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Gräffält vid Bläsnungs i Vestkinde socken på Gotland.
Öfversigt af

Fredrik Nordin.

I Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, sjette bandet, l:a 
och 2:a häftena, samt sjunde bandet, l:a häftet, hafva redogörelser 
lemnats för de undersökningar på ofvannämnda gräffält, hvilka jag 
företagit åren 1882, 1884 och 1885. Dessförinnan hade jag redan 
sommaren 1876 undersökt några förnlemningar på denna plats, och 
ehuruväl jag i dem ej gjorde några fynd, böra de dock för full
ständighetens skull här omnämnas.

1641. Rest kalkhäll, hvilken år 1876 stod i kanten mellan 
åkern och skogsremsan. Numera är den liksom den följande för
svunnen, sedan ytterligare ett stycke af denna remsa odlats till 
åker. Bredd 65 cm., höjd från roten 68 cm., tjocklek 6 cm. 
Riktning N.-—S.

Litet grus, som var lagdt omkring stenen, var det enda som 
hittades.

165. Rest kalkhäll, stående alldeles intill föregående. Bredd 
98 cm., höjd 38 cm., tjocklek 60 cm. Riktning N.—S. Ingenting 
hittades här.

166. Stor kista af stående hällar, belägen uppe i Nyströms 
åkerhörn mellan 20, 22 och 23. Långsidorna voro ej alldeles 
jemnlöpande, så att norra ändan, hvilken saknade gafvel, var vi

1 Numreringen är en omedelbar fortsättning från deli för undersöknin
garna år 1885.



88 FREDRIK NORDIN.

dare än den södra. Kistans hufvudriktning var N.—S. + 300 Ö.—V. 
Vestra långsidan, som bestod af tre hällar, var 2,8 2 m. lång, östra, 
som bestod af fyra, 3,9 5 m. och södra gafveln, som bestod af två 
hällar, 1,7 8 m. Hällarna voro öfverhufvud taget 53 cm. höga, 
hvilket mått sålunda betecknar kistans djup. Hela kistan var fyld 
af hårdt sammanpackadt grus.

Under detta påträffades ett lager af svart jord och litet brända 
ben, 30 cm. långt, 15 cm. bredt och 10 cm. tjockt. Detta var allt.

Att döma af denna kistas likhet med de under 45 och 46 
omtalade, tror jag, att i dess midt varit rest en kalkhäll på samma 
sätt som vid de nämnda, men att denna blifvit borttagen vid de 
plundringar, för hvilka detta gräffält varit utsatt tor en mansålder 
sedan.

167. Kista, belägen några m. V. örn 164 och 165. Längd
riktning N.—S. Norra sidan saknades. De öfriga voro 50 cm. långa.

I bottnen låg en liten kalkhäll. Ingenting annat hittades. —

Härmed är den detaljerade redogörelsen för alla undersökta 
grafvar på detta gräffält afslutad.

För att detta i sin helhet och de af undersökningarna vunna 
resultaten lättare må kunna öfverskådas, vill jag göra ett försök 
till en öfversigt öfver detsamma. En sådan bör ock så mycket 
mera kunna vara på sin plats, som detta gräffält är det första 
större gräffält på ön, hvilket blifvit fullständigt undersökt. Väl 
hafva några rösen förbigåtts, men dessa hafva alla varit sådana, 
som förut genomgräfts så grundligt af skattgräfvare, att jag ej 
trodde det löna mödan kosta arbete på dem.

Den, som gjort sig mödan att genomläsa mina föregående be
rättelser öfver detta gräffält, har snart funnit, att det i det hela 
taget varit fattigt på färnsåker. Jag har ofta kunnat genomgräfva 
flera grafvar å rad utan att tinna något. Också var jag mången 
gång frestad att afbryta gräfningarna och begifva mig till någon 
annan plats; men jag ansåg detta ej vara riktigt af följande skäl. 
Om jag hade lemnat graffältet efter att endast här och der hafva 
anstalt en gräfning, så skulle i en framtid den som velat fullborda, 
hvad jag påbörjat, ej vetat, hvar han skulle gräfva. Och vidare 
— äfven om ett gräffält är fattigt, kan det dock här och der gifva 
ett vigtigt bidrag till lösningen af arkeologiska spörsmål. Och
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detta har, såsom jag tror det följande skall ådagalägga, visat sig 
vara förhållandet med graffåltet vid Bläsnungs.

Det största intresset med detsamma synes mig vara, att man 
kan följa de olika åldrarna inom det ända från stenåldern upp 
till yngre jernålder^ början, eller till mellanjernåldern, örn man 
föredrar den benämningen. Och intressant är det att se, huru de 
i noggrann tidsordning följa efter hvarandra på kartan. Visserligen 
äro stenåldersfynden endast några få och hronsåldersfylidet endast 
ett, men de ligga på den plats, der de i förhållande till de öfriga 
grafvarna på samma gräffält böra ligga. Att de äro få, betyder 
för öfrigt ej synnerligen mycket, om man besinnar, att öfver hufvud 
taget graffynd från dessa tidiga skeden äro sällsynta på ön.

Öfverst på graffåltet, i dess vestligaste del, finna vi grafvarna 
från äldsta tid.

A. Stenålder.

Det är i de tre grafvarna, 154, 155 och 157, som fynd gjorts, 
hvilka med all sannolikhet kunna antagas förskrifva sig från sten
åldern. Grafkistornas förm och stora dimensioner, förekomsten af 
lemningar efter flera skelett i 155 samt mejseln i samma graf 
styrka detta antagande. Härtill komma de genomborrade galt
tänderna i 154 och 157, hvilka dock ensamma ej skulle räcka till 
för att bevisa detta, emedan sådana kunna anträffas från senare 
tider. Så har jag sedermera i en af »kämpagrafvarna» vid Rings 
i Hejnum, hvilka förskrifva sig från senare delen af äldre jern- 
åldern, funnit sådana.

Visserligen var utbytet från dessa tre grafvar ej rikt, men för 
gotländska förhållanden måste det anses som rätt lyckligt att på
träffa tre stenåldersgrafvar på samma plats. De äro i alla händelser 
ett intressant bevis för, att trakten var befolkad redan så långt 
tillbaka.

B. Bronsålder.

Bronsålderfyndet i grafven 155 står väl ensamt från graffåltet, 
men då man besinnar, huru föga talrika bronsåldersfynden från ön 
äro,1 må man vara glad, att ett af dem träffats på detta gräffält.

1 Se G. A. Gustafson, gotländska bronsåldersfynd, i Sv. Fomin, foris 
tidskrift, 6:te bandet, 3:e häftet.
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Flera omständigheter bidraga dessutom att förläna det ett visst 
intresse, såsom att grafven hade anbragts uppe i en stenåldershög, 
att den bestod af en helt liten kista, fyld med tili sand och med 
väl rengjorda brända ben, hvilket ju stämmer öfverens med de 
svenske forskarnes åsigter örn grafskicket under yngre bronsåldern, 
och att det lilla enkla lerkärlet med dess grepe samt de båda små 
föremålen af brons voro bela och väl bibehållna.

