting vidare påträffades bär.
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5. Liten hista af kantsätta kalkhällar, belägen N. örn före
gående, äfven nära gärdesgården åt landsvägen. Invid kistan var 
äfven en kalkhäll rest. Kistan såväl som hällen stodo i N.—S. 
+ 10° V.—O. Hällarna i kistan voro valda med mycken omsorg, 
släta och jemntjocka allesamman. Kistan var 76 cm. lång, 54 cm. 
bred och 40 å 42 cm. djup. Den resta hällen höjde sig 26 cm. 
ofvan jord, var 72 cm. hög från roten, 66 cm. bred och 8 cm. tjock.

I kistan hittades lerkärlsbitar, delar af en bronsfbula, två 
smälthlumpar af samma metall samt brända mennishoben. För 
öfrigt var hon fyld med ör. Ingen aska syntes.

Lerkärlsbitarna hafva tillhört tvänne häri, hvilka båda haft 
sådan link som tig. 391 i Sv. forns. Af det ena finnes qvar örat, 
hvilket varit på samma sätt formadt som på nämnda figur, och några 
bitar. De äro prydda med likadana figurer som förekomma på 
kärlen från grafven 9 vid Bläsnungs (se denna tidskrifts sjette 
band, sid. 7), nämligen åsar, sneda intryckta streck och med stäm
pel inslagna »stjernigulformiga figuren med fem böjda strålar eller 
som man med ett kort namn skulle kunna kalla dem »pentaskele». 
Godset är ljusgrått och 6 å 7 ram. tjockt. — Af det andra kärlet, 
hvars gods är rödare, finnas blott tvänne bitar. Den ena har ett 
tetraskele. Godset är helt tunnt 2 å 3 mm.

Af bronsfibulan hittades blott halfva tvärstången, som haft en 
facetterad knapp ungefär som tig. 328 i Sv. forns., samt den öfver- 
böjda spiralen och tornen.

Den ena smälthlumpen är ringformig med blå anstrykning 
liksom glas.

6. Kummel, beläget NO. om 1 och 2, nära stenmuren. Diam. 
7 m., höjd 90 cm. Utanför detsamma gick en ring af mindre 
gråstenar, 18 m. i diam., af hvilken dock endast vestra hälften 
syntes. Kumlet var, liksom alla kummel åt detta håll i graffältet, 
i ytan betäckt med gråstenar uteslutande, hvilka voro temligen 
små. Längre ned förekommo större gråstenar och kalkstenar, men 
ingen fyllning af jord.

När jag hunnit ned till midten ungefär, påträffade jag löst 
liggande bland stenarna obrända djurben, hvilka voro alldeles hvit- 
tvättade af regnet, som silat sig ned. I bottnen lågo mestadels 
stora' gråstenar. Under dessa hade man påkört några lass ör, 
hemtadt någonstädes ute ifrån den närliggande heden. I detta
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örlager lågo ytterligare obrända djurben. Under ören fanns i midten 
en temligen vidsträckt askbädd, l,so m. vid, 10 cm. tjock. Af brända 
menniskoben hittades endast en och annan skärfva. Deremot funnos 
rätt många små föremål af brons, de flesta dock mer eller mindre 
defekta. Af jern hittades en liten trind kort ten samt ett smalt 
aflångt beslag. Midt på askbädden låg en rätt stor gråstenshäll.

Bronsföremålen utgöras af:
l:o) Några sådana rhomboidiska beslag, som det i denna tid

skrifts sjette hand, sid. 122 fig. 3 afbildade. I midten af ett bland 
dem ser man ett hål, genom hvilket den nit gått, hvarmed besla
get varit fästadt vid något föremål af trä, hvaraf spår synes.

2:o) Dessa nitar, använda för nyssnämnda ändamål, hafva 
öfverböjda hufvuden liksom nutida sadelmakarenubb. Föremålet, 
genom hvilket de varit slagna, bär varit 1 cm. tjockt. Omkring 
20 sådana nitar hittades.

3:o) En nit, hvilken bär samma form som fig. 4 i nyss an
förda häfte.

4:o) En liten dubbelnit af 6 ninus höjd invändigt mellan 
hufvudena.

5:o) En större nit med stort — 1,8 cm. — hufvud.
6:o) Ett sammanviket beslag af tunn bronsplåt med tvänne 

nitar åt den öppna ändan. Bredd 2,5 cm.
7:o) Tre små runda söljor af tilinda bronstenar, den största

2.5 cm. vid, den minsta 2 cm. Den vidaste, som äfven är gjord af 
den tjockaste tenen, har liksom en smal tråd lindad i gles spiral 
deromkring. Tornen har en långsgående insänkt rand och på si
dorna derom tvänne smala limér. Den mellersta till storleken har 
samma utseende sorn söljan från grafven 73 vid Bläsnungs i Vest
kinde (denna tidskrifts sjette hand, sid. 125).

Jernbeslaget, ett ändbeslag, är platt med ett rundt utsprång åt 
ena ändan, klufvet i den andra och insvängdt på midten. Längd
6.5 cm., största bredd åt ändarna 1,5 cm.

Lerkärlet bar haft samma form som fig. 395 i Sv. forns, med 
samma dubbla rand af intryckta punkter kring halsen. Godset är 
grått, liårdt och 3 ä 4 nini. tjockt.

7. Kummel, beläget invid föregående, åt N. Diam. 9 lii., 
höjd 1 lii. 1 toppen var en liten fördjupning, hvilken tycktes vara 
tor oredig för att kunna vara ursprunglig. Det var på samma
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sätt hopfördt som föregående. Som ingen fyllning i de öfre lagren 
ditlagts, var det mångenstädes rätt stora hål mellan stenarna.

