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Fornlemningar i Vestkinde socken på Gotland,
på Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens bekostnad 

undersökta år 1885

af

Fredrih Nordin.

Med anslag från den till Vitterhetsakademien testamenterade 
färgerska fonden fortsattes år 1885 undersökningen af det gräf
fält vid Bläsnungs i Vestkinde socken, hvilket är omtaladt i 
det sjette bandet af denna tidskrift (sid. 1 och 113). I den nu 
följande redogörelsen för 1885 års arbete äro grafverna numrerade 
i omedelbar fortsättning från den föregående berättelsen.

131. Litet gräsbevuxet röse, beläget i Haglunds hage invid 
gärdesgården åt heden, mellan 110 och 129. Diam. 3,5 m., höjd 
20 å 30 cm. Bestod af kalkflisor och mindre kalkhällar, något 
litet gråsten samt ör från Laxegatehållet.

Något N. örn midten hittades bland stenarna och ören brända 
menniskoben, något litet aska och kol, några få skärfvor af ett ler
kärl och två små bitar af sönderbrändt bronsbleck.

Lerkärlets massa är röd, med fältspatkorn. Godset omkr. 0,4 
cm. tjockt. Kärlet har haft utsvängd mynningsrand.

132. Litet gräsbevuxet röse strax SO. örn föregående, omkr.
2,5 m. i diam. och 30 cm. högt. Bestod af gråstenar med fyllning 
af ör från Laxegatehållet.

I midten bland stenarna och ören hittades spridda på en half 
m:s vidd brända menniskoben, litet aska och furukol, en hartsbit, 
bitar af ett lerkärl samt flera förrostade jernsaker. Lerkärlsbitarna
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lågo så spridda, att man deraf kunde sluta till, att kärlet ej nedsatts 
helt. En af de brända benbitarna, ett fragment af hufvudskålen, 
var så jemn i ena kanten, att det såg ut, som örn den blifvit jemnad 
med något eggverktyg. Längst bort åt östra kanten, men under 
stenarna, hittades klumpar af fin rödbränd lera.

Lerkärlet är egendomligt för det sätt, hvarpå dess fot varit 
inrättad. Under den kullriga bottnen har man nämligen fastsmetat 
en liten ring af lera, hvilken varit så pass löst ditsatt, att den 
bortfallit, lemnande ett rundt märke i bottnen. På denna lilla 
ring — dess diam. är endast 4 cm. — bar det stora kärlet, som i 
mynningen haft en vidd af 12 cm., bvilat. Två bitar af botten- 
ringen finnas qvar. Kärlet har vid bukens öfvergång till halsen 
varit starkt insvängdt liksom det från grafven 121 och är i myn
ningen utsvängdt som vanligt. Massan är grof, rödgrå; godset är 
0,3 cm. tjockt, utom i bottnen, der det är tjockare, ända till 0,8 cm.

Jernsakerna äro: Ett stort, platt nithufvud, förrostadt, med spår 
af koncentriska cirklar på öfre sidan. Diam. 3,i cm. — Ett half- 
klotformigt nithufvud. Diam. 1,6 cm. — En sluten, tjock ring, hop- 
rostad med ett annat jernstycke. — En itubruten, tjock ring. — 
Tre bitar rostigt jern; en af dem möjligen en bit af en knif.

133. Litet gräsbevuxet röse SV. om föregående och nära S. 
örn 129. Diam. 3 m., höjd omkr. 30 cm. Bestod af gråstenar med 
fyllning af ör från Laxegatehållet.

I bottnen låg en sträckning af kalkhällar i SV.—NO. De täckte 
ett menniskoskelett, som låg på högra sidan med hufvudet åt NO. 
och ansigtet vändt åt NV. Knäna voro starkt böjda. Skelettets 
hela längd var icke mer än 1,5 m., lårbenens 40 cm. Det hade 
således varit en ovanligt kort person, likasom den också, att döma 
af de smala benen, måtte varit mycket smärt bygd. Ingen kista 
omgaf skelettet. Det låg på fasta hällen, som här, nära heden, 
gick tätt upp under marken.

Ofver fotterna låg en stor och väl bibehållen hartstätning af 
något oval form. Invid densamma, ej såsom vanligt inuti, utan 
utanför, stod bakom benen ett lerkärl något lutande. Under lår
benen låg en jernknif och något högre upp, närmare höfterna, tre 
jernbeslag till bältet, i hvilket knifven varit fäst.

På högra sidan af bakre hufvudet lågo två små bronshalfperlor 
och en större sådan samt en liten ring af samma metall. Jag
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hann ej få skelettet klart förrän sent på aftonen och måste der
för låta det ligga till nästa dag. Flera gånger har jag måst 
göra så och aldrig haft något men deraf. Denna gång hade dock 
någon okynnig person under natten företagit sig det ofoget att 
kasta omkring benen och hartstätningen.

Bronshalfperlorna, hvar och en med två hål, äro af samma 
slag som tig. 362 i Sv. forns. Vidden är 7—12 mm.

Bronsringen, som är gjord af en trind, smal ten, är 1,3 cm. vid.
Jernknifven är bruten i två delar. Längd ornkr. 9,5 cm.
Bältebeslagen äro tre grofva, slutna jernringar, med fastrostade 

jernbitar. Hit hör måhända äfven ett nithufvud af jern.
Lerkärlet är snarlikt det från grafven 94 med undantag af att 

bottnen ej har en intryckt buckla som detta, utan är platt. Det 
är mycket snedt, men likväl antagligen drejadt. Godset är grått, 
4 å 5 mm. tjockt. Vidd öfver buken 9 cm., i mynningen 7,5 cm., 
höjd 8 cm.