C. Äldre jernålder.

Det öfvervägande största antalet grafvar i graffåltet tillhörde 
den äldre jernåldern. Innan jag ingår i någon framställning af 
dessa grafvare beskaffenhet och de iakttagelser, som om dem kunna 
göras, meddelar jag ett tabellariskt sammandrag af de fynd, som 
tillhöra denna period. Här äro sålunda upptagna alla de grafvar 
med säkra bevis, att de varit sådana, hvilka tillböra den äldre jern
åldern i bela dess utsträckning. Med en asterisk (*) framför numret 
äro utmärkta alla de, hvilka jag på grund af deras innehåll eller 
deras läge anser tillhöra den yngre delen af denna period, den s. k. 
romerska äldre jernåldern. Sådana fornlemningar, hvilka icke inne- 
höllo några säkra tecken till, att de verkligen varit grafvar, äro ej 
här upptagna.
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Granskär man denna tabell, så finner man, att fynden sönder
falla i två grupper: sådana, som tillhöra den förromerska äldre 
jernåldern, eller som den ofta plägar kallas, la Téne-perioden, 
och sådana som tillhöra den romerska.

a. Förromersk äldre jernålder.

Denna grupp är den största och omfattar öfver 100 grafvar. 
Den sträcker sig öfver hela Haglunds område, och ett egendomligt 
sammanträffande är det, att gärdesgården, som skiljer Haglunds 
egor från Nyströms, äfven skiljer de båda äldre jernåldersgrupperna 
från hvarandra. Detta får naturligen ej tydas så, att en sträng 
gräns mellan dessa båda områden kan dragas. Man kan nämligen 
på det nedersta Téne-området märka öfvergången till romersk 
jernålder och spår till börjande inflytelser från denna kultur. Men 
så till vida kan man draga upp en gränslinie mellan de båda 
områdena, som de sista säkra Téne-fynden förekomma ofvanför 
och de säkra romerska fynden begynna nedanför denna linie.

Innan jag redogör för den äldre gruppens fynd, må en beskrif
ning lemnäs på dess fornlemningars

Utseende och anordning.

Det allra största flertalet utgjordes af merändels små gräs
bevuxna rösen eller kullar af 3—5 nars vidd. Ett och annat röse 
uppnådde större storlek, och dessa befunno sig alla i södra kanten, 
intet i den norra.

Några få voro försedda med en utomkring röset löpande ring 
af gråstenar, såsom 95, 113, 121, 150. Men många voro ej de rösen, 
man försett med denna, på andra gotländska gräffält, t. ex. Tingstäde 
och Vallstena, rätt vanliga prydnad.

Mestadels voro rosena hopförda af gråstenar och jord, mera 
sällan af kalkflisor, hvilket är rätt egendomligt, alldenstund den 
utanför liggande heden, der kalkstenen öfverallt ligger bar, erbjuder 
ett rikt förråd på material af detta slag. Stundom hade man gjort 
sig besvär att hemta jordfyllningen rätt långt ifrån. Särskildt tycks 
raan hafva haft förkärlek för ett visst slags ör, som läs från ett 
ställe, beläget nära lf fjerdingsväg härifrån, vid den s. k. Sten
krogen.



I somliga rösen fann jag, när jag kom till botten, långs rosets 
kant en rand af ordentligt lagda kalkhällar alldeles som i Kornett
skogen1. Så var förhållandet med t. ex. grafvarna 35—38.

Rosena innehöllo dels »obrända», dels »brända grafvar».
De förra voro af flera slag.
Vanligen antydde några i bottnen liggande stora hällar, att en 

menniska här blifvit jordad. Oftast täckte dessa hällar äfven en 
kista, i hvilken den döde blifvit lagd.

Kistan, hvilken merändels, och t. ex. i det närbelägna graf- 
fältet i Kornettskogen, består af stående kalkhällar, var här bygd 
på flera olika sätt. Det vanligaste var dock äfven här, att väggarna 
utgjordes af enbart stående kalkhällar. Grafkistorna af detta slag 
uppgå till 17.

Men stundom hade man, för att mildra trycket ofvanifrån af 
täckhällar och rösets massa, omgifvit de stående hällarna med en 
ram af liggande sådana, en egendomlig anordning, som jag ej förut 
sett. Sådana äro t. ex. 70, hvilken är afbildad sid. 121 i 6:te 
bandets 2:a häfte af denna tidskrift, samt 135.

Kistorna af såväl detta som det föregående slaget äro vanligen 
i förhållande till sin längd mycket smala.

Sista ledet i denna utveckling bildar grafven G8, der kistan, 
för öfrigt vårdslöst hopkommen, endast bestod af ett lag liggande 
kalkstenar.

Men det saknas ej heller grafvar, der den aflidne ej lagts i 
någon kista, utan helt enkelt uti en i jorden gräfd grop, hvilken 
igenfylts och ofvanpå täckts med några stora kalkhällar. Sådana 
äro 39 och 90.

Slutligen finnas många grafvar, der man jordal liket utan att 
skydda det ens med täckhällar, blott täckt det med jord och med 
ett röse. De uppgå till 13.

Märkligt är att se, med hvilken noggrannhet man i allmänhet 
iakttagit, att liken och kistorna lagts i riktning N—S. Någon 
dragning förekommer då och då, t. o. m. så pass, att några befunnits 
ligga i NO—SV., men egendomligt är, att dragningen aldrig går 
åt motsatta hållet, NV—SO. Hufvudet ligger som vanligt regel
bundet åt norr. Endast ett undantag härifrån fins, 94, der hufvudet 
låg åt söder. Att våra förfäder sedan urminnes tider fäst en viss

1 Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, fjerde humlet, 2:n häftet, sid. 83.
H
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betydelse vid väderstrecken, är ju bekant redan från stenåldern. 
Här hafva vi en ytterligare bekräftelse derpå.

Skeletten hafva befunnits ligga i de mest olika' ställningar. 
Vanligast är, att de ligga på endera sidan. Men ofta ligga de 
framstupa, stundom äfven på rygg. Något bruk att lägga den döde 
i en viss bestämd ställning, såsom vanligt är i vår tid, har således 
ej då existerat.

Det större antalet rösen innehöllo dock »brända grafvar», ej 
mindre än 59. I de allra flesta af dem påträffades askan och 
benen liggande i en liten samling på rösets botten, men i några 
hade man nedlagt dem i en särskild liten kista. Sådana voro 64, 
hvilken innehöll tvenne dylika kistor, samt 71 och 74. Dessa kistor 
stodo oek i N—S.