I bottnen fäns en stor grafkista. Denna var täckt af ör oell 
kalkflisor. På sidorna voro äfven flisor stälda snedt på kant, så 
att de lutade in öfver kistans täckhällar och i förening med ören 
skyddade kistan. Denna var täckt af två stora hällar och en min
dre, hvilka lågo med sin längd tvärt öfver kistan. Ofvanpå dessa 
lågo ytterligare två mindre hällar. Täckhällarna sköto öfver grafvens 
ändar; i midten deremot var ett mellanrum lemnadt, som ej var 
täckt. Der lågo i stället gråstenar, hvilka sjunkit temligen djupt 
ned i kistan. Väggarna bestodo af liggande kalkflisor, de flesta 
med ett underlag af gråsten eller kalkflisor. Hvardera gafveln be
stod af en enda ordentlig häll, hvilken låg ofvanpå sidoväggarnas 
kalkhällar.

Redan ofvanför täckhällarna, midt öfver det med gråsten fy Ida 
mellanrummet mellan dem, hittades en underkäk, armben m. fl. 
obrända menniskoben, hvilka fortsatte ända ned i kistan och der 
lågo spridda förnämligast kring midten bland de förstnämnda grå
stenarna. Här hittades äfven ett ringspänne af brons, ett hand
tag af samma metall samt ett föremål af jern. I södra ändan af 
kistan låg på ytan af jordfyllningen en liten kulformig, på två 
sidor platt gråsten, löpare till en handqvarn. Invid densamma åt 
N. var en kalkhäll nedsatt snedt i kistan.

Sedan allt detta blifvit borttaget, påträffades en half meter ner 
i kistan ett menniskoskelett, som låg med hufvudet åt N., fotterna 
åt S. Ifrån bröstet upp till norra gafveln var kistan fyld med 
sand; södra hälften af kistan deremot var fyld med ör. Fyllningen 
gick icke ända upp till täckhällarna, så att ett mellanrum af 10 
enus djup var lemnadt. At N. stod ett lerkärl i sanden och bred
vid detta låg en jernbit.

Påtagligen har begrafning här försiggått tvänne gånger. Kistan 
har satts och kumlet uppförts för en person, som här jordats under 
äldre jernåldern, och sedan, flera århundraden längre fram, bär man 
rifvit sig ner i midten af kistan och der vräkt ned en afliden helt 
vårdslöst och, som det tyckes, tvärt öfver kistan.

En liten bit af ett lerkärl och en har zint hittades äfven. Huru
vida de hört till den äldre eller yngre begrafningen, kan jag ej säga.

Ringspännet, som är fullkomligt helt, har facetterade knappar 
liksom tig. 588 i Sv. jörns., men är tor öfrigt enkelt till formen
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sorn fig. 592 i samma arbete. Längs midten äro rutornament in
slagna, Största vidd 5,8 cm.

Bronshandtaget, som möjligen tillhört en nyckel och är för- 
sedt nied en ring, har egendomliga ingraverade ornament. I den 
afbrutna ändan synes ett fragment af jern. Formen är snarlik 
handtaget på tig. 498 i Sv. forns. Längd 5 cm.

Löparen är ett synnerligen vackert exemplar, nästan cirkel
rund! tillknackad och glatt slipad på tvänne ytor. Den har varit 
flitigt använd och har måhända hållits kär af egaren (eller 
egarinnan), efter den fått följa med i grafven. Troligen har 
lian tillhört den som först jordats här. Täckhällarna åt än
darna tycktes ej vara rubbade, och deraf kan man sluta till att 
löparen nedlagts i grafven, då denna först bygdes. Dess vidd är
6,5 cm.

Lerkärlet, som stod i norra ändan, är af samma vanliga förm 
som fig. 395 i Sv. fm'ns. och har liksom detta den dubbla randen 
intryckta punkter. Det var sprucket, så att det vid upptagningen 
sönderföll i bitar, men kail lätt hopsättas. Godset är fast och 
mycket tunnt, 3 nini.

Den enstaka lerkärlshiten, som hittades, bär tillhört ett kärl 
med svagt insvängd, nästan rakt uppstående hals. Nedanför denna 
äro sneda streck inristade. Godset är temligen groft, fast och om
kring 5 nini. tjockt.

Jernknifven, af samma vanliga form som fig. 267 i Sr. forns., 
är 13 cm. lång och 2,5 cili. bred.

8. Stort kummel, beläget på arbetaren Olssons gård. Diam. 
14 m., höjd 1,70 m. I toppen var en grop, 6 lii. i diam., 1,2 5 m. 
djup. Gropen såg ut att vara ursprunglig, meli i bottnen deraf 
var ett hål, som tydligen blifvit upptaget i senare tider. Öfversta 
lagret i kumlet bestod som vanligt af mindre gråstenar. Längre 
ned blefvo de allt större oell större och voro ner emot bottnen så 
stora, att flera man behöfdes för att rubba deni. En och annan 
kalkhäll förekom äfven. I bottnen af toppgropen vid dess södra 
sida stacko några kalkhällar upp, hvilka befunnos vara uppbrutna 
täckhällar till eli kista i bottnen af kumlet. Denna låg i N.— S., 
var 2,50 lii. lång, 65 cm. bred på midten, men smalare åt ändarna, 
samt 55 cm. djup. Väggarna voro lagda af fyra hvarf kalkhällar. 
Kistan var tvid med jord, dock ej längre upp än att ett mellanrum
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af 40 ems höjd var lemnadt. I kistan lågo en mängd obrända ben 
utan någon ordning, de flesta efter djur, såvidt jag kunde se.

