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Fornlemningar i Vestkinde socken på Gotland,
på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad undersökta år 1882

af

Fredrik Nordin.

I vestra delen af Vestkinde socken ligger en myr, som
sträcker sig fram till Hästnäs gård på staden Visbys lands-
område, och som efter denna gård fått namn af Hästnäs myr.
Vid vestra sidan af densamma ligger inom ofvannämnda socken 
Bläsnungs gård, som i likhet med många andra gotländska 
gårdar sönderfaller i tvänne grupper af hemmansdelar, hvilka 
kallas Stora och Lilla Bläsnungs. Bläsnungs gård ligger just, der 
marken svagt sluttar ner mot myren. Ju närmare man kommer 
denna, desto djupare blir jordmånen; men ju längre bort åt 
motsatt håll man går, desto grundare blir marken, tills kalk
hällen snart ligger bar i dagen, såsom vanligt på de gotländska 
hedarna. Detta senare utseende bär hela sträckan från Bläs
nungs gård ända ner till hafvet och kallas derför Bläsnungs hed 
(gotl. »Bläsnungs haid»). Från myrkanten till heden ligger en 
lång sträcka af åkrar. I ena kanten af dessa eller utmed heden 
har man låtit en skogsremsa stå qvar, emedan hällen här i all
mänhet ligger så nära, att det ej lönat sig att taga upp åker.

Det är i denna skogskant, som det gräffält ligger, hvars ena 
hälft jag med understöd af Svenska Fornminnesföreningen tick 
tillfälle undersöka sommaren 1882. Graffältet är, som af ofvan
stående framgår, rätt smalt, men har deremot en ganska stor 
längdsträckning i riktning NO.—SV. Hufvudsakligen består det 
af mindre rösen, men derjemte förekomma äfven flere större 
sådana. Mindre grafkistor utan något röse förekomma äfven 
rätt talrikt i fältets nordöstra del, liksom resta kalkhällar ej liro 
sällsynta i dess mellersta oell sydvestra delar.

1



2 FREDRIK NORDIN.

Härtill kommer i den allra nordostligaste delen ännu ett 
slag af grafvar, om hvilka man af en händelse fått kännedom. 
Egaren till en af gårdsdelarna vid Lilla Bläsnungs, Carl Ny
ström, skulle nämligen år 1876 taga upp ett dike i sin åker 
och gjorde dervid det fynd, som af riksantiqvarien Hans Hilde
brand är omnämndt i Vitterhets Historie och Antiqvitets Aka
demiens Månadsblad 1878, sid. 741, och som vi här återgifva. 
Fyndet, som förvaras i Statens Historiska Museum (N:o 5820), 
bestod af följande föremål:

A) Ett jern spjut \ ett eneggadt jernsvärd; spetsen af ett 
annat eneggadt jernsvärd; en jernyxa (tig. 263 i Sv. forns.). — 
B) Ett rundt bronsspänne med mycket förvirrade djurbilder; 
ett par bågspännen af brons (jfr. tig. 40 i Månadsbladet för 
1878); en armring bildad af en bronsten med plattade ändar; 
91 perlor af glasfluss; tre hartsbitar, som varit använda att 
fylla ett hål i kanten af det runda bronsspännet.

Riksantiqvarien yttrar vidare derom:
»Enligt upplysningar meddelade af kandidat Fr. Nordin 

hittades alla dessa föremål i en låg hög af ungefär 15 fots dia
meter, inom hvilken på omkring l*/2 fots djup, nere på sjelfva 
kalkhällen, lågo två skelett 1—2 fot från hvarandra i riktningen 
NO.—SV. Vid det södra skelettet, som skall hafva varit min
dre, lågo de under B uppräknade föremålen; vid det norra 
skelettet lågo de under A anförda vapnen. Antagligen hafva 
således här man och qvinna varit begrafna, antagligen på en 
gång eller åtminstone utan större tidsskilnad.»

Då jag i somras återkom till det ställe, der Nyström gjorde 
sitt fynd, fann jag, att den uppgift jag lemnat år 1876 örn de 
båda skelettens riktning ej var fullt exakt. De lago nämligen 
snarare i N.—S. än NO.—SV.

Nyströms fyndställe skilde sig så obetydligt från den om- 
gifvande marken, att jag trodde mig hafva skäl för det anta
gandet, att flera dylika grafvar kunde finnas i granskapef, ehuru 
ej märkbara ofvan jord. Jag började derför mina undersök
ningar derstädes och fick min aning bekräftad, i det jag på
träffade flera grafvar med samma begrafningssätt.

Från denna ända af graffältet gick jag sedan uppåt.
År 1876, då jag undersökte graffältet i Kornett-skogen, 

öppnade jag äfven i graffältet vid Bläsnungs några grafvar, men
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linde ej då tilli alle att fortsätta. Redogörelse för dessa skall 
sedermera meddelas.

N:o 1. Litet röse, som endast märktes af en oredig sten
samling i jordytan. Låg alldeles S. om det ställe, der Nyström 
gjorde sitt fynd.

Strax uppe låg en samling mindre täckhällar. Utanför dem 
åt O. hittades obrända menniskoben, nämligen tänder, en bit af 
hufvudskål och refben. En bit kol påträffades äfven.

Under dessa ben påträffades nedre extremiteternas ben af 
ett menniskoskelett (A), som befans vara temligen fullständigt 
och låg i N.—S. + 10° O.—V., hufvudet åt N., ansigtet vändt 
bakåt ryggen, benen starkt bakåt böjda. Bålens ben sakuades 
utom några refben. Huruvida de ofvannämnda refbenen, tän
derna m. m., som lågo ofvanpå skelettets nedre del, hörde till
hopa med detta, kan jag ej afgöra. På östra sidan örn huf
vudet hittades bitar af ett groft lerkärl. På bäckenbenet låg 
en smal jernknif med tången åt Ö., eggen åt N. Nedanför 
fotterna lågo lemningar efter ett förmultnadt trästycke.

Ett annat menniskoskelett (B) låg 2,4 m. V. om skelettet 
A, täckt af mindre, oredigt lagda hällar, i riktning N.—S. + 10° 
V.—O. Det var lagdt på rygg med hufvudet åt N. Under 
venstra bäckenbenet låg en smal jernknif med tången åt NO., 
eggen åt NV. På korsbenet hittades en liten jernsölja, som 
möjligen kan hafva sammanhållit något bälte, hvari knifven 
suttit. Nere vid fotterna lågo på vestra sidan en benkam och 
på den östra samt ofvanpå lötterna skelettet af ett djur (ännu 
ej bestämdt). De ben, som tillhörde detta senare skelett, lågo 
delvis högre upp än skelettet B.

Båda menniskoskeletten lågo alldeles på hällbottnen, som 
här skjuter helt nära upp under jordytan. De hafva båda hållit 
omkring 1,8 m. i längd.

Jernknif ven från skelettet A har eggen i spetsen bakåt- 
böjd liksom tig. 487 i Sv. forns., men är mera långsträckt och 
skiljer sig från denna äfven derigenom, att bladet småningom 
utan några tvära insänkningar afsmalnar till cn tånge. Den är 
sålunda en mellanform mellan nyssnämnda figur och tig. 3 å 
pl. 3 i Vedels Den (sidre jernålders begravelser på Bornholm. 
Längd 12,7 cm., bredd 1,5 cm., bladets längd omkring 8 cm.
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Jernknifven från skelettet B är större, har längre tånge, 
hvilken upptar halfva knifvens längd och i baken är insvängd 
mot bladet samt är mera långdraget spetsig än föregående. 
Längd 16,5 cm., bredd 2 cm.

Jernsöljan är så tillvida egendomlig, som hon nertill har en 
skifva, hvilken nu är vinkelrätt utstående, men tyckes hafva lika
som nålen rört sig rundtomkring axeln och sålunda påminner örn 
fig. 9 i min redogörelse för »Fornlemningar i Tingstäde socken på 
Gotland» i Svenska Fornminnesföreningens tidskrift band 5.

Af benkammen hittades endast mindre bitar, af hvilka man 
dock kan se, att han varit både till form och sirater alldeles 
lik den från grafven 3, utom att den haft fyra, ej såsom denna 
tre långs med kanten löpande limér.