Hartstätningen har varit ganska tjock. Den bär ännu tydliga 
märken efter fibrerna i träkärlet, hvilka märken gå horisontelt och 
således visa, att kärlet varit gjordt på samma sätt som ett såll nu 
för tiden (jfr det från grafven 121).

134. Litet gräsbevuxet röse 10 m. SSV. om föregående. Diam.
3,5 m., höjd omkr. 20 cm. Bestod af gråsten, något kalkflisor samt 
fyllning af ör från Laxegatehållet.

Här låg en sträckning kalkhällar i N.—S. + 20° O.—V., hvilka 
betäckte en kista af kantsätta kalkhällar, som hade samma riktning. 
Kistan var 1,7 m. lång och 30 cm. bred. Bredden hade ursprung
ligen troligen varit omkr. 35 cm., men kunde ej nu med säkerhet 
bestämmas, emedan en stor tall, som växt ned i kistan, bragt den 
i oordning. I kistan hittades obrända menniskoben, hvilka äfven 
tallen rubbat. För öfrigt var skelettet efter den person, som här 
blifvit nedlagd, mycket förmultnadt. Hufvudskålen kunde icke ens 
upptäckas. Liksom i förra grafven torde det hafva varit en liten 
och klent bygd person. Skelettet tycktes som vanligt hafva legat 
med hufvudet åt N., benen åt S. Nedanför dessa senare, alldeles 
invid södra gafvelhällen, låg en bristfällig hartstätning och under 
denna ett i bitar sönderfallet lerkärl, hvilket säkerligen nedsatts 
helt, men blifvit förstördt af tallen. Egendomligt nog tycktes det 
träkärl, efter hvilket hartstätningen hittades, varit lagdt med bott-
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lien uppåt, således hvälfdt öfver lerkärlet. Det är dock möjligt, 
att trädrötterna förorsakat denna omhvälfning. Något längre fram 
i kistan lågo en rund förrostad jernsölja samt bitar af en fyrkantig 
sådan. I norra ändan af kistan påträffades ett tjugotal bronshalf- 
perlor samt en liten bernstensring. (Jfr i förra grafven bronshalf- 
perlor och en bronsring! Antagligen har bernstensringen haft sam
ma bestämmelse som bronsringen.) Här och der i kistan hittades 
en liten kolbit.

Bronshalfperlorna, med två hål, äro af samma slag som fig. 
362 i Sv. forns. Vidden är 10 mm. oell derunder.

Bernstensringen är 5 mm. tjock och 12 mm. i yttre diameter.
Jernsöljorna äro förrostade. Den rundas diameter är omkr. 

2,3 cm.; nålen afbruten.
Lerkärlet har som vanligt haft insvängd hals. Vid bukens 

öfvergång till halsen har det varit prydt med en rand små in
tryckta cirklar. Godset är groft, grått och 4 ä 5 mm. tjockt.

135. Litet gräsbevuxet röse 11 m. VNV. om föregående oell 
nära 130. Bestod af kalkstenar och rätt stora gråstenar samt fyll
ning af ör från Laxegatehållet. Diam. 4 m., höjd omkr. 30 cm. 
Vid sydöstra kanten låg en gråsten, en half m. i genomskärning.

Här påträffades en sträckning af lagda kalkhällar i riktning 
NO.—SV. + 15° N.'—S. En af dem var rätt stor, 1,25 m. lång oell 
0,55 m. bred. Dessa täckte en kista af kantsätta hällar, hvilken 
hade samma riktning, som ofvan nämndes, och höll 1,?5 m. i längd, 
40 cm. i djup och ungefär samma bredd, hvilket senare ej nu med 
säkerhet kunde afgöras, emedan somliga af sidohällarna lutade 
inåt, andra utåt, förorsakadt af några tallar som växt ned i grafven.

Utomkring den kantsätta kistan lopp en ram af lagda kalk
hällar, såsom förhållandet varit med flera grafvar förut. Kistan 
var fyld med jord och stenar samt längst ned nied grof sand, dit- 
körd från något annat håll, antagligen trakten omkring trefjerdings- 
stolpen. Under sanden låg ett menniskoskelett, mycket förmultnadt 
och derjemte upprifvet af tallarna. Det hade legat med hufvudet 
åt NO., benen åt SV. Vid hufvudet hittades flera bronshalfperlor 
liggande i sjötång. Hufvudskålen kunde dock ej återfinnas. Ex- 
tremiteternas ben voro deremot bibehållna. Lårbenen mätte 46 
cm. i längd. Vid fotterna hittades fragment af tunn bronsplåt med 
upphöjda ränder vid sidorna, sittande kring en bit trä, af hvilken
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lemningar ännu syntes. I midten af grafven hittades jernbeslag af 
den vanliga sorten ring- och kulformiga bältebeslag.

Bronshalfperlorna, mer än 20 i antal, hafva två hål och äro 
af samma slag som fig. 362 i Sv. forns.; de vexla i storlek från 
O,» ända till 1,7 cm. Af bronsblecket, som är tunt, finnas två 
mycket små bitar med en upphöjd rand vid kanterna. Blecket 
hade varit fäst vid trä, af hvilket en liten multnad bit finnes qvar.

136. Litet otydligt, gräsbevuxet röse, beläget 11 m. i SV. örn 
134 inåt graffältets midt. Bestod af gråstenar och någon enstaka 
kalksten samt fyllning af jord utaf markens beskaffenhet.

Här hittades några brända menniskoson, något litet kol samt 
bältebeslag af jern och brons. Dessa senare äro: l:o Ett, som be
står af en tjock, sluten, 2,75 cm. vid ring af jern (lik de förut om
talade) och tvänne deruti fästa remhållare af brons med knapp- 
formiga ändar, som hålla omkring l,s cm. i diam. Det liknar 
närmast fig. 163 i Undsets Jernalderens begyndelse, med undantag 
deraf att orneringen är något olika utförd. 2:o) En stor, flat knapp 
af jern, 3,3 cm. vid, med halfklotformig förhöjning i midten, af 
alldeles samma utseende som småknapparna i det nyssnämnda 
bältebeslaget. 3:o) Några andra numera förrostade jernföremål, af 
hvilka det ena varit en smal ring, det andra en tjock sådan.