I kistans södra del låg ett par sporrar af jern. Der låg äfven 
ett litet ändbeslag af brons samt ena hälften af en liten jemning. 
Midt i grafven lågo två små föremål af brons, det ena en sinal 
aflång platta, det andra en något bredare med ett halfrundt ut
språng. I norra ändan hittades några jernbitar samt bitar af ett 
lerkärl. Några sådana påträffades äfven i södra ändan.

Utanför kistan åt N. hittades under bottenstenarna en liten 
egendomlig fyrkantig bronsplatta och en jernbit.

Sporrarna äro af samma form som lig. 295 i Sv. forns, och 
äro försedda med fyra nitar, men äro något större än den nyss
nämnda figuren.

Jernringen, simpel, af en liten platt ten, har varit 2,5 cm. vid.
Ändbeslaget, mycket litet, men nätt och fint gjordt, är rätt 

likt fig. 157 i Bornholms oldtidsminder og oldsager af E. Vedel. 
Längden är ej större än 4 cm.

Bronsbeslaget med det halfrunda utsprånget, hvilket senare är 
formadt som en ögla och väl tjenstgjort som sådant, är 4,6 cm. 
långt. I hvarje ända har det varit fastsatt vid något föremål 
med en nit.

Det andra beslaget, af jern, har tydligen suttit på samma före
mål, ty det är af samma längd och bär äfven varit fästadt medelst 
tvänne nitar.

Den lilla fyrkantiga bronsplattan, som hittades under botten
stenarna, har troligen äfven varit något beslag. Den bär en ögla 
med isittande ring på en sida. Undertill har den åt tre sidor en 
list, men är öppen åt den fjerde. I hvarje hörn går en liten pigg 
ner. Hvarje sidas längd är 2 cm.

Lerkärlet har haft den vanliga formen, fig. 395 i Sv. forns., 
och den vanliga prydnaden af en dubbelrand intryckta punkter 
kring halsen. Godset är fäst och tunnt, endast 2 mm.

9. Kummel, beläget invid Olssons uthus med en del inne på 
hans gård, en del inne i Hedenbergs hage. Diam. 10 m., höjd 1 
m. åt S.; åt N. var det lägre, emedan man åt detta håll borttagit 
sten i senare tider. Bestod af gråsten, mindre i ytan, större i 
bottnen. Bland stenarna hittades två kulformiga gråstenar, en af 
dem slipad.
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I bottnen stod en stor hista, i N.—S. + 10° Ö.—V., 2,70 m. lång, 
65 cm. bred. Väggarna voro byggda af ett lager lagda kalkhällar 
öfverst och derunder gråstenar, här och där äfven en kalksten. 
Kistan var täckt af fyra stora kalkhällar och en mindre. Mellan 
täckhällarna och bottnen var ett tomrum af 50 ems djup. Detta i 
förening med att stenarna i kumlet lågo glest, enär detsamma 
saknade jordfyllning, gjorde, att mindre djur såsom råttor och 
kattor lätt kunnat leta sig ned i kistan. Häri torde man kunna 
söka förklaringen, att det menniska skelett, som låg i kistan, blifvit 
mycket ruhbadt. Man kunde dock utan svårighet se, att den jordade, 
hvilken valdt en storväxt person, — lårbenen voro 50 cm. långa — 
varit lagd i den vanliga ställningen med hufvudet åt N., fotterna åt S. 
Benen lågo ej här, såsom i 7, djupt ned i jorden, utan mestadels 
i ytan af bottenfyllningen, hvilken bestod af lera och, i norra 
hälften af kistan, af gråstenar. Kistans väggar voro 60 å 70 cm. 
höga.

I norra ändan låg en jernknif och kringströdda bitar af ett 
lerkärl, i midten delar af ett sköldhandtag af jern och i södra 
ändan två spjutspetsar och några fragment af samma metall.

Jernknifven, som är mycket förrostad, är helt liten och har ej 
varit mer än omkring 6 cm. lång i bladet.

Sköldhandtaget bär haft samma form som tig. 290 i Sr. forns.
Af spjutspetsarna är den största snarlik tig. 276 i Sv. jörns.; 

bladet är dock något smalare. Hela längden tycks hafva varit 19 
å 20 cm. Den minsta har haft ungefär samma form som tig. 274 
i nyssnämnda arbete, således med tvänne utgående hullingar. 
Längden har troligen ej öfvergått 12 cm.

Lerkärlet har haft samma vanliga form som de från de båda 
närmast föregående kumlen, tig. 395 i Sv. forns., med samma 
prydnad kring halsen. Godset är något tjockare, omkring 4 mm.

10. I den lilla täppa, som tillhör arbetaren Olsson - samme 
man, som gjorde det förut omnämnda fyndet, — syntes i nordvestra 
hörnet åt vägen invid stengärdesgården ett ställe, 4,50 m. i vidd, 
hvilket var helagdt med stenar i jordytan. Jag lät genomgräfva 
platsen och fann, att det verkligen var en graf. När vi kommo 
in i den ett litet stycke från sydvestra kanten, träffade vi nämligen 
på aska och brända menniskoson, hvilket allt intog en vidd af 1,5 0 
m. och låg 20 cm. djupt under markens yta samt var nerhäddadt
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under stenarna. Askbädden var omkring 10 cm. tjock. — Här 
lågo följande saker kringströdda bland askan: ett bågspänne, två 
andra små spännen, en sölja, två nålar, en fingerring, ett fragment 
af en platt ten och många fragment af plåt, allt af brons, samt två 
jernTcnifvar, en spelbricka af ben, fragment af en benkam och ett 
antal lerperlor.