Likbränningen har i de allra flesta fall försiggått på ett annat 
ställe, än der grafven torlades. Man kan sluta sig till detta deraf, 
att askbädden och de brända benen äro så ringa. Det är ju ock 
mycket sannolikt, att man för ett så stort gräffält haft ett särskildt 
förbränningsställe. Endast på några ställen förekommer askan så 
ymnigt, att man kan antaga, att bålet stått på den plats der grafven 
Indes, t. ex. i 117.

Ett exempel på likbränning och jordande i samma grafhög före
kommer i nyssnämnda graf, 117, der en »bränd graf» fans på 
bottnen och en »obränd» uppe i röset. Redan häri hafva vi ett 
bevis, att på detta gräffält under dess förromerska tid de båda 
grafskicken samtidigt förekommit; men man kan äfven af den om
ständigheten, att rösen, innehållande skelett, och sådana, inne
hållande aska, kol och brända ben, ligga kastade örn hvarandra 
inom ifrågavarande område, och att samma slags fornsaker före
komma i hvardera slaget, draga den säkra slutsatsen, att de båda 
grafskicken samtidigt brukats, ehuruväl likbränningen har varit 
allmännare. De »brända grafvarua» äro dubbelt så många som de 
»obrända». Under det att de »brända grafvarna» uppgå till 60, 
deraf två i en graf, äro de »obrända» endast 30. Två af dessa 
senare innehöllo dock hvardera tvenne skelett, nemligen 83 och 156.

Inom detta område, hvilket jag betecknat med namnet la Tene, 
förekomma äfven några sådana resta kalkhällar, som i Kornettskogen 
voro så allmänna, och som der visade sig företrädesvis vara resta 
vid mansgrafvar samt motsvarade den andra, romerska, afdelningen 
af de Bornholmska brandpletterne. De hällar på Téne-området vid



Bläsnungs, hvilka med säkerhet utmärkte en grafplats uppgingo ej 
till mera än 11. Endast 4 af dessa grafvar, 45—47 och 123 inue- 
höllo dock några föremål, och egentligen endast de tre första något 
af värde. Inga af dessa tre innehöllo några karakteristiska Téne- 
saker, och man har sålunda ej något säkert bevis för, att dessa 
hällar äfven blifvit nedsatta under denna period. Men, såsom vi i 
det följande under afdelningen om fornsakerna skola se, förekommer 
der heller icke något, som bestämdt motsäger detta. Jag medräknar 
dem derföre till Téne-perioden.

Två af dessa grafvar, 45 och 46, voro märkliga till sin an
ordning. Hällen befans nämligen här vara omgifven af en stor 
kista af stående hällar.

Ett och annat röse liksom några resta kalkhällar saknade alla 
spår efter vare sig likbränning eller jordande. Huru detta skall 
förklaras, vet jag ej.

Slutligen bör ej förbigås ett domaresäte, 35, beläget i norra 
kanten af graffältet. Här, lika litet som i de båda på Tingstäde- 
gratfältet och i Kornettskogen, fann jag något, som kunde tyda på, 
att de anbragts som omslutning åt en graf. Visserligen fans i 
Tingstäde en liten samling brända ben, nedlagda mellan några 
kalkstenar, men sannolikt har detta ej något samband med domare
sätet. Frånvaron af bevis, att dessa domaresäten omslutit grafvar, 
styrker den förmodan man länge hyst, att dessa fornlemningar 
tjenat andra ändamål och varit helgade, vare sig åt rättsliga för
handlingar eller religiösa ceremonier. En plats, der man kunde 
tänka sig handla under de hädangångnes ögon och omgifven af 
deras andar, vore ju synnerligen lämplig tor sammankomster med 
båda dessa syften.
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Fornsaker.

Téne-området på detta gräffält kan liksom hela fältet kallas 
temligen fattigt. Vanligen hafva endast några få föremål fått följa 
den döde i grafven. Det hela tyder på, att befolkningen i trakten 
på denna tid ej haft synnerligen rika tillgångar att förfoga öfver eller 
åtminstone ej offrat mycket af dem på de aflidne. Dock må man 
betänka, att jernet på denna tid ännu var en nyhet, och att säker
ligen äfven enkla föremål af denna metall representerade ett större 
värde, än man l id törsta anblicken af dem är böjd för att tro.
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Hvad sorn hittats lemnar emellertid mången inblick i den tidens 
förhållanden ej blott i grafskicket, hvilket jag i det föregående 
behandlat, utan äfven i andra afseenden.

Af hvad slag de föremål äro, som hittats, framgår af följande

Tablå.

Rösen.
Resta
kalk- Summa.

hällar.

I. Föremål af silfver.
i __ i

II. Föremål af brons.
Fibulor___________________ _____ ______ ____________ 5 — 5
Beslag af bronsplåt.............................................. .................... 10 — 10
Knappar med nedstående flikar___ ___ _______ _______ 1 — 1
Halfperlor = M. 362______ ________ ________________ 12 — 12
Halfperlor = M. 363________________________ ___ ___ 2 — 2
Bältebeslag af bronsplåt____ ___ ______ ______________ 4 — 4
Knapp af brons = U. 165............................. ........... ........ . 1 — 1
Andbeslag................ ............. ........ ................................. .......... 3^ — 3

G 6
Armring, trind...................................................-..................... 1 — 1

d:o platt______ _____ ____ ___ ________________ 1 - l
Treuddigt beslag_________________ ___ ______ __ _____ 1 — 1

2 _ 2

Diverse föremål, såsom smältklumpar, fragment m. m__ 14 — 14

lil. Föremål af jern.
Fibula ............................ ...... ......... ....................................... 1 1
Bältebeslag med knappar (och ringar)___ __ ___ _____ 14 — 14

25 2 27
Söljor____ _____________________ ______ ____________ IG 3 19
Svärd —- M. 282..................—................................................. ] 1 2

1 _ 1
Bältehakar.................................................................................. — 2 2
Andbeslag....................-.......—............... ................................ 1 1 2
Dubbelknapp ----------- ------------------------------------------ ----- 1 - 1
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Resta
Rösen. kalk- Summa.

hällar.

Betsel............................. .................. ......... ..... ........................... i 1
Platt, rektangelformigt beslag............. ................................. i 1
Diverse obestämbara föremål............................................ ..... 15 — 15

IV. Lerkärl.
Lerkärl = lia;. 6 i Svenska Fornminnesföreningens tid-

skrift, sjette bandet, andra häftet............................ . 10 — 10
D:o = fig. 5 i samma häfte...... .............. .................. ........... 2 — 2

1 _ 1
Skålformiga...................... ............................ .............................. 8 — 8
Lerkärl = M. 395...... ............................. ........ ......................... 6 i 7
Andra med insvängd hals............................................... ....... 5 — 5
Lerkärl af obestämbar form................................................ 10 — 10

V. Öfriga föremål.
12 12

Bernstensring...... ..................... ............ .................. ................. 1 — 1
Sjötång............................. ........................................................... 4 — 4

i 1
Löpare till handqvarn............................................................... 7 — 7
Varpor_______ _____ __________ ____________________ 3 — 3

Prydnadsföremål äro, som man finner, ej synnerligen vanliga 
på detta område: endast en enda liten ring af silfver, fem fibnlor 
af brons och en af jern, de s. k. balfperlorna af brons och två 
armringar af samma metall. Detta är dock mera, än hvad graffåltet 
i Kornettskogen gaf, ty der förekommo icke alls några prydnads
föremål, icke en enda Abula.