137. Litet gräsbevuxet röse, beläget längre bortåt södra kan
ten af graffältet nära 124—126. Diam. 2,5 m., höjd 30 cm. Bestod 
af större och mindre gråstenar samt ör från Laxegateliållet.

Här hittades bland stenarna något brända menniskoben, en ring 
af jern till ett bälteheslag, samt två små lerkärl, båda söndriga.

Det ena kärlet har varit snarlikt det från grafven 94 (se 
Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, sjette bandet, sid. 133, fig. 
6), men har haft en intryckt rand vid bukens öfvergång till halsen. 
Hurudan bottnen varit, kail man ej se af bitarna. Vidden i den 
utsvängda mynningen har varit omkr. 10 cm. Godset är temligen 
fint, 4 å 5 mm. tjockt, rödt, med små hvita fältspatkorn.

Det andra kärlet bär varit skålformigt, med rak mynnings- 
kant, och är af gröfre, glimmerblandadt, 7 å 8 nini. tjockt gods, 
hvilket ej tycks vara fullt så väl genombrändt sorn det i det förra.

Jernringen, tjock och sluten, liknar de i föregående grafvar. 
Diam. omkr. 2,7 cm.
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138. Stort röse, beläget nära åkerkanten mellan 117 och gamla 
kalkugnen. Diam. 7,5 m., höjd omkr. 40 cm. Röset var till- 
plattadt, så att det såg ut som örn toppen blifvit aftagen. Det 
bestod af gråstenar af en god mansbördas storlek, kalkhällar och 
ör från Laxegatehållet.

I rösets midt, dock något närmare södra kanten, påträffades 
aska, furukol och brända menniskoben, liggande i små tunna fläckar 
under stenarna. Spridda bland dessa fläckar lågo flera beslag af 
brons till ett bälte. Afven några små bronsfragment och en jern- 
knif påträffades. Allt låg spädt på en omkrets af omkring 1 m:s 
genomskärning. Bland stenarna påträffades flera små bitar bränd kalk, 
antagligen lemningar efter någon kalksten, som varit med på bålet.

Bältebeslagen bestå af: l:o) En fyrkantig sölja med vidsittande 
aflångt fyrkantig plåt af samma slag som fig. 335 i Sv. forns., 
från hvilken den skiljer sig endast genom tre små uppsvällningar 
vid ramens bas och på nålen. Vid ramens inre kant ses en upp
stående fals; baksidan plan. Bronsskifvan har varit fäst vid en 
jernplåt, af hvilken fragment sitta qvar. Söljans och skifvans 
hela längd har varit 8,5 cm., största bredd 3,5 cm. — 2:o) Tre tunna 
fyrkantiga bronsplåtar och bit af en fjerde, med en bronsnit i 
hvarje hörn. Den största plåten är 3,3 cm. lång. Alla hafva, 
likasom den vid söljan sittande, fina limér längs kanterna. Längd 
3/,—2,8 cm.; bredd 2,7—2,4 cm. — 3:o) Ett ändbeslag till en rem, 
hvilket liknar fig. 302 i Sv. forns., men är bredare i den klufna 
ändan. Längd 8 cm.

Bland bronsbitarna märkes ett bronsbleck med två nitar (med 
kullriga hufvuden) och ett tomt nithål. Genom den ena niten är 
det fastnitadt vid en förrostad jernbit.

Jernknifven, med bred, platt tånge och svagt böjd rygg, liknar 
fig. 267 i Sv. forns. Udden är afbruten, så att klefvens hela längd 
numera är blott 13,5 cm. Bladets största bredd är 2,5 cm.

139. Stort röse SV. om föregående invid åkerkanten. Diam.
9,5 m., höjd 40 cm. Afven här tycktes toppen vara aftagen, så 
att röset till och med var litet urhålkadt inuti. Det bestod af 
kalkhällar, en och annan gråsten samt fyllning af ör från Laxe
gatehållet. I midten var det uteslutande ör.

Här hittades endast några obrända ben, några små kolskärfvor 
samt en liten rund gråsten, som såg ut att vara tillslipad på ett håll.



140. Stort röse, beläget SV. om föregående i ett hörn af ha
gen, hvilket stack ut i åkern, alldeles invid åkerkanten. Diam. 
9 m., höjd 50 cm. Bestod af kalkhällar, något gråsten samt fyll
ning af ör från Laxegatehållet. Både kalkhällarna och gråstenarna 
voro ovanligt stora. Redan tätt vid norra kanten hittades på bot
tenstenarna ett betsel af jern. I midten träffades mellan stenarna 
aska, något furukol, brända menniskoben och obrända ben af får(?), 
bitar af ett lerkärl, samt ett hoprostadt föremål ni bronsplåt. Bred
vid detta fyndställe, något O. om midten, voro kalkhällar nedsatta 
i form af en kista utan gafvélhällar till 2 m:s längd. Bredden 
mellan hällarna var 80 cm. Några af dessa hällar stacko upp 
öfver rosets yta. Flera andra hällar i röset stodo äfven eller voro 
lagda i sned ställning. I kistan hittades intet.

Betslet liknar närmast tig. 573 i Ryghs Norske oldsager. Sido- 
stängerna och ringarna i ett stycke; de förra sluta med runda 
knoppar. Betslets längd mellan ringarna, således sjelfva bettets, 
är 15 cm., ringarnas största yttre diam. 6,5 cm., sidostängernas 
längd 12,o cm. — Till betslet hör måhända en liten bit af ett 
halft rör eller rännformigt beslag af jern, nu endast 2,05 cm. långt. 