I vestra kanten hittades några träkol och i den norra, nära 
uppe bland stenarna, en samling djurben (svin?).

.Slutligen påträffades i midten en liten grafkista af fyra kant
sätta hällar, hvilken var tvid af aska, obrända djurben, brända 
menniskoben och stenar. Här hittades äfven delar af en benkam 
samt bitar af ett lerkärl. Kistan stod 25 cm. under stenläggningens 
yta och höll 42 å 46 cm. i fyrkant.

Bågspännet är af samma form som tig. 445 i Sv. forns., men 
är mindre, 6,:, cm. långt. Klorna nertill äro öppna som på den 
nämnda förebilden.

De båda små spännena äro af samma form och storlek som 
lig. 438 i nyssnämnda arbete och tig. 40 i Månadsbladet tor 1878. 
Orneringen är dock något olika.

Bronssöljan är af samma form och har ungefär samma prydnad 
som tig. 39 i Månadsbladet tor 1878 med undantag af att rem
hål laren är helt kort. Vidd 3,3 cm.

Den bronsnål, som varit använd såsom prydnad, är snarlik 
fig. 42 i Månadsbladet för 1878, men kanske något vackrare formad, 
med knapp och en utsvällning dernedanför. För öfrigt är den 
sirad med små cirklar, limér m. m. Längd 7,5 cm.

Den andra nålen, en synål af samma utseende som fig. 43 i 
nyssnämnda tidskrift, är fullkomligt hel med sitt öga. Längd 6 cm.

Fingerringen af brons är helt liten, 2,2 cm. vid.
Ett bronsfragment, som är smalare på midten och bredare åt 

ändarna, — hvilka dock äro afbrutna, — är pryd! med inslagna 
punkter. Hvad det varit, kan jag ej säga,

De många fragmenten af bronsplåt äro troligen delar af ett 
bronskärl af samma beskaffenhet som de från grafverna 17 och 18.

Den ena jernknifven är ganska stor och har varit ett väl gjordt 
arbete. Eggen är afsneddad, och längs baken är bladet prydt med 
tvänne parallela limér och små inslagna cirklar med medelpunkt. 
Bladet är 14,5 cili. långt och 2,2 cm. bredt. Tången är afbruten i 
ändan.
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Den andra knifven är helt liten. Bladet är afbrutet. Dess 
bredd är blott 1 cm.

Spelbrickan, af samma slag som tig'. 361 i Sv. forns., men 
något högre, är genomborrad med ett bål. Vidd 4 cm.

Den först omtalade benkammen, af hvilken endast bitar hittades, 
bar varit gjord af en tunn benskifva, deri tänderna insågats, och 
tvänne skifvor på sidorna fastsätta med nitar, eller på samma sätt 
som tig. 41 i Månadsbladet för 1878.

Lerperlorna, som något vexla i storlek, äro af röd lera. Flera 
äro söndergångna. De hafva väl uppgått till omkring 15.

Benkammen, af hvilken bitar hittades i den lilla kistan, har 
haft högre rygg än den nyss beskrifna, men har varit förfärdigad 
på samma sätt.

Lerkärlet har haft vid mynning och helt svagt insvängd hals, 
nedanför hvilken en ås har gått. Godset är fast, 4 mm. tjockt,

11. Snedt emot Olssons bostad på andra sidan vägen ligger 
under backsluttningen en åker, hvars öfre del tillhör indragna läns
mansbostället Riddare. Utmed vägen är här en grusgrop upptagen. 
I kanten af denna grop varsnade jag i gränsen mellan ören och 
myllan, som här var 30 cm. djup, en rand af aska. Jag lät genom
söka stället och fann, att askbädden var högst 15 em. tjock, 1 m. 
bred och 1,50 m. lång. Askbäddens botten var något nedsänkt i 
ören, hvaraf jag kunde sluta, att en grund grop blifvit gräfd deri, 
askan ifylts och det hela täckts med jord. Endast några få stenar 
syntes här och der täcka askan.

Träkol fanns i myckenhet och i stora stycken. Några få små 
brända benskärfvor påträffades äfven. Stället kan sålunda be
traktas som ett slags »brandpil».

12. Kummel, beläget i norra delen af Engströms åker i när
heten af de ställen, der han gjort sina fynd. I kanterna var en 
mängd gråsten påkörd från åkern. Kumlet tycktes ursprungligen 
hafva varit 10 m. i diam. och 70 cm. högt. I midten gick en 
sänka i N.—S. För öfrigt var det platt. Det var hufvudsakligen 
hopfördt af gråstenar.

I midten af kumlets botten var en läggning af stora kalkhällar, 
omkring 3 m. lång. Någon kista af lagda eller stående hällar 
syntes ej till derinunder. Under hällarna påträffades sand,! och
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häri hittades beslag af brons till tvänne dryckeshorn, hvilande på 
lemningar efter ett tunnt och 6 å 8 cm. bredt trästycke, ett brons
beslag, som ser ut att hafva varit ett handtag till något kärl, några 
andra små bronsbeslag, en jernnyckel samt flera fragment af jern. 
Alltsammans låg djupt nere, 1,5o m. under kumlets toppyta. 
Obrända menniskoben, liggande utan bestämd ordning, hittades 
äfven.