De mest karakteristiska sakerna för gruppen äro, som man 
kan vänta sig, fibulorna, hvilka alla tillhöra Téne-tid. Ingen af 
dem har dock den för den äldsta Téne-perioden utmärkande formen, 
utan tillhöra de senare grupperna. En af dem, den från grafven 
103, är afbildad i denna tidskrift, sjette bandet, 2:a häftet, sid. 103 
och tillhör en sen form; två äro af liknande form som fig. 12 i 
i Månadsbladet för 1880 eller fig. 153 i UNDSE'!' Jcrnalderens bc- 
gyndelse i Nordeuropa; en är af typen 312 i Montelius Svenska



108 FREDRIK NORDIN.

forns. Af livad fonn den femte varit, kan man ej afgöra. Jern- 
fibulan har samma form som den ofvannämnda fig. 12 i Månads
bladet för 1880.

Jemför man dessa med de fibulor, som träffats i de äldsta af 
de Bornholmska brandpletterne, så finna vi, att de äldsta formerna, 
t. ex. de i Undsets nyssnämnda arbete afbildade fig. 85 och 86, 
bär saknas. Deremot träffas den i dessa brandpletter ofta före
kommande fig. 92 i tre ex., såsom vi sett.

Karakteristiska äro vidare ett slags bältebeslag, mer eller mindre 
liknande fig. 163 och 165 i det nämnda arbetet af Undset. De 
förekomma isynnerhet i vestra delen af Téne-området och icke 
neremot gränsen till det romerska. Vanligen äro de af jern, hvilket 
stundom är på de upphöjda knapparna belagdt med bronsplåt, men 
någon gång äfven af brons, såsom bronsknappen i grafven 95. 
Från 14 grafvar finnas sådana knapp- och ringformiga bältebeslag 
af jern.

Till de karakteristiska fynden få äfven räknas beslag af tunn 
bronsplåt med underifrån drifna upphöjda ränder. I tio grafvar 
äro sådana beslag funna. Märkligast af dessa äro de rliomboidiska 
beslagen från grafven 70, hvilka hafva alldeles samma utseende 
som fig. 164 hos Undset, om man frånräkna!- den lilla på beslaget 
anbragta fogeln. Dessa beslag hade, såsom i den detaljerade be- 
skrifningen på grafven är omnämndt, varit anbragta på ett ovalt 
föremål af trä och fastsätta medelst knappar med långa nedskjutande 
flikar.

Annu ett annat slags föremål, som hos Undse’!’ är afbildadt på 
samma sida som de nyssnämnda figurerna, återfinnas här i stor 
myckenhet, nämligen de s. k. halfperlorna af brons. De förekomma 
i fjorton grafvar dels vid skelett, dels vid brända ben. I tolf voro 
de försedda med hål liksom M. 362, i två med små flikar liksom 
M. 363. Mestadels hafva de vid skeletten träffats liggande vid 
hufvudet och således varit fastsydda som prydnad på hufvudbonaden. 
I dessa fäll åtföljas de vanligen af en liten samling fin sjötång, 
hvilken måtte hafva varit anbragt som stoppning i hufvudbonaden. 
Sådan anträffades äfven i Tingstäde tillsammans med halfperlor af 
brons, hvilket der var så mycket mera anmärkningsvärdt, som detta 
gräffält ligger långt från hafvet. Men stundom träffas halfperlorna 
vid Bläsnungs äfven längre ned på skelettet, vid midjan och knäna 
såsom i 127. Ja, i en skelettgraf, 145, lågo de kringströdda öfver
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nästan hela skelettets längd i ett mycket stort antal oell hade sålunda 
varit lastade på hela drägten, hvilken, besatt med en sådan mängd 
gulglänsande bronsperlor, måtte haft ett rätt ståtligt utseende. 
Dylika perlor anträffades i ännu större antal i en »bränd graf», 
150, der de uppgingo till omkring 2,000.

Den ofvannämnda af LINDSET afbildade gruppen af föremål till
höra det vigtiga, men tyvärr af grafplundrare förstörda graffältet i 
Sjonhem, hvilket af Undset karakteriseras såsom väsentligen till
hörande Téne-tid. Likheten mellan detta och graffältet vid Bläs
nungs liksom äfven med det af mig 1879 delvis undersökta graf
fältet i Tingstäde är ganska stor. Flera saker äro gemensamma 
tor dem alla, ehuru de uppträda i något rikare former i Sjonhem 
och Tingstäde.

Utom de nu omnämnda slagen af färnsåker förekomma, som 
tabellerna visa, flera andra. Vanligast äro naturligen Tcnifvar och 
söljor af jern, af hvilka de förra förekomma i 25, de senare i 16 
rösen. Afven förekomma tre ändbeslag — ett vackert från grafven 
63 —, sex söljor — en nätt från 73 —, ett litet treflileigt beslag från 
72, två armringar m. m., allt af brons.

I motsats till graffältet i Kornettskogen, der vapen, svärd, 
spjutspetsar, sköldbucklor och sköldhandtag ofta förekommo i graf
var vid rest kalkhäll, äro vapen i detta gräffält knappt till finnandes. 
Endast två svärd och en spjutspets hafva hittats. Tyder detta 
månne på, att man ännu under denna period lefvat under fredliga 
förhållanden? Frånvaron af vapen är för öfrigt utmärkande äfven 
för den äldsta gruppen af de bornholmska brandpletterne. De två 
svärden äro visserligen af den form, som förekommer i den andra 
afdelningen af dessa brandplctter, början af den romerska tiden; 
en af de grafvar, der svärden funnos, är ock en sådan vid rest 
kalkhäll, hvilka grafvar här mest förekomma i den del af graf
fältet, som härrör från den romerska äldre jernålder!!, och hvilka 
i Kornettskogen tillhörde samma tid. Man kunde då ock vara 
frestad antaga, att dessa svärd ej tillhöra den grupp, hvilken vi 
här behandla, Ténegruppen. Men ställa vi häremot, att det röse, 
der det ena svärdet hittades, 104, låg tätt omgifvet af tydliga Téne- 
grafvar, 102, 103 och 106, just de, der de flesta fibulorna hittades, 
så gör detta det sannolikt, att dessa svärd verkligen tillhöra Töne- 
tid. Lägga vi härtill, hvad en så grundlig kännare af denna tid 
som UNDSE'!' säger i det ofta nämnda verket sid. 356 örn denna
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svärdform, att nämligen torinen antagligen också lefvat på Bornholm 
under de äldsta brandpletternes period, och att han anser den vara 
en ättling af den hallstattska knifven, så håller jag det icke för 
otroligt, att de båda svärden hafva tillhört den här omhandlade 
gruppen. De egendomliga små enkla bältehakar, som funnos vid 
de resta kalkhällarna 46 och 47, göra äfven detta sannolikt.