,sOm lerkärlets form kan endast sägas, att det haft platt utsvängd
botten(V). Godset är temligen tunt (4—5 ram.); massan gulröd.

%

141. Böse, beläget mellan 138 och 140 invid sjelfva åker
kanten. Diam. 6,5 m. Toppen har blifvit aftagen, så att röset 
nästan var jemnadt med marken. Bestod af kalkflisor och ör, 
deraf en del från Laxegatehållet. Rundt omkring röset gick i 
bottnen en rand af lagda kalkhällar.

Här hittades endast några brända menniskoben, hvilka voro 
helt hvita och sågo ut att vara tvättade(?).

142. Röse, äfven beläget alldeles invid åkerkanten mellan 
denna oell kalkugnen. Diam. 6 m., böjd 50 cm. Bestod nästan 
uteslutande af kalkhällar, något gråsten och ör.

På några ställen under stenarna omkring midten af röset sågos 
små fläckar af aska och kol. En gråsten i bottnen var skör och 
tycktes hafva varit nied i ciden Skilda från askan och på andra 
ställen lågo en del brända menniskoben. Dessutom påträffades en 
knif, ett ändbeslag och en fyrkantig ten af jern. Dessa föremål 
lågo dock hvarken tillsammans med askan eller benen. Likbrän
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ningen har sålunda påtagligen försiggått på något annat ställe, 
hvarefter ben och aska hopsamlats och utströtts på den plats, der 
röset sedan hoptordes.

Ändbeslaget har samma utseende som ett från grafven 47. 
Den runda plattans vidd är 2,5 cm. och hela beslagets längd 8 
cm. Öfre ändan synes vara klufven.

Den fyrkantiga jerntenen (jfr äfven graf 47), som är brusten 
i båda ändar, är nu 10 cm. lång, 1 cm. bred och 0,5 cm. tjock.

Jernknifven, med svagt böjd rygg, är af samma förm som tig. 
360 i Worsaae’s Nordiske oldsager. Tången, som valdt platt och 
bred, är afbruten. Bladets längd är 8 cm., största bredd 2,3 cm.

143. Stort röse V. örn föregående invid gamla kalkugnen. 
Diam. 7 m., höjd 60 cm. Bestod af kalksten, gråsten och stenör. 
Något tycktes äfven vara påkördt i senare tider. I bottnen lågo 
stora kalkhällar. Ett stycke ner ibland stenarna påträffades en 
klotformig gråsten. På bottnen sågs litet aska, några få bitar af 
brända mennisköben och furukol.

144. Litet röse, beläget V. om föregående, öfverst på den 
lilla sluttning, som bär går fram, och i kanten af den igenlagda 
lilla åkerlappen. Diam. 3,5 m., höjd omkr. 30 cm. Bestod af 
kalkhällar, en och annan gråsten, samt ör från Laxegatehållet. I 
midten påträffades något aska och några brända mennisköben. Ett 
stycke derifrån stodo två hällar i vinkel mot hvarandra.

145. Litet gräsbevuxet röse, beläget nära N. om 122 invid 
vägen, som går ut till heden. Diam. 3 m., höjd 30 cm. Bestod 
af gråstenar och kalkstenar samt jord af markens beskaffenhet.

I bottnen låg en sträckning af kalkhällar i riktning NO.—SV. 
+ 15° N.—S. Dessa täckte en ofullständig grafkista, som åt NO. 
endast bestod af två i sned vinkel satta hällar och åt S. af' en 
gafvelsten och två små sidostenar. På östra sidan stod äfven 
en häll, en annan låg lutande åt detta håll. Möjligen har äfven 
denna varit en sidohäll. För öfrigt saknades alldeles sidohällar.

I denna kista låg ett väl bibehållet menniskoskelett på venstra 
sidan med hufvudet åt NO., ansigtet åt Ö., knäna något böjda, 
högra armen svagt böjd, men venstra armen starkt uppåtböjd. 
Framför högra armvecket stod ett vackert och väl bibehållet ler
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kärl nied öppningen uppåt. Äfven på fotterna var satt ett annat 
vackert lerkärl, men med bottnen uppåt. Utom dessa båda lerkärl 
var skelettet utrustadt med bronslialfpetlor i sådan mängd, onder. 
1,000 stycken, att jag aldrig förr sett något dylikt. Så voro huf- 
vudet och bröstet ända ned till höfterna öfversållade dermed, och 
under dem märktes en mörk rand, antagligen lemningar efter 
något tyg, hvarpå perlorna suttit. Äfven under hufvudet sutto 
perlor tätt hopade, och det vanliga underlaget af sjötång saknades 
icke heller. Äfven fotterna ofvanför lerkärlet voro betäckta med 
perlor. Hela skelettets längd var 1,5 m. Ofvanför hufvudet i 
sjelfva vinkeln mellan de båda förut omtalade stenarna lågo några 
kolbitar. Skelettet låg 40 cm. djupt under den oragifvande marken.

Bronshalfperlorna äro af samma form och storlek som fig. 362 
i Sv. forns.

Det lerkärl, som stod framför högra armen, liknar något det 
från grafven 82 samt fig. 83 i Ulfsparres Svenska färnsåker, men 
har en något kraftigare svängd buk och vidare hals än denna fig. 
Mellan de båda ränderna af intryckta punkter kring halsen går 
ett intryckt streck. Godset är grått, 4 å 5 mm. tjockt. Höjd 9,5 cm., 
vidd öfver buken 12 cm., i öppningen 9,5 cm., vid halsen 7,5 cm.