Dryckeshornsbeslagen utgöras af samma delar som å fig. 381 
i Sv. forns., med undantag af att blott en länk från hvartdera 
hornet finnes af den kedja, som förenat halsbeslaget med änd- 
heslaget. Förutom mynningsbeslagen, hvilka helt enkelt bestå af 
en jemn, öfvervikt plåt, äro de prydligt arbetade och nitarna dertill 
försedda nied små silfverhufvuden.

Bronshandtaget har sannolikt varit fästadt vid något kärl, som 
användts, då hornen skulle fyllas. Det består af en platt ten, 
smalare på midten än åt ändarna, af hvilka den ena är omböjd 
och med tvänne bronsnitar varit fästad vid kärlet. Det har ej 
varit mera än 5 å 6 mm. tjockt och är prydt med inristade 
ränder. Ett liknande handtag har hittats vid Tenglings i Etelhem, 
äfven detta tillsammans med beslag till tvänne dryckeshorn. Det 
förvaras i Statens Historiska Museum, der det bär N:o 6545.

Ett bronsbeslag är hopböjdt som en hylsa och prydt nied några 
ränder. Hvad det varit, kan jag ej säga. Längd 3,s cm.

Ett annat består af en smal, numera afbruten, ten med nit i 
ena ändan.

Jernnyckeln är af samma förm som den från grafven 1 i 
Kornettskogen, fig. 1 i denna tidskrifts tredje band, 3:e häftet. 
Längd 23 cm.

Af jernfragmenten har ett tillhört en knif nied uppböjd spets, 
andra hafva tillhört ett större föremål, möjligen en yxa.

13. I sydvestlig riktning från 12 syntes strax innanför ledet 
till nyssnämnda åker en oregelbunden förhöjning. Vid någon under
sökning befanns marken här vara mycket stenbunden, på samma sätt 
som der Engström gjort sina fynd, eller så att ett temligen tjockt 
stenlager, förnämligast af kalkflisor, låg under gräsroten. Vi hade 
icke gräft långt, innan det påträffades en bädd af aska och brända 
menniskoben, 80 cm. lång, 30 cm. bred, 5 å 6 cm. djup Den låg 
omkring 30 cm. djupt under markens yta. — Bland askan hittades
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följande föremål: en nål, en bit af en kedja och flera fragment, 
allt af brons, samt perion, delar af en benring och af ett lerkärl.

Bronsnålen har påtagligen varit en prydnadsnål af samma slag 
som den från grafven 10. Troligen har den haft ett hufvud, ehuru 
detta nu saknas.

Kedjan, af hvilken en liten, 0,5 cm. lång, del hittades, är gjord 
af små lina länkar och har en liten ring i ena ändan. Troligen 
är den en del af en sådan kedja som fig. 52 i Månadsbladet 
för 1878.

Af de öfriga bronsfragmenten äro några hylsformiga, några 
utgöras af små tunna plåtfragment. Ett har varit något genom
brutet föremål. Ett annat litet fragment har i kanten små tänder 
som en såg och har troligen varit af samma slag som fig. 623 a 
i Sv. forns.

Perlorna bestå af ett tjugutal gröna, 10 hvita, 4 gula, 2 blåa 
och en flerfargad, alla af glas; dessutom finnas klumpar, deri flera 
perlor äro sammansmälta samt 5 perlor af .ben, hvilka spruckit 
sönder vid bränningen. I en af glasklumparna sitter en liten 
bronsspiral fästsmält.

Benringen, af hvilken tre bitar hittades, har varit trind, 7 mm. 
tjock.

Af lerkärlsbitarna kan man ej sluta till mera om kärlets förm, 
än att halsen varit något insvängd.

14. Ej långt från förra fyndstället, 3 m. NO. derom, träffades 
under stenarna och på samma djup som den förra åter en bädd af 
aska, 50 cm. vid och 10 cm. djup, rikt uppblandad med brända 
menniskoben. Bland benen funnos äfven några små, som tycktes 
vara efter något litet djur. Grankol förekom bland askan. Detta 
ställe var ännu rikare på fynd än det förra; här hittades nämligen 
ett bågspänne, en bronsnål, en jernnyckel, en jernknif, några små 
delar af en benkam, ett stort antal perlor af olika slag, en liten 
smal ringformigt böjd kronsten, ett i rät vinkel böj dt bronsfragment, 
en aflång fornstad femtén med brons i ena ändan, en likaledes 
förrostad jernnit samt några små fragment af jern.

Bågspännet är tyvärr ej alldeles helt, enär den Öfversta fyr
kantiga plattan saknas. Den runda midtknappen är äfven skadad. 
För öfrigt är det helt. Det är af samma förm som fig. 445 i Sv. 
forns, och har varit nästan lika stort.
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Bronsnålen är nästan alldeles lik fig. 42 i Månadsbladet för 
1878, men mindre. Längd 4,2 cm.

Jemny chein är af samma slag som fig. 498 i Sv. forns.
Jernhnifven har något svängd egg. Längden har varit omkring 

10 cm., bredden knappt 2 cm.
Benkammen, af hvilken endast några helt små bitar hittades, 

Ilar varit af det vanliga yngre slaget, fig. 526 i Sv. forns.
Perlorna utgöras af 8 långa af röd lera, ett 50-tal runda af 

samma ämne, 17 runda af något hvitt kritaktigt ämne (sten?), 
hvilka vexla i storlek från några mm. till öfver 1 cm., 13 långa 
af samma ämne, hvilka äfven äro af rätt olika tjocklek, 8 af grönt 
glas och 1 af blått glas. Dessutom finnas klumpar af flera hop
gyttrade perlor. De uppgå således till omkring 100.