N:o 2. Litet röse. Strax Ö. örn 1 inuti den odlade delen 
af åkern såg jag i jordytan kalkstenar kringströdda, hvaraf jag 
kunde förmoda, att en graf här legat och blifvit förstörd af 
plogen.

På hällboftnen hittades här också ett menniskoskelett, lig
gande i SV.—NO. med hufvudet åt SV. Längden var endast
1,4 m., men antagligen har plogen något rubbat benen, så att 
det uppgifna måttet ej säkert anger skelettets ursprungliga längd.

Vid skelettets högra sida lågo en mängd små obrända ben.

N:o 3. Litet röse, som ofvan jord syntes endast på samma 
sätt som 1. Låg 6,8 meter SV. derifrån och liksom detta ut
med kanten af den odlade åkern.

Strax uppe hittades obrända menniskoben och foten af ett 
groft, hårdt brändt lerkärl. Längre ned lågo följande saker: 
bitar af en större benkam, ett kilformigt bronsbeslag med en 
isittande träbit, en genomborrad bronsnål efter en Abula, två 
bitar af en tunn bronsbrakteat, den ena med vidsittande ögla, 
7 färgade lerperlor samt en fyrkantig, vinkelformigt hopböjd, 
på midten bredare, men i ändarna spetsig jernten.

Benkammen är snarlik fig. 41 i Månadsbladet för 1878, men 
är försedd med andra sirater: Vid ändarna insänkta tvärgående 
limér, på midten tvänne långsåt löpande dylika. Af inskär
ningen i sidostyckena ser man, att skårorna mellan tänderna 
blifvit upphjelpta, sedan kammens tre skifvor hopfogats. Längd
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16,7 cm., bredd från ryggen till tandspetsarna 5 cm. Liksom 
på fig. 526 i Sv. forns, har äfven bär ytterst vid båda ändarna 
lemonts ett 6 å 8 nini. bredt stycke, hvari inga tänder utskurits, 
utan blott antydts genom tvänne insäukta limér.

Om bronsbeslaget gör nian sig lättast föreställning, örn man 
tänker sig ett ändbeslag till knifskaft, som ofvanpå är kullrigt 
och undertill formadt i en skarp ås. Antagligen tiar det äfven 
i likhet med fig. 147 i Norske oldsager af O. Rygh haft en så
dan bestämmelse, ehuruväl ingen knif påträffades. Baktill är 
beslaget försedt med en liten upphöjning. Tvänne isittande 
nitar qvarhålla en träbit, efter hvars form beslaget tätt sluter 
sig. Dimensioner 2 cm. x 1,3 cm. x 9 mm.

Bronsbrakteatcn är mycket enkel, prydd endast med punk
ter, inslagna i koncentriska kretsar och deremellan punkter i 
triangelform. Hela diametern har varit något öfver 2 cm.

Afståndet mellan jerntenens sammanböjda ben är 3,2 cm., 
mellan dessas ytterligare mot hvarandra böjda ändar 2,7 cm.

Lerp enior na vexla till storleken mellan 4 och 9 mm. Fem 
äro ljusgula, en ljusröd, en mörkröd.

Af lerkärlet hittades endast en bit af dess nedre del med 
vidsittande fot, hvilken är starkt utsvängd. Spår efter dess 
behandling med fingrarna synas. Det är mycket hårdt brändt 
och godset tjockt. Kärlet har varit gjordt för hand eller, såsom 
krukmakarne säga: »tummadt».1

N:o 4. Litet röse, som ej syntes öfver marken mera än 1; 
beläget invid 3. Här påträffades ett menniskoskelett, som i lik
het med de skelett här förut hittats låg på sjelfva hällbottnen
3,5 cm. under jordytan. Jordlagret var i allmänhet åt hela 
denna trakt lika grundt. Skelettet låg i NO.—SV. + 10’ N.—S., 
hufvudet åt norr, ansigtet vändt åt nordvest. Det hade blifvit 
lagdt på högra sidan och hade knäna starkt böjda. Hufvud- 
skålen var krossad och insjunken, en mängd andra ben bräckta, 
äfven lår- och armbenen, en följd af den ojemna hällbottnen, 
på hvilken skelettet låg. Samma anmärkning gäller om de före

1 Kakelugnsmakare Schultz och Lundberg i Skara hafva varit mig be- 
lijelpliga att bestämma, hvilka af kärlen gjorts med tillhjelp af skifva, och 
hvilka gjorts för hand utan hjelp af sådan. Kör vighetens skull begagnar jag 
mig i det följande af krukmakarnes termer derför: »drejade» och »tummade».
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gående skeletten. Under venstra höftbenet låg en jernknif, som 
stack ut med tången åt O. och hade eggen vänd åt N., och 
under halsen en bit af en jernring.

Jernknifven liknar den från 1 A, med eggen bakåtsvängd 
vid spetsen, men jemnt fortlöpande ända ut till tångens spets. 
Detina är endast i baken insvängd. Hela knifvens längd 16 cm., 
bredd 1,8 cm., bladets längd 11 cm.

Jernringen tyckes hafva varit kantig och 4 nini. tjock.

N:o 5. Litet röse af samma utseende som 4, invid hvilket 
det låg. Här påträffades endast några kolbitar och en förrostad 
jernbit.

N:o 6. Litet röse liggande i sjelfva åkern liksom 2 och 
märkbart på samma sätt. År 1876, då jag upprättade en karta 
öfver hela den del af graffältet, som ligger i Nyströms åker, 
var detta röse orubbadt. Sedermera har det blifvit inlagdt i 
åkern. Det låg 40 meter V. om 1. Ingenting påträffades här.

N:o 7. Litet röse strax S. om 6 inne i åkern, genomplöjdt 
liksom 2 och 6. Här hittades en bit af ett lerkärl.

N:o 8. Böse, större än något af de föregående, några me
ter NV. från 6. Utomkring lopp en dubbel ring af stenar, den 
yttersta 13 m. i diameter. Sjelfva röset var 7,5 m. i diameter, 
30 å 40 cm. högt och hade i toppen en långsträckt grop, som 
gick ungefär i riktning N.—S. På bottnen af röset midt under 
gropen lågo obrända menniskoben utan ordning samt några 
djurtänder.

Det hade troligen förut varit rubbadt.

N:o 9. Graf vid rest kalkhäll, 14 meter V. + 20° N. örn 8 
i riktning N.—S. Längd 1,7 m., höjd 60 cm. Hällen lutade 
temligen starkt åt O. På båda sidor om hällen lågo flera min
dre hällar jemte gråstenar och under dem på vestra sidan bitar 
af lerkärl, långt spridda från hvarandra, på östra sidan obrända 
menniska- och djurben, hvilka lågo utan all ordning. Här ibland 
benen hittades en benkam, en smal jernbit och grepen till ett
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lerkärl. Den låg alldeles nere på hällbottnen, under det att 
krukbitarna på andra sidan lågo tätt uppe under jordytan.

Benkammen består af ett enda stycke och är af ungefär 
samma form som fig. 158 och 159 i Ryghs Norske oldsager, 
men proportionsvis högre samt har de yttre tänderna starkare 
utsvängda.1 Det öfre halfcirkelformiga tältet har å båda si
dorna varit prydt med inristade egendomliga sirater: längs kan
terna halfcirklar med punkter i midten samt inuti halfcirklar 
och böjda limér, hvilka äro grupperade omkring ett treflikigt 
ornament, men dock ej bilda några ormslingor. På kammens 
ena sida är ornamenteringen väl bibehållen, på den andra skadad 
till följd deraf att en bit fallit bort. Af dess hela form med de 
utstående tänderna och dess prydliga sirater kan man vara 
frestad antaga, att den brukats såsom hårprydnad, ej som van
lig kam. Den är ganska tjock i ryggen eller 1 cm. och af- 
smalnar mot tandspetsarna, håller 5,4 cm. i höjd och 6,8 cm. 
i längd.