Det lerkärl, som stod vid fotterna, är en mellanform mellan 
det från grafven 94 (se Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, 
sjette bandet, sid. 133, fig. 6) och fig. 84 i nyssnämnda plansch
verk af Ulfsparre. Det tyckes vara drejadt. Godset är grått och 
3 å 4 mm. tjockt. Höjd 9 cm., vidd öfver buken 12 cm., i öpp
ningen 9 cm., vid halsen 8 cm.

14b. Litet gräsbevuxet röse, invid samma väg som 145, men 
nära 130 och gärdesgården åt heden. Diam. 2,:, m., höjd 30 cm. 
Bestod af gråsten med fyllning af ör utaf markens beskaffenhet.

I bottnen stod en ofullständig kista af kantsätta kalkhällar i 
riktning NO—SV. Kistan var täckt af kalkhällar och fyld af ol
af samma slag, som påträffas några fot ner i den omgifvande mar
ken. I kistan låg ett menniskoskelett på rygg med hufvudet åt NO., 
ansigtet vändt åt NV., knäna uppåtböjda, högra armen lagd i vin
kel öfver bröstet och den venstra sträckt rak efter kroppen. Ske
lettets längd, mätt rakt fram, var l,ir> m. Dess verkliga längd 
linde varit omkr. 10 cm. mera. Kistans längd var 1,75 m., djup 
35 å 40 cm. Bredden kunde cj bestämmas.
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Mellan skelettets båda lårben lågo en förrostad bit af en liten 

jernlcnif, två smala jernbitar, ett beslag af tunn bronsplåt, fyra af
fånga öglor af sinal bronsten och en hartsbit. Ofvanför midjan och 
invid högra armen låg en jernknapp, som suttit på bältet, i hvilket 
klåfven varit tast. Ofvanför hjessan lågo 5 bronshalfperlor.

Det tunna beslaget, hvilket har brustit sönder i tvänne delar, 
är gjordt af en aflång, sammanböjd, 1 cm. bred bronsplatta, hvars 
ändar varit hopsatta nied en nit.

Öglorna, aflångt fyrsidiga, af en kantig bronsten, hafva en 
vidd af 1,5 å 2 cm.; tenens tjocklek omkr. 2,5 mm. De hafva 
likasom det nyss beskrifna tunna beslaget med all sannolikhet 
varit fästa på slidan till den knif, som hittades.

Bronshalfperlorna, af samma slag som lig. 362 i Sv. forns., 
äro temligen platta och ända till 1,5 cm. vida.

Jernhiappen har varit lik den från grafven 136. Vidd 4 cm.

147. Litell ring af gråstenar, belägen i SV. från föregående. 
Diam. 4 m. Inuti var ringen fyld med gråstenar och ör.

Under stenarna hittades ett obrändt djurben och några små 
bitar furukol, eljest intet.

148. Litet röse, beläget N. örn föregående i kanten af den 
igenlagda åkern. Diam. 3,5 m., höjd omkr. 20 cm. Bestod af 
gråstenar samt kalkstenar i bottnen. Fyllningen var jord af mar
kens beskaffenhet.

Kalkstenarna i bottnen täckte ett menniskoskélett, som var ned
lagdt utan några spår till kista och sträckte sig ett stycke utanför 
röset åt S. Troligen hade någon del af röset blifvit borttagen, då 
en gång åkern togs upp. Skelettet låg på rygg med hufvudet åt 
N. Hufvudet var skadadt, men för öfrigt var skelettet väl bibe
hållet. Benen voro starkt sammandragna, i synnerhet det högra. 
Venstra armen låg rak. Högra armens ben fick jag icke reda på, 
och för öfrigt lågo benen på denna sidan utan någon ordning. 
Det tycktes hafva varit en temligen groflemmad och storväxt per
son. Lårbenen voro 46 cm. långa. Skelettet låg 30 cm. djupt 
under markens yta. Nedanför fotterna låg en hartstätning, mycket 
väl bibehållen, med undantag af att ett stycke fattades. Den var 
cirkelrund till formen och 32 cm. vid. Längs midten lopp en 
tunn, skarpt upphöjd ås. Inuti stod ett mycket litet skålformigt
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lerkärl och låg ett beslag af tunn bronsplåt samt tätt under dem en 
förrostad jernknif. På venstra höftbenet låg en jernsölja, som un
der tidens lopp gräft sig ned något i benet.

Det tunna bronsbeslaget, som sannolikt varit fäst på klefvens 
slida, är af samma slag som de från grafven 41 å detta ställe och 
grafven 40 i Kornettskogen (se Sv. Fornminnesföreningens tidskrift, 
tjerde bandet, sid. 60) och saknar icke de vanliga genom press
ning upphöjda ränderna, tvänne längs kanterna och en i midten. 
I mellanrummen mellan sidoränderna och midtranden finnas äfven 
upphöjda punkter. Plåten, som synes hafva haft rhombisk form, 
var brusten i tvänne delar, som lågo emot hvarandra, och har så
ledes troligen varit sammanböjd, likasom de nyssnämnda liknande 
beslagen. Största bredd 2,3 cm.; bitarnas längd tillsammans 4,s cm.

Jernknifven, mycket förrostad, med smal tånge, har varit helt 
liten, ej öfver 7 cm.

JernsÖljan, äfven mycket förrostad, är rund och 3 cm. vid.
Hartstätningen har intryck efter fibrerna i träet, hvilka visa, 

att kärlet varit förfårdigadt på det vanliga sättet som ett såll.
Lerkärlet är simpelt och tummadt, utan ornament. Godset är 

gråsvart och 4 å 5 mm. tjockt. Höjd 4 cm., diam. vid mynningen 
5,5 cm. Det är fyldt med sand (hvitaktig genom kalk).