15. I södra kanten af den ouppodlade stenbundna delen af 
åkern påträffades, 9 m. N. örn det ställe, der Engström gjort sitt 
andra fynd, en fläck, der det fanns en mängd brända menniskoben. 
Utan aska eller kol lågo de kringströdda på en vidd af 80 cm., 
25 å 30 cm. djupt ned. täckta af mindre kalkflisor och gråstenar. 
Bland benen hittades följande föremål: ett rundt bronssmycke, en 
jernsölja och flera aflångt fyrkantiga platta beslag till ett bälte, 
några andra föremål af jern samt en liten bit af en benkam.

Det runda föremålet af brons är ett vackert arbete, men tyvärr 
skadadt. Midtelpartiet är indeladt i trenne fält, såsom de dosformiga 
spänubucklorna stundom äro indelade. För öfrigt är det rikt sundt 
med slingor. I kanten hafva funnits fyra genomborrade utsprång, 
med hvilka plattan varit lastad medelst nitar vid något annat 
föremål. Två af dessa utsprång saknas nu. Vidd 5 cm.

Jernsöljan kan närmast jemföras med fig. t, pl. 1 i Teckningar 
ur Svenska Statens Historiska Museum, tredje häftet, men det är 
ej på långt när så mycket inklämdt vid söljans bas. Söljans största 
bredd 4 cm., remhållarens 2,2 cm. — Till samma bälte som söljan 
hafva antagligen alla 8 jernplattorna hört. De vexla mycket i 
bredd, och flera äro rätt mycket bredare än söljans remhållare. 
De äro eller hafva varit försedda med hål i hörnen.

Bland jernföremålen finnas tvänne nitar med stora hufvuden, 
en spik, en böjd spets, liknande den afbrutna udden af en spjut
spets, ett litet smalt, tunnt föremål, några Binda bitar samt för 
öfrigt en del förrostade fragment.



Fig. 1

Svärd i träskida med bron »hesla <j 'frän graf 17.
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Benkammen Ilar, att döma af den enda lilla bit af ena sido- 
skifvan, som hittades, varit vackert sirad af Hiner oell små 
cirklar.

16. Nära 15, eller fyra meter derifrån, träffades åter på en 
fläck brända ben, dock utan aska. Benskärfvorna voro ej synner
ligen många. De täcktes af sten som vanligt, dock ej i så hög- 
grad som de föregående. En obränd stor djurtand påträffades äfven, 
eljest intet.

17. Några meter N. örn det närmast föregående fyndstället 
gingo stenarna djupt ned i jorden och fylde en i leran gräfd grop. 
Här låg på 70 ems djup från markens yta ett menni skoskelett i 
N.—S. + 20° O.—-V. på rygg med armar och ben rakt utsträckta, 
hufvudet åt N. och ansigtet vändt åt V. Ofver dess fotter lågo 
utan ordning benen efter ett djur. Bland djurbenen påträffades en 
nit, en ring och ett platt, böjdt föremål af jern, allt mycket för- 
rostadt. Mellan lårbenen lågo ytterligare några forrostade jern- 
fragment. Ofver högra armleden låg en dubbelögla af jern och 
från denna utgick nedåt längs med underarmen ett böjdt föremål 
af jern, vid hvars slut en fyrkantig massiv bronsknapp med ett 
klufvet rörligt bihang, likt en remhållare, stack upp. Värdefullare 
voro dock de föremål, som lågo vid skelettets venstra sida och 
främst bland deni ett kort, smalt jernsvärd med skida af trä, efter 
hvilken lemningar ännu syntes. Skidan var beklädd med beslag 
af tunn, delvis förgyld, bronsplåt, hvilken både med hänsyn till 
anordning och ornamenter varit ett utsökt fint arbete. Svärdet låg 
med handtaget nedåt öfver midjan och spetsen uppåt öfver venstra 
öfverarmen. Utmed svärdets yttersida, men något lägre, låg en 
jernknif med tången nedåt. I jemnhöjd med knifven, men på andra 
sidan örn svärdet, låg en liten bronspincett. Intill svärdet och 
öfverarmen låg vidare en 30 cm. vid, något oval samling af brons
plåt, så tunn och skör, att den ej annat än bitvis kunde upptagas 
ur den hårda leran. Flera hvarf plåt lågo öfver hvarandra, så att 
det hela bildade en kupig massa. I midten sågs mellan plåtlagren, 
som stundom voro två, stundom flera, en temligen tjock träkärna, 
hvilken tydligen varit täckt af bronsen. Hvad det hela varit, 
kunde jag ej utröna, men antar som sannolikt, att det varit ett 
brousbeklädt träkärl, som nedlagts upp- och nedvändt. Ofvanför



FORNLEMNINGAR VID BJERS I HEJNUMS SOCKEN PÅ GOTLAND. 19

detta låg en jernyxa i den ställning, att skaftet varit vändt nedåt 
den jordades fotter och eggen inåt hans ansigte. Utmed högra 
benets inre sida gick en tunn raud af förmultnadt trä, hvilken fort
satte uppåt bröstet och öfverst vid halsen var något tjockare. 
Utmed venstra lårets yttersida, men under detsamma, syntes också 
obetydliga lemningar efter trä, hvaraf spår märktes äfven ofvanpå 
svärdsskidans bronsbeläggning. Troligen hafva vi här för oss de 
multnade lemningarna efter några bräder, hvilka bildat en ofull
komlig hista.