Lerkärlsbitarna hafva tillhört minst tvänne lerkärl, båda 
böjda vid buken i en rätlinig trubbig vinkel och försedda med 
vid öppning. Båda hafva äfven det gemensamt, att endast bu
kens öfra yta varit ornerad, ej den nedra. A det ena kärlet 
bestå siraterna at snedt inristade streck på sjelfva bukåsen, der- 
ofvanför tvänne insänkta band, en rad inristade figurer lik
nande pilhullingar, ett nytt band och öfverst en dylik rad pil- 
hullingar. Grepen, som längs hvardera sidan har tvänne in
sänkta jemnlöpande band, har antagligen tillhört detta kärl.

Det andra kärlet har närmast ofvanför bukens ås varit 
prydt med intryckta cirklar innehållande stjernhjulformiga figurer 
med böjda ändar.2 Öfversta kanten af denna figur skäres af ett 
grundt band, ofvanför hvilket en rand af »pilhullingar» löper.

Båda kärlen hafva varit gjorda med tillhjelp af krukmakar
skifva. De äro således enligt krukmakarterminologien »drejade» 
och synas hafva haft ungefär samma form som fig. 391 i Sv. forns.

' Ännu närmare liknar den fig. bb å pl. 1 i tredje häftet af Teckningar 
ur Svenska Statens Historiska Museum af Bror Emil Hildebrand och Hans 
Hildebrand.

2 Jfr Månadsbladet 1876 lig. 8, och 1878 lig. 11, der dock cirkeln sak
nas, samt Föreningen til Norske fortidsmindes-merkers bevaring, Arsberetning för 
1868, pl. I lig. 4. Ett likadant ornament, ehuru i vida större skala, förekommer 
på de märkliga bildstenarna från Havor i Habblingbo och Stenbro i Vestkinde, 
hvilka numera förvaras i Statens Historiska Museum.
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N:o 10. Röse, gräsbevuxet, beläget strax SV. om 9 invid 
gärdesgården, 1,7 m. i diameter, ungefärligen 30 cm. högt. Åt 
S. såg nian spåren af en fotkedja af små gråstenar. På rosets 
halfva djup låg ett temligen rikt lager af kalkhällar uppblandadt 
med gråstenar.

I rösets midt stod en hällesta, hvilkens öfra kant ej be
fann sig mer än 1,5 cm. under rösets topp och icke var täckt 
af hällar, men fyld med jord. Kistan stod N.—S. + 20° Ö.—V. 
Norra gafvelhällen hade fallit in och lutade öfver kistan. Ki
stans hela längd invändigt hade varit ungefär 1 m., dess största 
bredd, åt S., var 58 cm. Hällarnas tjocklek var mycket olika. 
Tjockast var östra sidohällen, omkring 10 cm. Östra sidohällen 
var mycket kortare än den vestra, så att en öppning var 
lemnad mellan den förra och norra gafvelhällen. Utanför den 
östra hällen stod en annan häll. Här hittades obrända ben högst 
uppe i kistan och på bottnen i nordöstra hörnet en större och 
några mindre bitar af ett lerkärl, en liten bronsring samt bygeln 
af ett bronsspänne. Äfven några kolbitar och brända mennisko- 
ben påträffades.

Spännebygeln är gjord af en konvex bronsplåt, som öfverst 
slutar i en trekantig platt ändskifva. Vid öfvergången till denna 
skifva afsmalna!- bågen ganska betydligt, under detta ställe är 
ett utsprång och deri ett hål, genom hvilket tvärtenen gått. 
Längs bågens rygg liksom dess båda sidor löper en svagt upp
höjd rand.

Bronsringen är 1,3 cm. i diameter och 4 mm. tjock.
Lerkärlet tyckes hafva varit en varietet af fig. 400 i Sv. forns., 

halsen något mer insvängd än denna. Dess vidd mellan myn
ningens ytterkanter har varit omkring 12 cm. Det saknar all
deles sirater. Godset grått, 5 mm. tjockt och något kornig!. 
Kärlet är »tummadt».

N:o 11. Röse, 7,6 meter V. om 10, liggande i utskogen tätt 
utanför gärdesgården, 4 m. i diameter, 2 cm. högt. Ungefär 
midt i röset stod en 78 cm. lång, 56 cm. bred och 50 cm. djup 
hällkista i riktning N.—S. Hon stod på hällbottnen och var 
täckt af tvänne hällar samt fyld med jord. Här hittades litet 
brända menniskoben, några kolbitar, ett bronsbeslag, trindt på
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midten men platt i ändarna med isittande nitar, samt nälen till 
en sölja äfven af brons.

Bronsbeslaget är böjdt i flera bugter; antagligen har det 
varit med i elden. Dess båda platta ändar hafva medelst tvänne 
bronsnitar varit fästa vid något tunt föremål, uitarna äro näm
ligen 2 å 3 mm. långa. Den trinda mellandelen är 4,6 cm. 
lång och 3 mai. tjock, men afsmalna!- åt ändarna, hvilka ytterst 
äro blott t nini. tjocka. Det ena af dessa platta ändstycken är 
skadadt och har blott en nit. Det andra, som är helt och har 
båda nitarna i behåll, är 3,7 cm. långt och 6 nini. bredt. Be
slaget tyckes hafva varit ett handtag.

N:o 12. Liten hälllcista 3 meter VSV. om 11. Riktning 
N.—S. + 15° Ö.—V. Kanterna stucko lipp litet i jordytan. 
Några cm. ner i kistan låg en kalkhäll. För öfrigt var hon 
fyld med jord. Ostra sidohällen var bräckt och stod i vinkel 
inåt. Kistan var 80 cm. lång, 54 å 56 cm. bred och 60 cm. 
djup. Här påträffades obrända djurben. Då jag- lät gräfva 
rundtomkring kistan, fann jag »ör». Öfversta lagret af fyllnin
gen inuti kistan bestod äfven af ör. Som marken här omkring 
består af lera, är det påtagligt, att ören blifvit särskildt hitkörd.

N:o 13. Böse 11,7 meter S. örn 12, 2,5 ni. i diameter, föga 
böjdt öfver marken. I midten stod en hälllcista i riktning N.—S. 
4- 10° Ö.—V. Röset hade blifvit något rubbadt, så att häl
larnas kanter stucko upp litet. S. örn kistan stod en ensam 
bäll, som stack högre upp än kistans väggar. Kistans största 
längd invändigt på vestra sidan var 90 cm. Östra sidan var 
kortare derigenom att norra gafvelhällen stod snedt. Bredden 
60 cm., djupet 56 cm. Här hittades några brända mennislcoben, 
några obrända djurben, bitar af ett lerkärl samt en annan liten 
bränd lerbit, som ej hört tillsammans med de förra.

Lerlcärlsbitarna visa endast, att kärlet varit platt i bottnen 
med starkt utsvängd buk. Af öfre delen påträffades inga bitar. 
Godset temligen hardbrandt, rödt till färgen, 4 mm. tjockt. 
Kärlet är drejadt.

N:o 14. Böse, beläget 6,6 meter V. om 13; diameter 7 m., 
höjd omkring 2 cm. Ingenting hittades.
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N:o 15. Röse, beläget 6 meter OSO. örn 14 och 6. meter 
S. örn 13. Diameter 4 m., höjd 2 cm. I toppen lågo tre större 
kullerstenar och under dem hittades brända menniskoben samt 
en massa bitar af åtminstone tvänne lerkärl, det ena skålformigt 
platt i bottnen, af grått, ända till 1 cm. tjockt gods, det andra 
tunnare, vid mynningen blott 3 mm., samt något insvängdt vid 
halsen. Båda kärlen äro tummade. Det ena är löst brändt, 
poröst och fullt af små glimmerkorn. Det är slätadt med något 
verktyg. Materialet har varit grålera. Äfven det andra är 
gjordt af grålera, ehuru af en mörkare sort. Massan är fäst 
och kärlet hårdt brändt. Både ben och krukbitar lågo i en 
enda samling. Antagligen hade benen varit lagda i endera eller 
båda krukorna.

N:o 16. Röse, beläget 27 meter S. + 30" V. från 15. Gär
desgården gick midt öfver detsamma. Ofvcrvuxet af gräs och 
buskar. Diameter 5 m., höjd 2 cm.