Af stort intresse äro lerkärlen inom Téne-området liksom inom 
hela det äldre jernåldersområdet, emedan man kan urskilja vissa 
äldre och yngre grupper af dem.

Inom Téne-områdets vestligaste och äldsta del eller på samma 
område, der de förut omnämnda kill- och ringformiga bältebeslagen 
af jern företrädesvis förekomma, voro många af de lerkärl, hvilkas 
form kunde bestämmas, af samma utseende, som det från grafven 
94, afbildadt tig. 6 i sjette bandet, 2:a häftet af delina tidskrift. 
De äro temligen små men af en ganska nätt och prydlig form. I 
bottnen hafva de vanligen en liten intryckt buckla, hvilken haft 
till syfte att göra det möjligt att ställa kärlet. Af denna typ finnas 
tio och troligt är, att flera af dem, hvilkas förm ej kunnat utrönas, 
äfven tillhört den samma. Andra former äro de fig. 5 och 8 af- 
bildade, hvilka dock endast förekomma i tillsammans frenne exem
plar, men hvilka äro anmärkningsvärda, den förra formen såsom en 
mellanform mellan fig. 6 och M. 395, den senare för sin hängkärls- 
formiga skapnad. Dessa, för det äldre Téne-området karakteristiska 
typer förekomma icke neremot gränsen till det romerska området.

Af den i gotländska grafvar mycket vanliga formen M. 395 
eller varieteter deraf förekommer här uppe i den äldsta delen af 
Téne-området endast två i dess vestra kant, nemligen i grafvarna 
47 och 100. Deremot förekomma de mera allmänt, i fem ex., i den 
nedre och yngre delen. De äro i allmänhet större än de nyss
nämnda formerna. Dessa omständigheter synes mig otvetydigt gifva 
vid handen, att kärlen af den form, som fig. 6 och äfven fig. 5 
hafva, äro äldre än de som likna M. 395. De skålformiga lerkärlen, 
hvilka mer eller mindre likna M. 390 och inom denna afdelning 
finnas i 8 exemplar förekomma äfven företrädesvis i de äldre af 
Téne-grafvarna.

I Tingstäde syntes också kärl af detta sistnämnda slag mest 
finnas i Ténegrafvar.

Lerkärlen äro än af groft gods än af fint; än äro de gjorda 
af röd, än af grå eller blå lera. Ofta ser nian små glimmerkorn
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i massan. Somliga äro gjorda utan hjelp af krukmakareskifva, 
»tummade», andra äro gjorda med tillhjelp af sådan, »drejade». 
Man har alltså redan under denna tidiga period känt till konsten 
att använda krukmakareskifvan vid förfärdigandet af lerkärlen.

Ornament förekomma endast mycket sparsamt på kärlen från 
detta område och bestå då blott af linjer, punkter och små cirklar.

Ej blott kärl af lera, äfven sådana af trä, hafva stundom ned
lagts hos den döde. Träet är visserligen multnadt, men harzet, 
hvarmed bottnen varit tätad, träffades liggande i vackra ringar och 
bärande tydliga spår efter träfibrerna. Och här liksom i Tingstäde 
och Kornettskogen visa spåren efter fibrerna, att kärlet haft skap- 
naden af ett såll, och att det stundom t. ex. i grafven 36, varit 
hopfogadt med vidjor. (Se denna tidskrift, fjerde bandet, 2:a häftet 
sid. 64 och femte bandet, 2:a häftet sid. 131.) I dessa träkärl hai
man nedlagt flera andra saker, såsom lerkärl, knifvar och ringar af 
jern, hvilka möjligen tillhört bältet och i sådant fäll skulle vittna 
om, att detta knäppts af den döde och lagts i träkärlet. Stundom 
har man tagit klåfven ur bältet och lagt den lös i kärlet. Så väl
fället t. ex. i grafven 153. Andra grafvar, i hvilka vackra hartz- 
tätningar förekommo, voro 79, 121 och 148.

Af glas har inom hela detta område endast en enda liten perla 
hittats, nämligen vid grafven 47.

Annu återstå några föremål af märklig beskaffenhet att om
nämna, föremål, som icke förekomma i några andra fornlemningar 
i Sverige än på Gotland. Dessa äro de tre s. k. varporna. Namnet 
torde för andra än gotländingar vara alldeles obekant och tarfvar 
derföre en förklaring.

Att kasta varpa — tavtologi i namnet fäller genast den 
språkkunnige i ögonen — är en på Gotland mycket vanlig lek, 
som bedrifves af det manliga slägtet så godt som under hela 
vandringen från vaggan till grafven. Den består deri, att man 
ställer upp tvenne mål, vanligen trästickor, på 50 å 75 fots afstånd 
från hvarandra och kastar vexelvis efter dessa med en platt sten, 
så stor, som den kastande kan föra med en hand. Konsten är att 
föra varpan — så kallas stenen — på det sätt, att den blir liggande, 
när hon träffar marken, och naturligen helst så nära målet som 
möjligt. De kastande äro delade i två partier, hvilka anstränga 
hela sin förmåga att besegra hvarandra och att först hinna 12 
points, då »kulan» är vunnen. Konsten ser ej svår ut för den, som
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icke förr sett spelet, men vid törsta försöket skall han genast finna, 
att den är svårare, än lian trodde1. Då nian forskat efter denna 
leks ursprung Ilar nian stundom stält den i visst samband med 
romarnes diskuskastning. Denna hypotes, hvilken redan har det 
emot sig, att dessa båda idrotter ej utförts på samma sätt, faller 
alldeles inför det faktum, att de tre varporna från detta gräffält 
äro funna i dess förromerska del och af dem en i grafven 102 
tillsammans med en Téne-fibula. Varpkastningen är sålunda en 
lek, som idkats på ön, redan innan det romerska inflytandet började 
förnimmas här uppe. Efter detta kan man anse, att detta af got- 
ländingarna så omtyckta spel går tillbaka till tiden bortom Kristi 
födelse.

Många bevis på varpkastning under en något senare tid har 
jag sedermera funnit i de s. k. kämpagrafvarna.