Skelettets hela längd var 1,7 o m.
Svärdet har, som förut nämnts, en skida, hvars bronsbeläggning 

är ett fint arbete (fig. 1—6). Den tresidiga midten af fig. 2 är for- 
gyld; för öfrigt äro beslagen på framsidan belagda med hvit metall. 
Ornamentiken påminner örn fynden från Ultuna och de äldre Vendel- 
grafvarna, Skidan å ett af svärden från dessa senare har äfven 
haft ett ändbeslag, hvars form liknar det å detta svärd. Ett lik
nande ändbeslag från Gotland förvaras förut i Statens Historiska 
Museum. Längd omkring 60 cm., bredd 5 cm.

Knif ven, som är mycket angripen af rost, bär varit omkring 
20 cm. lång och 2,5 cm. bred.

Den lilla bronspincetten är ännu rätt elastisk. Längd 5 cm.
Skålen, efter hvilken bronsbeläggningen fanns, bar varit omkring 

30 cm. vid.
Jernyxan, af ungefär samma form som fig. 263 i Sv. forns., 

är omkring 18 cm. lång och 10 cm. bred.
Hvad jern föremålet vid skelettets högra sida varit, kan jag ej 

säga. Dess längd var omkring 30 cm. Den lilla massiva brons- 
knappen i dess ända har formen af en kub med rundade kanter 
och hörn.

18. Strax intill 17, åt N., stötte vi åter på en likadan grop i 
leran, fyld med stora gråstenar och kalkstenar som den förra, men 
derjemte ofvan jord utmärkt med en låg stensamling, lagd utan 
någon ordning. Afven här låg ett menniskoskelett på gropens botten 
i alldeles samma riktning och med väsentligen samma utstyrsel 
som det förra. Här fanns nämligen ej blott svärdet, knifven, yxan 
och den ovala samlingen af bronsplåtar, utan äfven djuret, som 
här äfven hade sin plats vid den dödes fötter, och lemningarna 
efter den primitiva träkistan.
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Skelettet låg på samma djup under den stenlagda markens yta 
som det förra, eller 70 cm. Men i olikhet med detta låg det fram
stupa med hufvudet åt N. och ansigtet nedåt. Hela hufvudet var 
för öfrigt krossadt af en kalksten och en stor gråsten, som lågo 
derofvanpå. Armarna voro sträckta långs med kroppen, den venstra 
dock något böjd, så att underarmen låg in öfver höftbenet. Benen 
voro rakt utsträckta. Hela skelettets längd var öfver l,so m., lår
benens 50 cm. Det var således en storväxt man, som här blifvit 
jordad.

Svärdet hade lagts snedt öfver venstra höften med spetsen ned 
öfver högra lårbenet. Knifven låg högre upp tvärt öfver ryggen 
med tången åt venster. Yxan, efter hvars träskaft spår syntes, 
låg nästan uppe på axeln med eggen vänd från och skaftet åt den 
döde. På venstra öfverarmen neremot armvecket låg ett beslag af 
tunn smal bronsplåt, hvilket varit fästadt omkring något temligen 
platt, rundadt föremål af trä, hvaraf lemningar syntes. Lemningar 
efter liknande beslag syntes på flera ställen i grafven. Något 
längre ned inför armvecket och nära knifven låg en upphöjd brons- 
sölja med renhållare. Det med bronsplåtar belagda ovala träföre
målet låg i jemnhöjd med axeln och var 34 cm. långt, 26 cm. 
bredt. Nedanför detsamma lågo några refben af ett större djur. 
Mellan smalbenen lågo tre benbrickor, en af dem bronsbeslagen, 
och vid venstra benets yttersida fyra dylika. De lågo dock ej alla 
i samma plau. Vid nyssnämnda sida af skelettet låg vidare ett 
90 cm. långt, i tre knän böjdt smalt jernföremål, som bestått af 
flera länkar, sammanhållna af en större och flera mindre ringar. 
Hvad det varit, kunde jag ej utröna, örn icke möjligen något slags 
bindsel till djuret, af hvilket käftbenen lågo dels ofvanpå, dels i 
jemnhöjd med det nu beskrifna jernföremålet. De öfriga djurbenen 
lågo längre ned. Invid det nämnda föremålet lågo vidare delar af 
en benkam och några jernfragment. Märken efter trä syntes kär 
utmed högra benets inre och venstra benets yttre sida.

Svärdet har samma korta och smala form, äfven samma Ultuna- 
Vendel-ornamentik, som det från torra grafven. Beslagen äro dock, 
med undantag af ändbeslaget och de båda små tvärbeslagen, till 
formen olika dem å det förra svärdet. Längden och bredden hafva 
varit ungefär desamma som å detta svärd eller 60 x 5 cm.

Jernknifven har temligen böjd rygg och rak egg. Längd 20 
cm., bredd 2 cm.
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Bronssöljan har en ganska egendomlig, ehuru enkel form: 
liten, aflångt fyrkantig, mindre på Öfversidan än på undersidan. 
Remhållareu tycks hafva bestått af en enda plåt, som med nitar 
varit fästad vid bältet, af hvilket ännu små fragment synas. Söljans 
längd (och remhållarens bredd) 2,5 cm., dess bredd 1,8 cm., höjd 
6 mm.