Strax vid södra kanten påträffades en tjock kalkhäll och 
på vestra sidan derom samt innanför obrända menniskoben, 
hvilka lågo tätt uppe under gräsmattan. Äfven några obrända 
djurben hittades.

N:o 17. Röse, beläget 17 meter S. örn 16, tätt vid åker
kanten. Diameter 9 m., höjd 4,5 cm. Det var hopfördt af väl
diga gråstenar, mellan hvilka ör och mindre stenar voro på
kastade. Mina karlar ansågo det troligt, att ören blifvit körd 
från ett ställe en tredjedels fjerdingsväg derifrån nedåt hafvet, 
der ännu ör plägar herutas. I östra kanten påträffades en ore
gelbunden mindre hällkista, hvilkens väggar af de stora stenar, 
som lågo rundt omkring och ofvanpå, blifvit alldeles hoptryckta. 
I denna kista hittades obrända svinben, som lågo på en sten
läggning af små kalkflisor, brända menniskoben, något kol, bitar 
af en smal, trind bronsarmring, ett jernbeslag, samt bitar af 
ett lerkärl.

Bronsringen, hvilken är söndergången i 11 bitar, är gjord 
af en 3 å 4 mm. tjock, trind kronsten, som saknar alla pryd
nader. Tillsammans uppnå alla bitarna ungefär 33 cm. An
tagligen har den varit en spiralvriden armring.
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Jernbeslaget är 5 mm. tjockt samt ovalt, 9 nini. bredt i ena 
ändan, men platt och 2,3 cm. bredt i den andra, der det hal
en treflikig afsilning. Hurudant det varit i sin helhet, kan man 
icke se, enär det endast är ett fragment.

Lerkärlet har haft alldeles samma form som fig. 395 i 
Sv. forns. Nedanför halsen löpa tre rader små intryckta cirk
lar, hvilka man försökt, men ej alltid lyckats, göra parallela. 
Kärlet är gjordt af fin, mycket sandblandad, löst bränd rödlera. 
Det är drejadt.

N:o 18. Hest lialkhäll, stående några meter O. om 17 nära 
åkerkanten. Riktning N.—S. Hällen lutade betydligt åt V., 
böjde sig 20 cm. ofvan jord och var från roten 60 cm. hög. 
Hon var rätt bred, l,i m., och särdeles tjock, 20 cm. Hon 
var nedsatt i sjelfva leran, utan att några stenar blifvit lagda 
deromkring.

Här hittades endast några kolbitar samt en obetydlig för
rostad jernbit.

N:o 10. Röse, beläget 60 meter VSV. örn 18 invid en gam
mal kalkugn. Gärdesgården gick midt öfver röset. Diameter 
8 m., höjd 20 ä 30 cm. Här syntes ej några kalkflisor såsom 
i de föregående, endast s. k. »pinnlera» och ör. Endast några 
obrända ben och en bit kol hittades.

N:o 20. Röse, beläget 10 meter S. örn 19, 7,5 m. i diam., 
30 cm. högt. Bottnen var belagd med kalkhällar, de flesta 
stora, och kring kanten voro sådana lagda i en jemn rand lik
som i Kornettskogen (Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, 
4:de b., sid. 83). Afven uppe i röset var rikligt med kalkhällar 
och deremellan var örjord lagd. I midten hittades obrända 
menniskoben 50 cm. djupt.

N:o 21. Röse, beläget 11 meter OSO. om 20. Diameter
8,5 m., höjd 20 cm., till största delen hopfördt af gråstenar, 
deremellan ör. I midten, något närmare östra kanten, hittades 
bitar af ett groft lerkärl, brända menniskoben, ett litet jernbeslag 
samt några kolbitar, liggande på ett djup af 10 till 20 cm. och 
spridda på en omkrets af 1,5 meters vidd. Flera af de grå
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stenar, som lågo i närheten, folio sönder i flisor, hvilket mina 
karlar ansågo såsom ett bevis, att stenarna varit i elden.

Jernbcslaget utgöres af en mycket tunn, 1 cm. bred, 2,7 
cm. lång jernplatta med ett hål i hvardera ändan. I det ena 
sitter en 7 mm. lång nit. Jemför lindsets Jernalderens begyn- 
delsc i Nord-Europa, pl. XXVI lig. 10.

Lerlcärlct är likt fig. 395 i Sv. forns, och har liksom detta 
tvänne insänkta ränder kring halsen samt derå tätt intill hvar
andra intryckta punkter. Godset är groft, men tendigen fast, 
grått och omkring 6 mm. tjockt. Kärlet är drejadt.

N:o 22. Röse, beläget. 10 meter SV. om 21 och 14 meter 
S. örn 20. Diameter 6 m., höjd 40 cm. I bottnen lago stora 
kalkhällar, hvilka man hade börjat lägga från norra kanten. En 
meter från denna kant inne uti röset hittades i bottnen obrända 
djurben och längre in under hällarna delar af ett menni sko skelett, 
hvilket tycktes hafva legat med hufvudet åt norr.

N.o 23. Graf vid rest kalkhäll, stående 9 meter VSV. från 
20 och strax intill en stor fyrkantig stensättning af kalkhällar, 
som jag undersökte 1876. Hällen höjde sig något öfver den 
omgifvande marken. Riktning N.—S. Hällen var 50 cm. lång, 
18 cm. tjock, 72 cm. hög. På vestra sidan stod en annan längre 
häll. 90 cm. lång, 20 cm. tjock och 50 em. hög. Dessutom stod 
en kalkhäll vid norra ändan och en gråsten vid den södra.

Vid södra ändan mellan stenarna hittades brända men- 
niskoben.

N:o 24. Krets af stora gråstenar, belägen 7 meter SSV. 
örn 22, invid gärdesgården åt Haglunds egor, fyld i bottnen 
med lika stora gråstenar, ofvanpå nied mycket små. Diameter 
7 m., höjd 50 cm. I norra kanten tätt uppe under småstenarna 
hittades bitar af ett menniskokranium. Inemot midten påträffa
des i bottnen stora kalkhällar och emellan dem obrända men- 
niskoben utan ordning, bitar af ett lerkärl samt två föremål af 
jern, af hvilka det ena var en mejsel, det andra tycktes hafva 
varit en sölja med remhållare. I vestra kanten lago bitar af 
lerkärl samt af glaskärl.
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Jermnejseln är helt liten och enkel, jemnbred ända ned mot 
eggen, der den vidgar sig något. Upptill har den genom bult
ning lått en liten utböjd platta, ett bevis på, att den varit tem- 
ligen flitigt begagnad. Längd 6 cm., bredd 1,3 cm., tjocklek 
5 mm.

Af glaskärl hittades tre bitar, alla helt små. Två af dessa 
visa, att kärlet upptill haft flera jemnlöpande insänkta ränder. 
Den tredje har en vacker rundstaf i hög relief. Hafva alla tre 
bitarna tillhört samma kärl, så har det sålunda upptill varit 
prydt med vågräta insänkta ränder med mellanliggande låga 
åsar, nedtill med mer eller mindre lodräta rundstafvar (jfr. fig. 
385 i Sv. forns., samt fig. 337 och 338 i Ryghs Norske oldsager).

Af lerkärlen har det ena liknat fig. 395 i Sv. forns, och har 
nedanför halsen haft antagligen blott en rand af intryckta små 
hål. Godset fast, grått, 4 å 5 mm. tjockt. Hurudan form det 
andra haft, kan man ej med någon säkerhet afgöra, måhända 
densamma som föregående. Godset är groft. Egendomligt är, 
att alla bitar äro klufna, så att man endast på ena sidan ser 
den jemna ytan. På en bit synas två jemnlöpande, svagt in
tryckta ränder. Båda kärlen äro drejade.

N:o 25. Höse, beläget 13,5 meter ONO. om 24 och 11 me
ter OSO. om 22. Något af röset hade blifvit borttaget, så att 
man ej riktigt kunde se dess ursprungliga storlek. Dock tyck
tes den hafva varit omkring 4,5 m. Höjd omkring 20 cm. I 
bottnen lågo dugtiga kalkhällar, hvilka blifvit lagda från midten, 
så att den yttre alltid låg öfver den inre. Ingenting vidare på
träffades.