Afven de stenhulor, af hvilka flera hittades på detta område, 
böra omnämnas. I tabellen har jag satt dem under benämningen 
löpare till handqvarnar, i hvilken rubrik jag då äfven inberäknat 
en platt sten från grafven 72. Att alla dessa stenar verkligen 
användts för det uppgifna ändamålet, kan möjligen dragas i tvifvels
mål, men vissa af dem hafva så tydliga slipytor, att man ej bör 
kunna misstaga sig, örn nian uppger dem för löpare till handqvarnar. 
Sådana äro särskildt de från grafvarna 57, 70, 87, lil och 117. 
En af dem, den från lil, liknar mycket en dylik sten, som i en 
af grafvarna vid Bjers i Hejnum fans nedlagd vid den person, som 
antagligen egt och begagnat den under sill lifstid. En sten af 
detta slag, hvilken jag har i min ego, har äfven funnits vid Mickel
gårds i Vestkinde, liggande under en urhålkad mälsten i närheten 
af en stor »kämpagraf».

I allmänhet tyckas de saker, som här hittats, icke hafva under
gått någon förstöring, innan de nedlades i grafven. Undantag här
ifrån finnas dock, såsom t. ex. svärdet i grafven 104 samt flera 
lerkärl, hvilka blifvit nervräkta i grafven så vårdlöst, att de gått 
sönder i många bitar.

En del af sakerna i de »brända grafvarna», bära tydliga spår 
efter bränning och måste hafva varit med på bålet, då den aflidne 
brändes. Stundom har elden varit så stark, att föremålen hopböjts

1 Utförligare beskrifning af detta spel finner inan lios den förnämste
skildraren af de gotläudska folklekarne, O. J. Bergman, t. ex. i hans
Gotländska skildringar och minnen sid. 230.



till oigenkännelighet, ja så att bronsen smält till klumpar. Brän
ningen har antagligen gått så till, att den aflidne lagts på bålet, 
iförd sina kläder — detta visa halfperlorna, som suttit på drägten — 
och de föremål, man eljest velat gifva honom. Sedan bålet ned
brunnit har man plockat tillsammans benen samt de saker, som ej 
förstörts, och nedlagt dem i grafven. Derjemte har man ej så sällan 
lemnat honom föda med på färdén till det okända landet, såsom de 
i flera grafvar funna djurbenen visa. Möjligen kunna dessa äfven, 
och kanske på samma gång, vara lemningar efter någon offermåltid, 
som hållits vid gratolet. Djurbenen äro alltid obrända, hvilket 
förhållande stämmer väl öfverens med de båda nämnda hypoteserna. 
Dessa ben äro tyvärr icke undersökta, och jag kan derföre icke 
uppgifva, af hvilka djur de äro. Jag trodde mig dock kunna se, 
att de ofta tillhört de vanliga husdjuren. Att de saker, som gifvits 
den döde, åtminstone ibland varit gamla och nötta, kan man se; 
så t. ex. af knifven i grafven 63.

I de »obrända grafvarne» träffades ej sällan små kolbitar lig
gande bland gruset och jorden, som täckte skeletten. Så var fallet 
t. ex. i 78, 79, 134 och 145. Detta har jag iakttagit äfven på 
andra ställen, t. ex. i Tingstäde. Jag tror ej, att detta är någon 
tillfällighet, utan att kolen blifvit nedlagda med afsigt i något, 
hvad vi skulle kalla, vidskepligt syfte.

Att utröna, hvilka grafvar äro uppförda öfver män och hvilka 
öfver qvinnor, torde i det stora hela näppeligen låta sig göra på 
detta område, lika litet som på graffältet i dess helhet, enär qvin- 
nornas prydnader och ännu mera männens vapen förekomma i så 
ringa antal. De få grafvar, der svärden och varporna förekommo, 
kunna dock betecknas som mansgrafvar, och de, der fibulorna 
funnos, som qvinnografvar.
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b. Romersk äldre jernålder.

Denna del af graffältet bär icke på långt när det omfång som 
Ténc-området, icke ens hälften deraf. Troligen har det dock varit 
större och småningom blifvit torminskadt genom odling. Endast 
under tiden från 1876 till 1882 hade flera grafkistor försvunnit. 
Flera af de rösen, som funnos qvar, voro dessutom så illa med
farna af skattgräfvare, att jag förbigick dem.
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Utseende och anordning.

Fornlemningarna hafva här till en del annat utseende än i 
den föregående afdelningen. Här förekomma nämligen flera en
staka små kistor, såsom fallet ofta är på de gotländska graffälten 
från romersk tid, t. ex. vid Björkome i Vestkinde, der jag under
sökte ett tiotal sådana kistor 1881, vid Bjers i Lärbro, der G. Gustaf
son undersökte ett större antal sådana 1877 1 och 1878 samt vid 
Bjers i Hejnum. Dessa kistor saknade äfven här täckhällar, och 
jag tror, att sådana ej heller ursprungligen funnits. I Téne-området 
funnos, som vi sett, inga sådana kistor.

För öfrigt utgjordes fornlemningarna af större eller mindre 
rösen, likadana som de på Téne-området med undantag af att de 
stundom voro hopförda af kalkstenar, och af resta kalkhällar. 
Dessa senare förekommo i synnerhet i sydvestra hörnet, der en 
hel grupp sådana stodo. Och likväl hade flera här blifvit borttagna 
under de senare åren.

Kistorna i rosena äro gjorda af stående hällar. Bland dem 
tortjenar särskildt grafven 26 att uppmärksammas, enär den inne
höll en kista af stora dimensioner, och för öfrigt äfven hade ett 
jemförelsevis rikt innehåll. Den egendomliga anordningen med en 
ram af lagda hällar utomkring de stående förekommer icke alls 
vid kistorna på detta område.

Riktningen är äfven här genomgående N—S., hvilket också 
gäller örn de resta kalkhällarne och i allmänhet äfven örn de fri
stående kistorna.

Fornsaker.

Afven här äro forusakerna ej synnerligen talrika eller af större 
materielt värde. Deras beskaffenhet och förekomst i de olika slagen 
af grafvar framgår af följande

Se Månadsbladet Niis 76—78.
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Tablå.

Rösen.

.

Resta
kalk

hällar.

Fri
stående
kistor.

Summa.