Jernyxan har ungefär samma form som den från förra grafven, 
men har dock mycket smalare eggparti. Längd 14 cm., bredd 10 cm.

Plåtarna efter skålen hade en längd af 35 cm. och bredd af 
16 cm.

Benkammen, af hvilken blott mycket bristfälliga fragment 
återstodo, har varit af den vanliga, långa, smala yngre formen.

Af lenbrickorna har en i midten spår qvar efter jernbeslag, de 
öfriga deremot äro alldeles släta. Alla hafva på undersidan en 
insänkning tvärt öfver. Dess vidd är 2,5 å 3 cm.

19. Litet kummel, beläget i nordvestra hörnet af Berglunds 
åker. Diam. 6 m., böjd 50 cm. Det var hopfördt af gråsten och 
kalkstenar.

I bottnen var en 2,4 o m. lång, 45 cm. bred och endast 20 cm. 
djup kista, hvars väggar voro bygdå af ett enda lager lagda kalk
hällar. Riktning N.—S.+ 5° O.—V. I kistan låg ett menniska- 
skelett, hvars delar voro spridda utan någon ordning. Dock kunde 
man se, att det ursprungligen legat på det vanliga sättet med 
hufvudet åt N., benen åt S.

20. Litet kummel, beläget i samma åker, 29 m. 0. från det 
förra. Diam. 5,50 m., höjd 50 cm. Det var på samma sätt hop
fördt som det förra. Temligen nära uppe mot ytan hittades några 
obrända djurben, eljest intet i hela grafven.

21. Några m. S. örn det föregående låg ett kummel, på samma 
sätt hopfördt som de båda föregående. Det var 7 m. långt på ena 
hållet, men mindre på det andra. Huruvida detta berodde på att 
sten i senare tider blifvit påkörd en gammal graf, eller örn det 
bela blott var ett vanligt hopkördt åkerröse, kan jag ej med be
stämdhet säga, enär intet fynd alls gjordes, såvida man ej som 
sådant får anse några kalkstenar, som hurö tydliga spår efter bränning.
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22. I hemmansegaren Ahlqvists ladbås voro tre grafvar, ut
märkta af hällar, som syntes något öfver jorden, hvilka jag passade 
på att undersöka nu, innan han hade lagt golf in. Vackrast och 
störst af dem var en kista, af kantsätta hällar, tvärt öfver hvilken 
norra ladväggen var dragen. Lyckligtvis befann den sig midt under 
dörrtröskeln, så att det var möjligt att företaga en undersökning.

Kistan stod i N.—S. + 10° V.—O. Hela östra sidan bestod af 
en enda nära 2 m. lång häll. Af den vestra sidan fanns nu endast 
qvar en liten häll åt N. Åt S. hade funnits en häll, som lär legat 
lutande in öfver grafven och borttagits tor flera år sedan. Gafvel- 
liällarna, af hvilka den södra stod i sned vinkel emot den östra 
sidohällen, lutade, den södra starkt inåt, den norra något utåt. 
Kistans längd var l,so m., bredd 84 cm., djup 40 cm. Bottnen 
utgjordes af sjelfva fasta hällen, på hvilken hällarna blifvit satta.

På häll bottnen låg bär ett menniskoskelett på venstra sidan 
med hufvudet åt X., benen åt S. och knäna starkt böjda. Bålens 
ben liksom hufvudets och armarnas voro kringspridda utan ordning, 
de öfriga deremot lågo i god ordning. Bakom högra knävecket låg 
en liten benkam.

Benkammen har varit både till utseende och storlek nästan 
fullkomligt lik tig. bb pl. 1 i Teckningar ur Svenska Statens Hi
storiska Museum, tredje häftet. De små cirklarna vid kanten äro 
bär halfcirklar. Af tänderna finnas nu endast de grofva yttersta qvar.

23. Nära södra dörrtröskeln stod en ensam häll, som stack 
upp 10 cm. öfver jorden. Från roten var den 47 cm. hög samt 80 
cm. bred och 8 cm. tjock. Afven denna stod på bara hällbottnen. 
Den stod fullkomligt i N.—S. På båda sidor örn hällen voro mindre 
stenar nerlagda tätt under jordytan. Bland dessa fanns en, som 
hade tydliga spår efter hvässning: skåror i stenen, som gingo härs 
och tvärs. Den låg på vestra sidan. På samma sida under ste
narna, hittades bitar af ett lerkärl, några små brända benskärfvor, 
sannolikt menniskoben, och några obrända djurben.

Lerkärlet, af hvilket några bitar hittades, Ilar haft svagt in
svängd hals och en ås dernedanfor. Godset är grått, 4 å 5 mm. 
tjockt.

24. Strax derintill, inför samma tröskel stod en liten kista, 
hvars sidohällar stucko upp något öfver marken. Ehuru jag hörde,
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att den tor några få år sedan skulle utan egarens vetskap hafva 
blifvit genomgräfd, beslöt jag dock att undersöka den, enär jag ej 
visste, huru pass grundligt min föregångare bade gjort sin sak. Han 
tycktes dock hafva genomgräft kistan ända till bottnen, ty intet 
hittades utom några djurben.

Kistan, som stod i N.—S. + 20° Ö. —V., saknade gafvelhäll åt 
N. Åt samma håll var hon äfven något smalare, 35 cm., än åt S., 
der hon var 45 cm. Ursprungligen tycktes hon hafva varit om
kring 70 cm. lång. Djupet var 35 cm.

De vid dessa undersökningar anträffade fynd förvaras i Statens 
Historiska Museum under N:o 8062.