N:o 26. Rätt stort röse, beläget 9,5 meter SO. örn 24, all
deles i hörnet mellan åkerjorden och den i 24 omnämnda gär
desgården. Diameter 8 m., höjd 50 cm. I toppen var åt N. 
en stor grop upptagen af skattgräfvare. I södra kanten af denna 
grop framstack en väldig täckhäll, hvilken gick in fröset åt S. 
och var betäckt af jord och större gråstenar. Sådana lågo här 
och der ofvanpå röset, bland dem två väldiga.

Sedan gropen blifvit upprensad och den stora täckhällen 
aflyftad, påträffades en stor hällesta, bygd af på kant satta 
kalkhällar, så stora att hvarje långsida blott bestod af tvänne
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hällar. Båda sidorna voro temligen starkt svängda åt Ö. Ki
stans hufvudriktning var N.—S, dess längd 2,50 ni., bredd 1,38 
m. åt S., men blott 1,20 åt N., djup 70 cm. På bottnen voro 
flera kalkhällar och några gråstenar nedkastade.

I norra ändan af kistan hittades obrända hästben, som tyck
tes vara nedlagda utan ordning och lågo, somliga högt, andra 
lågt. Åt S. deremot lågo obrända ben af en vuxen menniska 
och djurben. Alla ben lågo utan beslämd ordning. Några 
tycktes till och med hafva blifvit afbrutna, innan de nedlades, 
eller ock, hvilket är mera sannolikt, i senare tider rubbade af 
skattgräfvare, ty af menniskokraniet låg en hälft flera cm. under 
den andra och hård lera emellan och af ett armben påträffades 
på ett ställe blott en bit af midten. Menniskobenen i södra 
ändan lågo under- djurbenen. Här och der i kistan hittades 
lcolbitar. I norra ändan bland hästbenen hittades flera mindre 
perion samt två små silfver ring ar. 1 södra ändan på bottnen 
låg en förrostad jernklump. Dessutom påträffades bitar af tvänne 
lerkärl.

Kistans sidor, 70 cm. djupa, stodo med sin nedre kant 25 
cm. från hällbottnen. Södra gafvelhällen lutade inåt. I norra 
ändan stod en mindre häll innanför gafvelhällen.

Silfverringarna äro enkla och släta utan några prydnader. 
Den ene är något mindre än den andra och litet tillplattad. 
Den största är 2,3 cm. i diameter. Tjockleken 1,5 mm.

Perlorna, alla helt små, utgöras af 4 röda af lera och 5 gröna 
af glasfluss.

Lerkärlen hafva, som öfver allt i detta gräffält, slagits i 
bitar, antagligen med afsigt vid nedläggandet. Jag har försökt 
limma ihop dem, liksom lerkärlsbitarna från de öfriga grafvarna, 
och, ehuru större delen af båda kärlen saknas, dock fått i hop 
så mycket, att man kan sluta sig till formen af det ena åtmin
stone. Detta har haft samma förm som fig. 391 i Sv. forns. 
och ungefär samma dimensioner, måhända något större. Orne- 
ringen deremot är en helt annan. Kring den öfre inhöjda delen 
har nian på 4 enns afstånd från hvarandra dragit tvänne par 
jemnlöpande limér. Midt på detta mellanrum är en ensam linie 
dragen och kring denna har man grupperat sneda limér omkring 
stora rhombiska figurer. Den undre utsvängda delen saknar 
deremot all ornering. Grepen har längs hvardera kanten en
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rand af små inslagna cirklar med medelpunkt. Dessa äro sym
metriskt gjorda, under det att den öfriga orneringen, som är 
gjord för hand, äfven de rundt omkring löpande Minerna, ej är 
alldeles så väl lyckad. Godset är rätt tunt, 4 mm., fint till 
blandningen, hårdt och väl brändt, samt grått till färgen. Af 
de grafkärl, som jag under denna sommar fann härstädes, är 
detta det, på hvilket man nedlagt största omsorgen. Genom
skärning i bottnen 6 cm., i mynningen omkring 12,5 cm., på den 
vidaste delen af buken omkring 16 cm. Kärlet är drejadt.

Det andra kärlet är vida mindre och oansenligare. Det 
enda man örn dess form kan se är, att det varit svagt insvängdt 
i halsen och jemnt svängdt i buken. Mynningen, som kunnat 
hopsättas nästan hel, är 5,7 cm. i diameter. Godset grått, groft 
till sammansättningen och temligen tjockt, 6 mm. I godset före
komma glimmer och andra stenkorn. Kärlet är drejadt.

N:o 27. Best kalkhäll, stående i en liten låg kulle 12,3 
meter SO. om 26. Riktning N.—S. + 20° Ö. -V. Hällen hade 
nyligen blifvit afbruten och en liten grop gräfd rundtomkring.

Redan högt uppe hittades kol på vestra, och på östra sidan 
krukbitar mellan hällen och en annan dylik, som var nedsatt 
på östra sidan om henne. På vestra sidan voro lagda flera 
stenar. Hällen var 1,02 m. lång, 10 cm. tjock och 50 cm. hög.

Lerkärlet har varit tjockt, 1 cm., och af groft gods, som i 
brotten är ljust åt ena sidan, mörkt åt den andra. Det ser ut 
som det skulle varit ett kokkärl, hvilket användts så pass myc
ket, att det blifvit till hälften genombrändt och svärtadt, dock 
lär kärlet kunna blifva sådant äfven vid sjelfva bränningen. 
Det är tummadt.

N:o 28. Best kalkhäll, 5,8 meter N. om 27. Riktning 
N.—S. + 10° Ö.—V. Bredd 68 cm., tjocklek 12 cm., smalare 
upptill, höjd 70 cm., ofvan jord 28 cm. Invid hällen på östra 
sidan stod en annan dylik, mycket tunn, men för öfrigt af samma 
storlek.

Tätt under torfven hittades en grön glasbit, som genom 
stark värme blifvit hopbucklad, samt några små kolbitar.
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N:o 29. Grafkista, stående 3,6 meter från 27 och 3,7 
meter från 28. Ostra sidoväggen, som bestod af två i trubbig 
vinkel mot hvarandra stående hällar, syntes något ofvan jord. 
Inuti kistan strax uppe hittades kol, längre ned några få obrända 
menniskoben. Hällarna lutade, den södra utåt, de öfriga inåt.

N:o 30. Lång rest kalkhäll, stående 2,7 meter från 29 och 
4,8 meter från 28. Under torfven låg ett tunt lager af »pinnör», 
som blifvit ditkörd frän annat håll. Or af detta slag lär finnas 
ej långt härifrån vid Bläsnungs strandväg. Hällens riktning 
N.—S. + 30° Ö.—V., höjd öfver marken 33 cm., längd 1,6 m., 
tjocklek 1,4 cm., höjd från roten 1 m. Utmed dess båda sidor 
voro mindre sådana satta till stöd. En af dem syntes ofvan 
jord. V. om hällen stod en kista af kantresta kalkhällar i 
samma riktning som hufvudhällen. Kistans östra sida var 92 
cm. lång, den vestra, som lutade inåt, något längre, emedan 
norra gafvelhällen var snedt insatt. Åt S. saknades gafvelhäll. 
Åt N. var kistan 40 cm. bred, åt S. 5 cm. bredare. Djupet var 
omkring 50 cm. Här hittades ett obrändt menniskoben och 
några kol.

Ännu en liten 60 cm. lång, 30 cm. bred och 23 cm. djup 
kista stod åt N. intill den förra. Under en tunn häll, som låg 
vid norra ändan af den stora hällen på östra sidan tätt under 
gräsroten, hittades bitar af lerkärl.

Lerkärlen, af hvilka blott några få bitar hittades, hafva 
tillhört minst två och möjligen tre kärl. Samma ornament som 
på kärlen från grafven 9 förekomma äfven här. Af de stjern- 
hjulformiga figurerna med böjda armar är en tydlig och visar 
fem sådana armar. Alla kärlen hafva varit drejade och hårdt 
brända. Ett är gjordt af rödlera, ett, af hvilket blott bottnen 
finnes, af blålera. Kärlen tyckas hafva varit af samma form 
som fig. 391 i Sv. forns.