I. Föremål af silfver.
Små ringar................................ ............................... 2 — — 2

II. Föremål af brons.
Fibulor........................................................................ 1 (2) — i 2(3)
Sölja........................................................................ 1 — __ 1
Armring, trind....................................................... . 1 — — 1
Liten ring....... ......................................................... 1 — — 1
Handtag......................  .............................................. 1 __ __ 1
Liten trind ten...................................  ................... 1 — — 1

_ _ i 1

lil. Föremål af jern.
Litet fyrkantigt beslag............................................ 1 — _ 1
Mejsel......................................................................... 1 — — 1
»Beslag» och fragment.......................................... 1 i — 2

IV. Lerkärl.
Lerkärl = M. 391..................................................... 1 5 i 7

D:o = M. 395..................................................... 3 1 — 4
Skålformigt lerkärl.................................................. 1 — — 1
Andra med utsvängd buk...................................... 4 — 4
Lerkärl af obestämd form...................................... 1 — — 1

V. Öfriga föremål.
Bitar af glaskärl............................................... ..... 1 1 i 3
Perlor af glas.......................................................... 5 — - 5

D:o af lera............................... ............................. 4 • — __ 4
Pilspetsar af ben__ ■................................................. — — 2 2

Benkam ...................................................................... — 1 — i
Klotformiga stenar (löpare).................................. 3 — - 3

Af silfver hittades två små ringar. I hela det stora Ténc- 
området fans endast en sådan, och det förtjena!' kanske uppmärk
sam mas, att den graf, der den hittades, den vackra grafven 70, 
ligger i närheten af den graf på det romerska området, 2G, der de 
båda nyssnämnda små ringarna anträffades.
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Mest anmärkningsvärda af bronsföremålen äro de två fihu
lt irna, hvilka tillhöra Hildebkands andra spännegrupp (se Månads
bladet 79—81). Den ena, den från grafven 32, är i hufvudsak 
af samma form som tig. 30 i anförda afhandling. Båda äro de 
s. k. romerska fibulor. Någon Téne-fibula finnes icke på detta 
område, lika litet som någon romersk Abula förekommer på Téne- 
området.

Af de öfriga bronsföremålen är det egentligen endast en liten 
häkta från en kista, grafven 33, som förtjenar omnämnas. Den är 
en liten nätt tingest, som med tre säkra knappar varit fäst vid det 
föremål, på hvilket den suttit. Den är snarlik fig. 352 i Vedel: 
Bornholms Oldtidsminder og Oldsager samt fig. 268 i Rygh: Norske 
Oldsager.

Af jernföremålen förtjena att påpekas en liten mejsel från 
grafven 24.

Lerkärlen äro äfven på detta område af stort intresse, ehuru
väl man ej här träffar så många former som i föregående af
delning.

Gemensamma för både det romerska området och Téne-om- 
rådets nedre del äro lerkärl = M. 395, hvilka på det förstnämnda 
dock endast förekomma i fyra ex. Formen, som utvecklats ur de 
äldre Téne-formerna, visar allt vackrare konturer och allt större 
dimensioner samt fortlefver fullt utvecklad under den romerska 
tiden, vanligen prydd med några jemnlöpande limér af intryckta 
punkter.

Men bredvid och oftare än detta kärl uppträder här ett annat 
af ännu djerfvare och elegantare utseende, nämligen kärl med skarpt 
bruten buk och ett stort kraftigt hvälfdt öra, kärl af samma typ 
som M. 391. Sådana kärl förekommo icke i ett enda exemplar 
inom Töne-området och måste alltså anses karakteristiska för den 
romerska tiden. Afven de ornament, som ristats på dessa kärl äro 
främmande för det förra och nya på detta område. Sådana äro 
räta limér, anbragta i rhomboidisk ordning (grafven 26), små streck 
inristade så, att de likna pilbullingar (grafvan^ 9 och 30), snodd
ornament (grafven 31), ornament liknande nedtill ofullbordade åttor 
(grafven 54) samt, märkligast af dem alla, ornament af samma 
slag som de, hvilka funnos på flera lerkärl från Gustafsons under
sökningar vid Bjers i Lärbro (se Månadsbladet 76—78 fig. 2). 
Ornamenten hafva bär dels fyra armar (grafven 32), dels fem
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(grafven ,30) och ett sådant ornament från grafven 9 tycks hafva haft 
sex armar liksom fig. 9 i Teckningar ur Svenska Statens Historiska 
Museum, tredje häftet. Helst skulle jag vilja benämna dem tetra-, 
penta- och hexaskele-ornament. Detta ornament spelar som bekant 
en mycket vigtig rol, icke minst på de gotländska bildstenarna 
af det äldre slaget, der ornamentet i stor skala är anbragt som 
hufvudfigur på stenens midt, och det vore derföre af stor betydelse 
att kunna få afgjordt, när detta ornament tidigast uppträdde på ön. 
I graffåltet vid Bläsnungs förekommer det, som nämndt är, icke 
förr än under den romerska tiden, och de lerkärl från hvilka de i 
nyssnämnda figurer afbildade ornament äro hemtade hafva äfven 
blifvit funna tillsammans med föremål från samma tid. Vid Bjers 
i Hejnum fann jag sommaren 1885 i en liten fristående kista, N:o 5 
i mili afgifna berättelse, jemte delar af en romersk Abula, bitar af 
frenne lerkärl = M. 391 *, å hvilka pentaskele-figurer voro anbragta. 
Att döma häraf skulle våra gutniska förfäder ej hafva känt till 
och tillegnat sig detta ornament förr än inflytandet från romareriket 
hunnit göra sig gällande på ön. Skulle detta genom fortsatta fynd 
bekräftas, så vore det synnerligen anmärkningsvärdt derföre, att 
inom andra länders Téne-kultur, isynnerhet i dess hemland, Schweiz, 
triskeleornamentet ofta uppträder i denna kulturs ornamentik. (Se 
t. ex. Hildehrand, Bidrag till spännets historia fig. 83 och Undset, 
Jernalderens Begyndelse i Nord-Europa sid. 21 och fig. 133.)

Af skålformiga lerkärl förekom här intet af samma form som 
i Téne-området eller = M. 390.

Här ännu mera än på Téne-området kan man iakttaga hur 
handlöst kärlen blifvit nedkastade i grafven. Intet enda helt kärl 
påträffade jag här, och i allmänhet har det varit rätt mödosamt att 
nied tillhjelp af bitarne utleta, huru många kärlen i hvarje läll 
varit och hvilken förm de haft.

Kärlen hafva äfven här varit dels »drejade» dels »tummade».
Glas förekommer här, som man kunde vänta sig, jemförelsevis 

ofta. Under det att på hela Töne-området det blott fans en enda 
perla, uppträder glaset här dels som rester af kärl (grafvarna 24, 
28, 33), af hvilka åtminstone ett (grafven 24) varit snarlikt M. 385, 
dels som pedor, fern stycken i grafven 20.

Några lerperlor förekommo äfven i sistnämnda graf.
1 1 alla dessa fall Ilar ornamentet varit anbragt på yngre lerkärl M.

391, ej på äldre = M. 395.
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Anmärkningsvärda äro två föremål af ben, till hvilka mot
stycken saknas på Téne-onirådet, nemligen i grafven 9, en hain af 
det äldre slaget med blott en rad tänder, hög och kraftigt böjd 
rygg och en hel del ornamenter, såsom små halfcirklar m. m. på 
ytorna. (Jfr Teckningar ur Svenska Statens Historiska Museum pl. 
I tig. bb) samt en hel pilspets och en half sådan från grafven 33 
= M. 279.

Några hulformiga stenar (löpare) förekommo äfven på detta 
område.