149. Litet gräsbevuxet röse, beläget V. örn föregående. Be
stod af gråsten, kalksten och ör från Laxegatehållet.

Under en tall, som växte i midten af röset, påträffades något 
aska, två brända benskärfvor, några furukol, en ringformig brons- 
sölja och flera smala, tunna bronsfragment.

Söljan, sönderbränd och sönderergad, är ringformig, 2,7 cm. i diam.

150. Litet gräsbevuxet röse, beläget nära SV. örn föregående 
invid den igenlagda åkerlappen. Diam. 4,5 m., höjd omkr. 30 
cm. Omkring röset gick en ring af gråstenar, 12 m. vid. Röset 
bestod af gråstenar, kalkstenar och jord af markens beskaffenhet.

I bottnen under och mellan stenarna låg en askbädd af en 
meters vidd och 5 ä 10 emis djup. Askan var ofantligt rikt upp
blandad med små bronshalfportor. De uppgingo här till ändå 
större antal än i grafven 145. Från början hade här säkert fun
nits bortåt 2,000 stycken, ty de tillvaratagna uppgå till omkr. 
1,500. Tydligen har den härstädes brända personens hela kläde-
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drägt varit besatt med halfperlor, så som förhållandet varit med den 
i grafven 145 jordade. En och annan liten bit furukol hittades 
äfven samt temligen mycket brända menniskoben. Askan var genom- 
väfd med en mängd fina fibrer, liknande fibrer af trädrötter.

Bronshalfperlorna, af samma slag som fig. 362 i Sv. forns., 
äro, som ofvan nämndes, mycket små, 5 å 7 mm. i diam.

151. Litet gräsbevuxet röse nära V. örn 150. Diam. 3,5 m., 
höjd omkr. 20 cm. Bestod af gråstenar och jord af markens be
skaffenhet. I bottnen lågo kalkhällar. Intet fynd gjordes.

152. Litet gräsbevuxet röse, beläget nära S. om föregående. 
Diam. 4 m., höjd 30 cm. Bestod af gråstenar och jord af markens 
beskaffenhet. I bottnen lågo kalkhällar. Intet fynd gjordes.

153. Litet gräsbevuxet röse, beläget SV. örn föregående invid 
samma åkerlapp. Diam. 3 m., höjd föga öfver marken. Öfverst 
bestod det af gråstenar och jord af markens beskaffenhet. I bott
nen lågo kalkhällar.

Under dessa och täckt af jord låg ett menniskoskélett i rikt
ning N.—S., med hufvudet åt N., utsträckt på rygg med kroppen 
något böjd, men benen alldeles raka, högra armen böjd i vinkel 
öfver bröstet och venstra armen starkt böjd uppåt. Ansigtet var 
vändt åt Ö. Skelettet omgafs icke af någon kista. Blott ofvanför 
hufvudet stodo två hällar, den ena som gafvel, den andra på östra 
sidan som ändan af ett slags långsida. Åt V. saknades deremot 
hvarje sådan häll. Skelettets längd var 1,66 m., men örn det legat 
rakt utsträckt, skulle dess längd gått upp till fulla 1,70 m. eller 
nära 6 fot. Det var alltså en storväxt person, som blifvit jordad 
här. Lårbenen voro 46 cm. långa. Skelettet låg 50 cm. djupt 
under marken. Under midjan lågo en fyrkantig sölja och några 
små beslag af brons. Öfver knäna låg en rund hartskrans, 36 cm. 
lång och 32 cm. bred; inuti denna lågo några hartsbitar. Der låg 
äfven en jernknif. Klåfven hade således tagits från bältet och 
lagts ned lös vid lotterna, såsom fallet ofta varit i detta gräffält. 
Inom hartstätningen hittades vidare en liten smal, rund förrostad 
jernbit samt en lerklump. Hartstätningen smög sig tätt utefter 
marken och benen, så att den likasom ett band var bugtig!, ej 
rätlinig! dragen öfver dessa senare. Huru den under sådana för
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hållanden kunnat vara tätning till ett träkärl, är svårt att säga, 
eftersom hartset är sprödt och oböjligt i kallt tillstånd. Men det 
måste dock så hafva varit, ty flera af bitarna bära spår af trä
fibrerna.

Bronssöljcm bär säkerligen bort till bältet, hvilket varit lagdt 
kring midjan, och de andra små beslagen dels till bältet och dels 
till knifslidan, hvilken således fått sitta qvar vid bältet, under det 
att knifven togs ur och lades i träkärlet. Söljan, aflångt fyrsidig, 
simpel, af en tillplattad fyrkantig ten. Längd 3 cm., bredd 2,5 
em. Nålen trind; dess bakre del platt, rullad örn söljan.

De andra bronsbeslagen bestå af: l:o) frenne smala, 2,5 cm. 
långa, numera brustna plattor nied en nit i hvardera ändan; 2:o) 
en liten rännformigt hopböjd plåt; och 3:o) ett litet flindt fragment 
med knoppformig ända.

154. Stor häUMsta, belägen S. örn föregående mellan den 
igenlagda åkern och stengärdesgården åt nästa åker. Hällarna 
stucko upp i dagen, och detta jemte en fördjupning i midten an
tydde, att kistan förut blifvit öppnad och dess innehåll omrördt. 
Detta besannade sig äfven, ty endast några få obrända mennisko- 
ben (lårben och armben) hittades. Kistans riktning var O.—V. + 
20° N.—S. Alla sidorna funnos i behåll utom den norra långsidan, 
som alldeles saknades. Den södra bestod af en enda, 2,1 m. 
lång häll. Detta mått augifver äfven kistans längd. Dess bredd 
bade varit något öfver 60 cm., och djup likaså.

Vid hopläggningen hittades här två genomborrade galttänder, 
den ena en framtand, den andra en af betania, hvilket fynd må
hända antyder, att grafven förskrifver sig från stenåldern.