N:o 31. Best kalkhäll, stående 1,7 meter Ö. örn 30 nära 
åkerkanten. Riktning N.—S. + 35° O.—V. Längd 66 cm., tjock
lek 14 cm., höjd öfver marken 20 cm., hela höjden 66 cm. 
Hällen lutade något åt O. V. örn hällen på ett afstånd af 50 
cm. stod en mindre häll i samma riktning som hufvudhällen, på 
östra sidan stod en dylik i rät vinkel mot hufvudhällen. O. örn
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densamma på 50 cm:s afstånd låg en större gråsten ofvan jord. 
Mellan denna och hufvudhällen hittades en bit af ett lerkärl.

Lerkärlet tyckes hafva haft samma form som det från före
gående graf. Nedanför halsen löper ett upphöjdt groft snodd
ornament, derunder rader af snedt inristade korta streck samt 
deremellan svagt intryckta streck. De sneda strecken äro på 
samma sätt gjorda som på tig. 26 pl. V i Arsberetning for 1875 
af Föreningen til Norske fortidsmindesmerkers bevaring. Kär
let har varit af fint, jemnt, ljusrödt gods och är drejadt.

N:o 32. Grafkista, stående i en sammanhängande linie 
med 33 samt 3,5 meter NO. örn 31. Riktning N.—S. + 35° 
Ö.—V. Den förra var en två m. lång och en half m. bred kista, 
af hvars östra långsida blott en häll fanns. Södra gafveln stod 
i spetsig vinkel mot den bibehållna vestra långsidan och lutade inåt. 
Här påträffades nära uppe kol samt längre ned ett mennisko- 
skelett, som legat med benen åt S., men nu låg temligen oredigt. 
Derunder hittades ett bronsspänne och några bitar af ett lerkärl.

Bronsspännet liknar närmast fig. 330 i Sv. forns., men har 
rund toppskifva och treflikig fotskifva, hvilken dock är vida 
smalare än på nyssnämnda figur. Det saknar alla sirater med 
undantag af en temligen djup, långsgående fåra på den konvexa 
bygeln. Längd 4,9 cm.

Lerkärlet bär haft samma form som de från grafven 9. På 
de tre små bitarna, som påträffades, synas äfven samma sirater, 
nämligen hullingslika ornament, sneda streck på sjelfva åsen, 
svagt intryckta band och stjernhjulformiga figurer, ehuru här 
med fyrflikiga böjda armar. Kärlet synes hafva haft ungefär 
samma form som fig. 391 i Sv. forns.

N:o 33. Ofullständig grafkista, som saknade östra lång
sidan och ena gafvelhällen. Här hittades rätt högt uppe en 
pilspets af ben samt en liten bit af ett lerkärl, längre ned obrända 
ben af menniska och djur.

Menniskobenen sträckte sig temligen långt åt öster in under 
en liten kalkhäll, som låg der. Dessa ben lågo så blandade 
örn hvarandra, att en bit af en hufvudskål, ett nyckelben och 
ett hälben lago tillsammans. Nere bland benen hittades meller-

2
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sta delen af en annan pilspets, lik den ofvannämnda, samt en 
hälda af brons med isittande trenne nitar och en liten tunn 
glasskärfva. Ett vadben, som hittades bär, hade varit afbrutet 
och blifvit illa hopläkt.

Den hela pilspetsen liknar till form och storlek alldeles tig. 
279 i Sv. forns, med undantag af att ryggen är tillplattad. På 
undersidan har den en fåra, på de båda andra tvänne. Längd 
13 cm. Den andrå pilspetsen har varit ungefär likadan.

Hästan utgör den med hake försedda ena hälften af en 
sådan som fig. 29 å pl. V i Arsberetning for 1868 af Föreningen 
til Norske fÖrlidsmindesmerkers bevaring, men är mindre. Ha
ken är helt smal. Nitarna hafva tjocka kullriga hufvuden och 
äro 3 mm. långa, hvaraf nian kan sluta sig till tjockleken af 
det föremål, i hvilket häktan varit fäst. Längd 1,8 cm.

Af lerkärlet hittades endast en helt liten bit, som har obe
tydliga lemningar efter två par intryckta, jemförelsevis stora, 
koncentriska cirklar. A det ena tyckes den yttre cirkeln vara 
gjord med sporre och synes, att döma af den korta båge, som 
finnes qvar, hafva varit nära 2 cm. i diameter.

N:o 34. Domaresäte, beläget i Haglunds hage invid gärdes
gården emot heden. En krets af 8 gråstenar; af hvilka blott 3 
ännu stodo upprätta. Flera af stenarne voro dugtiga, en helt liten. 
Kretsens yttre diameter vexlade mellan 8,15 och 7,90 m. Hela 
ytan innanför och mellan stenarna genomgräfdes, men intet an
nat påträffades än här och der några kolbitar, strax under gräs
mattan.

N:o 35. Litet röse, beläget 9,5 meter NO. örn domaresätet 
invid gärdesgården. Diameter 4,4 m., höjd omkring 20 cm. I 
södra kanten syntes kalkhällar, liksom i flera föregående rösen, 
lagda i en jemn rand rundt omkring bottnen af röset. I midten 
af röset på 30 emis djup hittades brända ben. Omkring ett och 
annat af dem sutto askklumpar. Afven hittades bitar af flera 
bronsbeslag, en sölja af samma metall samt trenne bitar af en 
jernknif.

Bronsbeslagen hafva varit af samma slag som de i Kornett
skogen, grafvarna 40 och 42, Svenska Fornminnesföreningens 
tidskrift, fjerde bandet, sid. 60 och 66, samt grafven 23 i Back
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hagen, samma tidskrift, femte bandet, sid. 123. De bestå dels 
af tunna plåtfragment med uppböjda ränder längs med kanterna, 
dels af ett skålformigt sådant, liksom i den förstnämnda grafven.

Bronssöljan påminner örn den från grafven 25 i Backhagen, 
Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, femte bandet, sid. 124, 
men är svängd äfven baktill.

N:o 36. Litet röse, beläget 7,3 meter O. om 33, nära den 
ostligaste grinden i hagen. Diameter 4,4 m., böjd 20 ä 30 cm. 
I ytterkanten af rosets botten voro större kalkhällar lagda. 
Nära sydvestra kanten påträffades på bottnen bitar af harpixtät- 
ning och derinnanför benpipor af ett menniskoskelett, som legat 
i NO.—SV. Det var hufvudsakligen endast nedre extremiteter- 
nas ben och armbenen, som funnos i behåll. Bålens ben voro 
till största delen förmultnade. Skelettet låg på en sträckning 
af kalkhällar. Vid smalbenen påträffades några bitar af ler
kärl.

Harpixbitarna bära tydliga intryck efter träfibrer. Jemför 
Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, fjerde bandet, sid. 64, 
samt femte bandet, sid. 123 och 131. Liksom på de å detta 
sistnämnda ställe beskrifna harpixbitarna, ser man äfven här 
egendomliga spår, antagligen efter smala vidjor.

N:o 37. Litet röse, 9,8 meter från domaresätet och 6,5 
meter från 33. Diameter 4,4 m., höjd 20 å 30 cm. Afven bär 
lågo kalkhällar rundt omkring kanten af bottnen. Ingenting 
påträffades.

N:o 38. Litet röse, beläget midt för grinden 7 meter O. 
örn 37, skildt från detta genom en liten väg. Diameter 4,4 
m., höjd 20 å 30 cm. Utanför röset låg här och der en gråsten 
af mansbördas storlek. Kring kanten af röset gick en väl lagd 
rand af kalkhällar och utanför dem låg en rand af sådana små 
klapperstenar, af hvilka strandvallarna bestå, och som af all
mogen kallas sjösten. Ymnigast förekommo dessa i sydöstra 
kanten. I nordvestra kanten hittades en större bädd af aska, 
brända menniskoben och kol, hvilken höll 1 m. i vidd och 20 
cm. i djup. Att döma af askans mängd samt deraf, att många 
stenar hurö spår efter eld, synes det som förbränningen förslg-
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gatt på stället. Bland askan påträffades ett till en oredig klump 
hopsmält bronsföremål.