Flera iakttagelser, som gjordes på Téne-området, kan man 
äfven göra här, såsom att likbränning och jordande varit samtida
— en graf, 57, innehöll både en »bränd graf» och en »obränd» —, 
att föremålen stundom varit med på bålet — bronshandtaget i graf
ven 11 t. ex. var alldeles snedböjdt af elden —, och att hela djur
— antagligen en hel häst i den stora grafven 26 —- eller delar af 
sådana, ofta nedlagts hos den döde.

D. Yngve jernålder.

Intill grafvarna af den föregående gruppen, i graffåltets öst
ligaste del träffades några, som visade sig tillhöra yngre jernålderas 
början, eller hvad man stundom benämnt mellanjernåldern.

Utseende och anordning.

Dessa grafvar voro knappt märkbara ofvan jord. Marken höjde 
sig endast obetydligt öfver dem, men var mycket stenbunden.

Der tydliga spår efter begrafning humös, voro de alla efter 
jordande, ej efter likbränning.

Marken var här liksom öfver hela graffältets östra del, mycket 
grund; man hade derföre ofta, och så i dessa yngre grafvar, nöd
gats lägga den aflidne nere på sjelfva hällen. Kistor förekommo 
här icke.

Skeletten lågo äfven här mer eller mindre strängt i N—S.

Fornsaker.

De grafvar jag lyckades påträffa voro ej rikt utrustade med 
föremål. Efter de lyckliga fynd Nyström gjort (se Hildejsrands
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Jernålder!! på Gotland 2 i Månadsbladet Nlis 82—84) bade jag 
hoppats finna några lika väl utrustade grafvar, men mina förhopp
ningar blefvo besvikna. Ofver innehållet i så väl mina som de af 
Nyström funna grafvarna lemnäs följande

Tablå.

Nyströms. lie af mig undersökta. Sum
ma.

A B 1 A 1 B 3 4 5 7
I. Föremål af brons.

Spänne = Månadsbladet 1878 fig. 46... — 1 i
Bågspännen = d:o d:o « 40... — 2 — — — — — — 2
Armring_________________________ _ — 1 — — — — — — 1
Beslag........................................................... — — — — 1 — — — 1
Nål af spänne......... ............................... — — — — 1 — — — 1
Brakteat..................................................... — — — — 1 — — — 1

II. Föremål af jern.
Spjut.............................................................. 1 1
Eneggadt jernsvärd _________________ 1 — 1
Yxa = M. 263............................... ........... 1 1
Knif var......................................................... — — 1 1 — 1 — — 3
Sölja ......................v................................... — — — 1 — — — — 1
Hopböjd ten_______________________ — — — — 1 — — — 1

Ring....................... -..............-.......... — — — — — 1 — — 1
Fragment................................................... — — — — — — 1 — 1

lil. Lerkärl....................... ...... — — 1 — 1 — — 1 3
IV. Andra föremål.

Lerperlor......... ........................................... — — — — 7 — — — 7
Glasperlor................................................... — 91 91

Benkam = Månadsbladet 1878 fig. 41 — 1 1 — — — 2

Alt ingå i någon beskrifning af dessa fynd, är ej nödigt efter 
den granskning Hildebrand gjort i nyssnämnda afhandling af 
det förnämsta bland dem, det Nyströmska fyndet. Jag vill blott 
för den, som följt med föregående framställning påpeka de nya 
former, som här uppträda, nämligen de tre spännena i Nyströms 
graf B, hvilka äro af specifikt gotländska typer och äro uttryck

9
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för en börjande ny och yppigare smakriktning och ornamentering, 
yxan i grafven A, brahteaten i grafven 3, benkammarna i grafverna 
1 B och 3, hvilka hafva helt annan och mycket mera långsträckt 
form än den från grafven 9 samt den stora massan af glasperlor i 
Nyströms graf B.

Den här gjorda undersökningen har visat, att graffältet inom 
sig rymmer alla de tre stora perioderna, sten-, brons- och jern
ålder, och att af den sistnämnda såväl Töne- och romersk äldre 
jernålder som yngre jernålder äro representerade.

Det är tydligt, att man lagt grafvarna något så när i ordning 
efter hvarandra, så att deras inbördes läge på platsen äfven tem- 
ligen noga angifver deras tidsföljd. Om Bläsnungs gård fordom haft 
samma belägenhet som nu, så har man börjat lägga grafvarna på 
ett temligen stort afstånd från gården, hvarefter man närmat sig 
denna så småningom, tills de yngsta grafvarna stannat rätt nära 
invid hemmet.

För en undersökning af, hur länge man här hållit på att be
grafva sina döda, anser jag, att man måste taga hänsyn till den 
oingifvande trakten.

Denna är, som flera gånger nämnts, ganska steril: åt ena hållet 
en alldeles ofruktbar hed med litet skog och för öfrigt nakna kalk
hällar samt å andra en vidsträckt myr, som aldrig varit odlad. 
På det jemförelsevis smala området mellan heden och myren ligger 
den jord, som skall föda invånarne på Bläsnungs gård. Denna 
med dessa båda »parter» föder f. n. högst 40 personer. Några 
andra gårdar finnas icke i grannskapet. Den som ligger närmast, 
Nors, är belägen på en fjerdingsvägs afstånd och har haft sitt 
gräffält i Kornettskogen. Graffältet kan alltså ej gerna hafva varit 
användt af andra än invånarne vid Bläsnungs.

Dessa omständigheter tror jag vara af vigt särskildt vid be
dömandet af den tid, Téne-kulturen varat här på orten. Montelius 
har i sin afhandling om »Runornas ålder i Norden»1 beräknat hela 
den förromerska perioden, deri inbegripna både Hallstatt- och Téne- 
perioderna, från det 5:te århundradet före Kristus till vår tidräk
nings början, således en tid af omkring 500 år. Det kan väl synas

Svenska Fornminnesföreningens tidskrift örte bandet, 3:dje häftet.
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vara en lång tid denna, under hvilken jernet skulle varit kändt, 
innan det romerska inflytandet hann tränga ut öfver Norden, men 
de upplysningar Téne-afdelningen af graffältet vid Bläsnungs lemnar, 
synas mig bekräfta Montelii åsigt om denna periods långa var
aktighet. Detta bör heller icke förefalla oväntadt, då man nu
mera känner, hvilken rol Töne-kulturen spelat i länder, som ligga 
Gotland så pass nära, som norra Tyskland och Bornholm.

Bedömer man slutligen äfven graffältets yngre afdelning efter de 
tidsbestämningar MONTELIUS i sin nyssnämnda afhandling uppstält, 
så finner man, att det måste hafva upphört att begagnas i omkring 
örte eller örte århundradet efter Kristus. Graffältet skulle alltså 
oafsedt sten- och bronsåldersgrafvarna representera en tid af bortåt 
1,000 år.