155. Stort, platt röse, beläget invid föregående åt S. i syd
ligaste ändan af graffältet på den förutnämnda smala jordremsan 
mellan den igenlagda åkerlappen och stenmuren, som skiljer Hag
lunds åker från Carlssons. Muren gick tvärt öfver röset, hvars ena 
kant sålunda låg inne i Carlssons åker. Denna punkt är den högsta 
i trakten, och man kan härifrån öfverskåda åkrarna rätt vida om
kring. Ifrågavarande röse var 11 lii. i vidd och 80 cm. högt. 
Omkring kanterna var det sammansatt af gråsten och kalksten. 
Inemot midten aftogo stenarna och ersattes af grof ör, likadan 
som den omgifvande marken.



46 FREDRIK NORDIN,

Nära sydöstra kanten, 1,5 m. derifrån, och nära uppe under 
ytan stod en mycket liten hista af hällar, satta i oregelbunden fyr
kant. Den längsta af dessa var 37 cm. lång, den kortaste 26 cm. 
Väggarna stodo på en kalkhäll, men ofvanpå fanns ingen täckhäll, 
blott en liten flisa, som låg jemte kistan, men ej täckte hela öpp
ningen. Kistan var 35 cm. djup. Anda uppifrån kanten och ned 
till bottnen var bon fyld med brända menniskoben och fin sand. 
Benen voro långt talrikare än i de grafvar, jag förut undersökt i 
detta gräffält, bitarna voro dessutom större, så att t. ex. nästan 
hela ryggkotor torekommo, och hade en ljusare färg. Detta tyder 
på, att förbränningen ej varit så stark, och att benen blifvit tvät
tade. Vid ena väggen låg en bronsknif, en pilspets af samma me
tall, och i motsatta hörnet stod ett lerkärl med öra. Kärlet stod 
på bottnen, men bronssakerna lågo högre upp på kistans halfva 
djup bland benen och sanden. I kärlet låg nästan endast sand 
samt några benbitar och en kolbit. I kistan låg äfven en och an
nan kolbit samt några mycket små askfläckar. Afven utanför kistan 
här och der i röset lågo kolbitar.

I midten stodo två hällar i rät vinkel mot hvarandra, ehuru 
på en meters afstånd på sådant sätt, att de bildade, den ena gaf
veln, den andra en ofullständig sida till en hällkista, hvars längd
riktning var NO.—SV. + 15° N—S. Denna var 2,i m. lång och 
85 cm. bred. Här låg ett flera cm. tjockt lager af obrända ben 
efter åtminstone tre personer. Ett lårben hade en tjock utväxt. 
I södra ändan af kistan hittades bland benen en mejsel(?) 
af ben. Längst bort i södra ändan lågo äfven några små brända 
menniskoben.

Den stora midtgrafven i röset tycks sålunda vara en sten- 
åldersgraf. Kring denna skulle då högen, hvilken anmärknings- 
värdt nog var till större delen hopförd af ör, blifvit uppkastad. 
Sedermera under bronsåldern har man begagnat sig af den redan 
befintliga högen och deri anbragt den lilla kistan med lerkärlet 
och de båda bronserna.

Från en ännu senare tid, antagligen jernåldern, förskrifva sig 
de brända menniskobenen, som hittades i midtgrafvens sydvestra 
ända.

Mejseln är gjord af något hårdt hen, troligen af häst, full
komligt väl bibehållen och med bred egg i ena ändan. Längd 9 
cm., bredd 3,5 cm.
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Pilspetsen af brons är enkel till form och tillverkning. Den 
är tveeggad, platt, tunn i skaftet och ännu tunnare utåt udden. 
Skaftet smalnar högst obetydligt af från bladet. Hela pilspetsens 
längd 6 cm., bredd 8 mm.

Bronsknifven, äfven af enkel tillverkning, är mycket liten, 
eneggad, tunn och smal. Spetsen är skadad, men tycks hafva varit 
tvärt afskuren. Tången på knifven och skaftet på pilen äro båda 
jemnplatta och tvärt af huggna. Hela knifvens längd är nu endast 
6 cm., bredd 1 cm. och tjocklek vid skaftet 1,3 mm.

Lerkärlet, hvilket har ett öra, kan jemföras med fig. 239—242 
i Vedels Bornholms oldtidsminder og oldsager, men är mindre 
utsvängdt i mynningen och mera vid foten än dessa. Det är af 
simpel tillverkning, tvifvelsutan tummadt, och saknar alla pryd
nader. Godset är tunt, 3 å 4 mm., och hårdh Höjd 6 cm., vidd 
i mynningen 9,5 cm., öfver buken 11 cm.

156. Innan jag slutade i Haglunds hage, lät jag karlamo 
gräfva igenom ännu ett litet röse i midten af graffältet, som jag 
förut förbisett. Det var 3 m. i diam., omkring 20 cm. högt och 
bestod af gråsten, något kalksten och jord. I midten var en svag 
sänka, som antydde, att röset möjligen blifvit rubbadt. Härunder 
lågo flera lager af kalkhällar, hvilka täckte en ofullständig hista 
af kantsätta kalkhällar, som stod i riktning NO.—SV. + 15° N.—S. 
och var omkr. l,o m. lång och 40 cm. djup. Södra gafveln ut
gjordes af en gråstenshäll. På vestra långsidan stodo två mindre 
kalkhällar, på östra sidan endast en liten. Kistan var fyld af 
gråstenar, stora som ett hufvud, och jord. På bottnen lågo ej 
mindre än två menniskoskelett, båda på rygg, med hufvudena åt 
NO., det ena ofvanpå det andra. Det öfre, som var fullständigt 
bibehållet, var 1,55 m. långt. Dess lårben voro blott 42 cm. långa, 
det andra skelettets 44 cm. Båda lågo med benen rakt utsträckta 
och så nära mot gafvelhällen, att fotbenen likasom tryckts inåt, 
det öfra med armarna starkt böjda uppåt bröstet. Det andra ske
lettets ben voro mycket förmultnade och lågo på fästa hällen.