N:o 39. Litet röse, beläget 12,2 meter från domaresätet, 
15 meter från 37. Diameter 4,6 m., höjd 20 ä 30 cm. I norra 
hälften syntes en liten sänkning. Kring kanten gick en rand af 
gråstenar af en mansbördas storlek. Röset bestod för öfrigt 
hufvudsakligen af sten och lerblandad ör, liksom marken der
omkring, samt här och der en större gråsten.

I bottnen låg en hällsträckning i N.—S. + 35° O.—V. I 
söder begränsades den af två tjocka kalkhällar, som stodo på 
kant och voro så pass höga, att deras öfverkanter syntes i ro
sets yta. Under denna hällsträckning låg ett menniska skelett. 
Det låg med benen åt S. mot den inre af de två hällar, som 
stodo på kant. Skelettet hvilade på leran och var lagdt på 
rygg, så att denna låg lägst och läggpiporna i ett mycket högre 
plan. Midtstycket af en mycket rostig jernknif låg utmed högra 
armbågen och en förrostad jernklump under ryggraden.

N:o 40. Litet röse, beläget 6,2 meter från 39 och 14 meter 
från 37. Utseende och beståndsdelar lika med 39. Diameter 
3,s m., höjd 30 cm. Från midten bortåt södra kanten lågo 
brända menniskoben spridda samt något aska och furukol.

N:o 41. Röse, beläget 7 meter SO. om 40. Diameter 5 m., 
höjd 40 cm. Bestod till största delen af gråsten och kalkflisor. 
I midten af röset började en bädd af mörk jord, uppblandad 
med stora bitar af brända menniskoben, hvilken bädd fortsatte 
åt nordvestra kanten och höll 1,5 m. i genomskärning, 18 cm. 
i djup. Der hittades en platt spiralarmring, bitar af en trind 
ring, åtskilliga små beslag af brons, samt en jernknif.

Armringen, sorn tyvärr brustit sönder i flera delar, är gjord 
af en platt bronsten, jemnbred hela vägen utom mot ändarna, 
som äro något vidare. Längs hvardera kanten löper en fin 
rand. Mot hvardera ändan står en spetsig triangel af dylika 
fina linjer, hvilken innerst slutar i en liten cirkel med medel
punkt. Ytterligare tvänne sådana cirklar äro anbragta längre 
in från hvardera äudan. Bredd på midten 8 mm., vid ändarna 1 
cm., tjocklek något öfver 2 nini., tunnare vid ändarna.
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Den trinda ringen tyckes älven hafva varit en armring. En
dast tre fragment påträffades. Tjocklek 5 nini.

Bronsbeslagen äro en mängd fragment af dylika tunna plå
tar och små fyrkantiga öglor, som hittades i Kornettskogen, 
grafven 40; jfr Svensea .Fornminnesföreningens tidskrift, fjerde 
bandet, sid. 60.

Jernknifven, som är söndergången i två delar, har haft en 
egendomlig form med smal, uppåtsvängd spets, liksom tig. 187 
i Sv. forns., med hvilken den dock ej har någon annan likhet. 
Tången är afbruten. Bredd 1,5 cm., tjocklek 4 mm.

N:o 42. Röse, beläget 5 meter OSO. från 41. Diameter
4,5 m., höjd 45 cm. Kring kanten gick en rand af kalkhällar 
och utanför voro strandklapperstenar pålagda. Röset bestod för 
öfrigt hufvudsakligen af gråsten.

I midten gick en tunn, 5 cm., och smal, 30 cm., men 1 m. 
lång bädd af aska uppblandad med brända menniskoben. Flera 
gråstenar lågo här, hvilka påtagligen varit med i elden. Här 
hittades några bronsföremål. Åt sydvestra kanten påträffades 
äfven något aska och rätt mycket brända ben, samt deribland 
en jernknif. I östra kanten hittades några större obrända djur
tänder.

Bronsföremålen äro illa åtgångna af erg och synas hafva 
varit med i elden. Det ena, en oredig klump, tyckes hafva va
rit nålen, de andra bitarna af en fyrkantig ring till en sölja, 
prydd i Öfversta åsen med ett snörornament.

Jernknifven är ganska egendomlig, i det att eggen, som 
midt på bladet är insvängd, löper ner öfver tången likt en 
hulling (jfr. fig. 188 i Sv. forns., med hvilken den dock för öf
rigt ej har någon likhet). Hela knifvens längd 9,3 cm., hvaraf 
tången, som saknar en bit, upptager 4,8 cm.

N:o 43. Graf vid rest kalkhäll, stående 10 meter SV. örn 
39, nära kanten af ett röse. Riktning N.—S. + 30° Ö.—V. Bredd 
35 cm., tjocklek 12 cm., höjd öfver marken 20 cm., från roten 
56 cm.

I bottnen påträffades ett intensivt asklager, uppblandadt med 
något brända menniskoben och kol, djupast, 14 cm., invid stenen, 
afsmalnande utåt, 15 cm. bredt åt V., 30 cm. bredt åt O.
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N:o 44. Graf vid rest kalkhäll, 1 meter N. om 39. Låg 
starkt lutad. Riktning N.—S. 4 30° Ö.—V. Bredd 40 örn., tjock
lek 17 cili., höjd 71 cm.

I bottnen påträffades längs hällens håda sidor en intensiv 
aslcbädd, 18 cm. djup, 46 cm. bred åt O., mycket smalare åt V., 
uppblandad nied brända menniskoben och kol.

N:o 45. Graf vid rest kalkhäll, belägen ungefär 40 meter 
i sydvestlig riktning från de närmast föregående grafvarna. 
Hällen stod midt i en kista af hällar, som voro ansenliga, syn
nerligast i östra långsidan och södra gafvelsidan. Riktning 
N.—S. + 10° O.—V. Åt N. saknades gafvel. Östra långsidan 
var 3 m., vestra 26, södra gafveländan 2,2_ m., allt invändigt. 
Alla väggarna lutade utåt. Kistan var fyld både med lera och sär
skildt ditkörd strandklapper. Ett hål var här gräft i senare tider.

Den resta kalkhällen i midten hade samma riktning som 
kistans långsidor och utmed densamma xoro satta, på östra 
sidan en, på vestra sidan två lägre hällar. Hufvudhällen var 
64 cm. bred, 8 cm. tjock och 84 cm. hög samt stod på sjelfva 
hällbottnen, dit deremot ej kistans hällar nådde.

Omkring hällen samt mellan denna och stödjestenarna låg 
en bädd af aska, brända menniskoben och kol, hvilken sträckte 
sig från hällens rot 40 å 50 cm. högt och åt V. hade en vidd 
af 40 cm.

Här hittades åt S., instucken mellan hufvudhällen och den 
vestra sidohällen, en af rost illa åtgången, aflång! fyrkantig 
jernsölja, 4 cm. lång och 3 cm. bred (Vedel, Örn de Bornholmske 
brandpletter, pl. 3 fig. 7).

N:o 46. Graf vid rest kalkhäll med en likadan stor graf- 
kista, belägen i närheten af den närmast föregående, 6 meter 
NV. derifrån. Äfven här i vestra hälften hade man gräft ett 
hål, dock utan att skada något af grafveus innehåll. Kistans 
riktning N.—S. 4- 10° Ö.—V. Vestra sidan var fullständigast, 
3 m. lång, den östra knapphändigt bygd. Gafvelsidor saknades 
alldeles. Äfven här lutade hällarna utåt.

Kalkhällen i midten, som höjde sig 26 cm. öfver marken, 
var 68 cm. hög från roten, 64 cm. bred och 12 cm tjock. Hällen 
stod på sjelfva hällbottnen, hvilket deremot hällarna i kistan
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ej heller här gjorde, och hade samma riktning som kistan. På 
vestra sidan voro två hällar nedsatta och mot södra äudan lika
ledes tvänne. På alla sidor om hällen, utom åt S., låg en inten
siv bädd af aska, uppblandad med en mängd brända mennisko- 
ben och något kol, hvilken var störst åt O., 20 cm. bred. och 
30 cm. djup, samt gick ända ned till hällbottnen.

På östra sidan i toppen af askhögen hittades en liten tre
kantig, rostig jernbit samt, liggande på hällbottnen och med 
spetsen instucken under hufvudhällen, ett eneggadt svärd med 
spetsen åt S. och vid dess spets en sölja samt en hel, höjd hake 
och en del af en sådan, allt af jern.

Jcrnsvärdet är alldeles likt fig. 281 i Sv. forns. Fästet, 
som är 8 mm. tjockt inåt, men blott 3 mm. i ryggen, är ät det 
förstnämnda hållet försedt med intryckta sneda, grunda fåror, 
tre och tre tillsammans. Träbeläggningen har, såsom synes af 
nitarna, varit 2,5 cm. tjockt. Svärdets hela längd 70 cm., fästets 
11 cm., klingans största bredd, närmast fästet, 6 cm., och tjocklek 
i baken 4 mm.

Jernsöljan, som är aflängt fyrkantig, har en lång, vidsittande, 
enkel remhållare, i hvars yttersta ända i ena hörnet en stor 
nit med mycket kort skaft sitter. Afven i andra hörnet har 
väl funnits en. Hela föremålets längd 9,3 cm., söljans bredd
3,5 cm., remhållarens något mindre.

Jernhaken är höjd på samma sätt som den hos Vedel, Örn 
de Bornholmske brandsätter, pl. 3 fig. 5, afbildade bältehaken, 
men är nära hälften mindre. Den är gjord af en 5 mm. tjock 
och jemnbred jernten. Ett liknande föremål hittades i Kornett
skogen, grafven 37 (Fornminnesföreningens tidskrift, fjerde ban
det, sid. 56), ehuruväl detta var försedt med ögla.

Den andra haken har, att döma af fragmentet, varit all
deles likadan.

N:o 47. Graf vid rest kalkhäll, stående på östra sidan om 
en gammal kalkugn, som ligger nära åkerkanten, mellan denna 
kalkugn och en liten väg, som leder till åkern. Riktning N.—S., 
längd 1 m., tjocklek 8 cm., höjd öfver marken 15 cm., från 
roten l,os m. Vid vestra sidan af hällens norra ända låg all
deles under gräsvallen ett lerkärl med bottnen uppåt, sönder
fallet i bitnr, samt inemellan deni en knif, tvänne beslag och en
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sölja af jern, en glasperla, en tunn fingerring af brons samt 
brända menniskoben och något aska. Allt detta låg på några 
stödjestenar till hällen. Sådana voro stälda både vid dess si
dor och ändar. Under den nordligaste af stödjehällarna på 
östra sidan låg en 28 cm. djup, 12 cm. bred och 34 ciri. lång, 
särdeles intensiv bädd af aska, rikligt uppfyld med brända 
menniskoben samt något kol. Några sådana ben lågo äfven 
mellan hufvudhällen och den vestra stödjehällen. Här voro så
ledes två alldeles skilda samlingar af aska och brända ben.

Hvarken ibland de talrika grafvan^ af detta slag i Kornett
skogen eller i detta gräffält har jag påträffat något sådant fall 
som detta, att nämligen en ansenlig samling aska och brända 
ben legat på ett ställe i bottnen och en annan mindre samling 
jemte fornsaker högt uppe. Måhända hafva här tvänne olika 
begrafningar på skilda tider egt rum.

Jernknifven är af samma slag som fig. 267 i Sv. forns. 
Dess hela längd har varit ungefär 12,5 cm., bladets längd 7 cm., 
största bredd 2 cm. och tjocklek 3 mm.

Böljan är aflångt fyrkantig, liksom den från grafven 45, 
men mindre; längd 3,3 cm., bredd 2,5 em. Båda ändarna af 
den jemtön, af hvilken söljan är smidd, äro tillplattade och 
lagda öfver hvarandra. Just omkring denna punkt har nålen 
rört sig och sålunda haft en sammanhållande betydelse.

Det ena beslaget tyckes hafva varit ett ändbeslag. Det be
står af en platt, 1 cm. bred jernten, som i ena ändan vidgar 
sig till en ganska stor rund platta, 2,2 cm. i diameter. I andra 
ändan är det brustet.

Det andra beslaget, en liten aflångt fyrkantig jernten med 
en nit vid hvarje ända, är alldeles likt det från grafven 21.

Glasperlan är af ljusgul glasfluss och till skapnaden lik
nande fyra mindre runda perlor, som sammanfogats till en enda. 
Längd l,i cm., tjocklek 5 mm.

Fingerringen af brons, mycket tunn, är söndergången i flera 
bitar. Bredd 5 mm.

Lerkärlet har varit af samma form som fig. 395 i Sv. forns. 
Det har fin, jemn massa, är gjordt af rödlera och drejadt.

N:o 48. Rest kalkhäll, stående 2 meter från 47 midt i den 
väg, som omtalats under 47. Längd 37 cm., tjocklek 7 cm., höjd
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inalles 64 cm. Syntes föga ofvan jord. På östra sidau under 
torfven lågo några gråstenar. Ingenting påträffades.

N:o 49. Rest kalkhäll, stående 1,5 meter från 48 vid östra 
kanten af den omtalade vägen. Riktning N.—S., längd 48 cm., 
tjocklek 14 cm., höjd ofvan jord 20 cm., höjd från roten 65 cm. 
På östra sidan stod en liten stödjehäll. Ingenting påträffades.

N:o 50. Graf vid rest kalkhäll, 1 meter N. örn närmast 
föregående. Riktning N.—S. Längd 63 cm., tjocklek 9 cm., 
höjd ofvan jord 16 cm., från roten 76 cm. Utmed hvardera 
långsidan stod en större stödjehäll. Mellan hufvudhällen och den 
östra stödjehällen hittades bitar af träkol och under hufvud- 
hällens rot litet brända menniskoben.

N:o 51. Graf vid rest kalkhäll, 3,5 meter NNO. örn när
mast föregående. Riktning N.—S. + 10° O.—V. Längd 56 cm., 
höjd ofvan jord 18 cm., från roten 78 cm., tjocklek nertill 17 
cm., smalare upptill. På båda sidorna stodo dugtiga stödje- 
hällar. Under hällen åt N. var dessutom en kalkhäll lagd.

Under östra stödjehällen låg en intensiv bädd af aska, brända 
menniskoben och stora träkol, hvilken höll 20 cm. i genom
skärning åt alla håll.

N:o 52. Röse. Jag återvände nu in i Nyströms åker och 
lät genomgräfva en 12 cm. vid förhöjning inne i sjelfva åkern, 
troligen ett plundradt röse, söder örn Nyströms fynd stål le och 
mina första grafvar. Platsen skilde sig från den öfriga åkern 
derigenom, att den var högre samt mycket stenig. I bottnen 
lågo kalkhällar, flisor och gråstenar. Några brända mennisko
ben hittades.

Till sist lät jag mina karlar gräfva igenom en liknande, 
men långsträckt och lägre förhöjning emellan 52 och mina första 
grafvar. Här hittades fläckvis mindre kalkstenar med vid
sittande murbruk samt kol, hårdt hopsittande, sandblandade ler
klumpar med inbäddade kolbitar samt en kalkstens-»varpa». 
Allt detta låg 10 å 15 cm. från hällbottnen. Jordens djup här
städes till hällen var endast 40 cm.
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Kaflarne trodde, att någon boplats varit här. Längre åt 
V. hittades så nära ytan, att harttänderna snuddat deremot, ett 
stort stycke af ytterst svartbränd, inuti röd lera med vidsittande 
kalkrappning.

De vid dessa undersökningar anträffade fynd äro af Svenska 
Fornminnesföreningen öfverlemnade till Statens Historiska Mu
seum, der de förvaras under N:o 7570.

Undersökningen af gruffallet vid Bläsnungs fortsattes af di
rektör Nordin år 1884 med anslag af Vitterhets-Akademien från 
den Bergerska donationsfonden.