Invid det öfra skelettets högra armbåge låg en jernsölja och 
öfver dess lotter en temligen stor förrostad jernknif, en liten smal 
trind jemtön och två små lårben af något litet djur.

Jernsöljan af vanlig, simpel, aflång! fyrkantig form, är 3,5 cm. 
lång och 2,5 cm. bred.
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På jevnknifven saknas bladets spets; lemningar af trä ses på 
tången. Längd nu 14,5 cm.

157. Liten hulle, belägen på heden utanför Haglunds hage, 
ungefär 1,000 fot derifrån, i rät linie från stenmuren, som skiljer 
Haglunds och Carlssons åkrar. Diam. 4,5 m., höjd 30 em. I 
midten syntes kanterna af en kista af kantsätta hällar sticka upp 
något öfver röset. Kistan var fyld med ör. Dess riktning var 
Ö.—V. + 20° N.—S., längd 1,5 m., bredd 60 cm., djup 45 cm.

Här hittades några få obrända ben, deribland 7 tänder af galt. 
Af dessa voro två genomborrade. En är framtand af ett ungt 
djur, de öfriga betar.

Afven denna graf lär på grund häraf kunna anses som en sten- 
åldersgraf. Troligen har grafven blifvit plundrad i senare tider.

158. Jag flyttade nu undersökningarna in i Carlssons åker, 
der fortsättningen af den ås, på hvilken 154 och 155 ligga, löper 
fram och närmast intill gärdesgården är ouppodlad. Här stucko 
på fyra ställen hällar upp ur marken.

Den första af dem stod i N.—S. + 15° V__Ö. Omedelbart
intill densamma åt S. stod en annan häll. Till stöd för denna 
stodo på vestra sidan två små kalkhällar, på östra sidan en grå
sten. Tillsammans voro de 1,i m. långa och 60 cm. höga. Den 
norra var 13 cm. tjock, den södra blott 6 cm. Intet fynd gjordes.

159. Pest kalkhäll nära S. om föregående. Riktning SO.—NV.+ 
15° S.—N.; höjd från roten l,u; m., bredd 50 cm., tjocklek 13 cm. Ur
sprungligen hade den höjt sig 20 cm. öfver marken. Nu såg man mera 
af den, derför att i senare tider en grop blifvit gräfd kring den
samma. Vid östra sidan lågo några gråstenar. Intet fynd gjordes.

160. Två resta kalkhällar nära V. örn föregående. Den södra 
var 90 cm. hög, 82 cm. bred, 6 cm. tjock och stod i riktning NO. 
—SV. + 15° N.—S. Den norra var 74 cm. hög, 34 cm. bred och 
16 cm. tjock. Riktning SV.—NO. De stodo på 56 emis afstånd 
från hvarandra. Midt emellan dem stod i bottnen en liten obetyd
lig häll. Båda hällarna stucko upp något öfver marken, den södra 
26 cm., den norra 18 cm. Vid vestra sidan af den södra lågo 
flera stora gråstenar. Intet fynd gjordes.
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161. Tre hällar strax S. om föregående stodo på sådant sätt, 
att två tillsammans bildade en linie af l,ia m:s längd i sned vin
kel mot en tredje. Dessa två stodo i N.—S. + 15° O.—V., den 
tredje, 90 cm. lång, i trubbig vinkel åt O. Denna senare var 70 
cm. hög, de andra båda mycket mindre, den mellersta 50 cm., 
den nordligaste blott 30 cm. Ej heller här hittades något, som 
antydde begrafning. Örn hällarna på dessa fyra ställen blifvit 
nedsatta som märken efter begrafning, kan således icke afgöras.

162. Den ås, som förut omtalats, sänker sig småningom genom 
Carlssons åker och slutar inne i nästa åker. På ett ställe i denna 
åker, der hällen sticker upp, ser man märken efter gammal sten- 
brytning, som försiggått medelst kilning på sådant sätt, att aflånga 
hål fördjupats i hällen, hvarefter denna kilats ut.

I närheten af detta ställe på slutet af åsen, hvilken här är 
ouppodlad, låg ett litet lågt röse, 3,5 m. i diam., i hvars kant kalk
hällar stucko upp. Det bestod också uteslutande af kalksten och ör. 
I midten stodo tre hällar nedsatta på sådant sätt, att, om de limér, 
som förenade dem, tänktes utdragna, de bildade en triangel med 
1 inis bas. De stodo 40 cm. djupt. Intet fynd gjordes.

163. I samma åker som föregående, men i dess södra del, 
invid gärdesgården till närgränsande hage, stodo fyra hällar inne
slutande ett rum af rhomboidisk form, 3,7 m. långt, 1,75 m. bredt, 
hvars längdriktning var NO.—SV. med någon dragning åt N.—S. 
Hällarna stucko upp 10 å 20 cm. öfver marken och stodo omkr. 
40 cm. djupt nere i densamma. I södra ändan af det inneslutna 
rummet låg en större gråsten, och N. derom mellan gråstenen och 
hällarna var mellanrummet betäckt med kalkhällar under marken 
och för öfrigt fyldt med jord jemte en och annan sten. Ingenting 
hittades, som antydde, att någon begrafning härstädes försiggått.

De vid dessa undersökningar anträffade fynd förvaras i Statens 
Historiska Museum under N:o 7784. — En karta öfver hela detta 
gräffält samt en öfversigt öfver grafvarnas innehåll kommer att 
meddelas i nästa häfte.
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