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Fornlemningar i Vestkinde socken på Gotland,
på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad undersökta år 1877

af

Fredrik Nordin.

Graffältet i ”Kornettskogen”.

Beskrifning å de 27 grafvar, som år 1876 undersöktes å 
detta fält, är meddelad i tredje bandet (sid. 257 o. följ.). Un
dersökningen fortsattes år 1877 och gaf följande resultat.

28. Kummel. Beläget i graffältets vestra del, nära en åker 
tillhörig Vis’ hemman. Det höll 14 fot i diameter och 1 fot i 
höjd samt bestod af kalk- och kullerstenar och mellan dem grus- 
Det var nästan alldeles öfvervuxet af gräs. Bottenstenarna be- 
funnos vara vida större än de, som lågo upptill i kumlet. Längs 
kanten gick en rad af väl lagda kalkhällar, hvilkas öfre yta låg 
i jemnhöjd med marken. Innanför denna ring bestodo botten
stenarna till större delen af kullerstenar. Mellan två af dessa 
senare hittades, 3 fot från nordöstra kanten, en mängd kol, som 
det tycktes af furuträd, liggande i rader efter den brända trä
bitens längdriktning. Somliga af kolen voro endast halfbrända, 
andra åter förmultnade och sönderfallna i små smulor. Sedan 
bottenstenarna blifvit undanskaffade, märktes 4 större kalkhällar 
af 3 å 4 fots genomskärning, hvilka lågo efter hvarandra i rikt
ning NO.—SV. Derunder vidtog den gula bottensanden. Detta 
i förening med den omständigheten, att inga kantsätta bällar 
syntes till, gjorde, att jag ej väntade finna något på den plats, 
der hällarna legat.

4
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Snart stötte jag dock på en hufvudskål, och småningom vi
sade sig hela det öfriga skelettet, liggande i samma längdrikt
ning, som de ofvannämnda hällarna, med hufvudet åt NO. Det 
låg på venstra sidan med ansigtet åt SO. Högra armen och 
båda knäna voro böjda, armen nedåt och knäna uppåt. Det 
venstra lårbenet gick i nästan rät vinkel ut från höftbenet. Rygg
kotorna voro nersjunkna mellan båda sidornas refben. Af tän
derna funnos qvar 3 i öfverkäken och 9 i underkäken. Hufvud- 
skålen i öfrigt var rätt väl bibehållen. Af skelettets öfriga ben 
voro de på venstra sidan mest skadade, emedan, såsom ofvan 
nämnts, skelettet låg med denna sida nedåt. Venstra fotens ben 
saknades alldeles, med undantag af några tåben. Att benen på 
denna sida voro skadade, är så mycket mindre att förundra sig 
öfver, som skelettet låg på bara sanden utan något underlag af 
hällar.

Dess hela längd tycktes hafva varit vid pass 1,5o meter 
(5 fot).

Under det nedersta refbenet på högra sidan hittades en 
liten glasperla. Bland fingerbenen fanns ett, hvilket var om- 
gifvet af en liten bronsring. Ringen hade ergat af sig på detta 
och de närliggande benen, så att de voro alldeles gröna. — 
Längre ned under högra underarmens ben, strax vid armbågen, 
låg en jernbit instucken. Slutligen påträffades 2,2 cm. nedanför 
det högra hälbenet en jernknif, liggande med tången uppåt 
skelettet.

Glasperlan är af aflångt rund form och är inuti öfverdragen 
med en gul hinna. Det ser nästan ut, som innanför denna se
nare ytterligare en hinna eller rättare tunn hylsa är inlagd. 
Den skönjes i perlans båda ändar och rör sig, då man kommer 
vid densamma. — Perlan är 7 mm. lång och håller 5 mm. i 
tvärgenomskärning.

Bronsringen är af trind form med yttre sidan något kull- 
rigare än den inre. Han är mycket förderfvad af erg, och en 
bit af 1,3 cm. längd är bortfallen. Tjockare än den ring, som 
fanns vid den första af 1876 års undersökningar, skiljer han sig 
för öfrigt från denna senare derigenom, att han alldeles saknar 
sirater. — Diametern är 2,3 cm., bredden 3 mm. och tjockleken 
1 å 2 mm.
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Den under högra underarmsbenen instuckna jernbiten är 
sönderfallen i två delar och för öfrigt så starkt angripen af 
rost, att det är vanskligt afgöra, hvad bestämmelse den en gång 
haft. Dess längd är 6,8 cm.

Jernknifven är af samma typ som de öfriga knifvarna från 
detta gräffält. Spetsen är afbruten. På tången ser man ännu 
lemningar efter träskaftet, som en gång omgifvit densamma. 
Det raka bladet är starkt förstoradt och förändradt genom en 
mängd rostknölar. — Hela knifvens längd är 8,3 cm., tångens
3,2 cm., bladets bredd 2 cm. och tjocklek i baken 1 cm.

29. Graf vid rest kalkhäll, som stod 26 fot NO., med 12 
graders dragning åt O., om föregående kummel. Hällen var 59 
cm. bred, 12 cm. tjock och 10 cm. hög ofvan jord, samt stod i 
riktning N.—S. med 5 graders dragning åt NO.—SV. Dess hela 
böjd var 80 cm. och dess största bredd under jordytan 64 cm. 
Intet grus påträffades bär under gräsvallen, men i stället mörk 
jord, hvilken, när vi kunno längre ned, biet' allt svartare samt 
visade sig vara aska. Lagret gick djupast ned på östra sidan, 
der det slutade 38 cm. från hällens rot samt således höll om
kring 32 cm. i djuplek. På samma sida sträckte det sig 20 cm. 
från hällen, på norra sidan 10 cm., på vestra 36 cm., samt på 
södra 18 cm.

På östra sidan lågo brända ben inblandade i askan samt 
äfven på vestra sidans norra del, på hvilket ställe äfven före
kom en rätt stor myckenhet kol. För öfrigt funnos i askan in
blandade en mängd småstenar, af hvilka somliga voro alldeles 
sönderbrända.

30. Kummel. Låg 20 fot VNV. örn det under N:o 28 be- 
skrifna och var hopfördt af samma slags beståndsdelar som 
detta. Det höll 15 fot i diameter och 1 fot i höjd. Botten
stenarna utgjordes äfven bär af stora kullerstenar inuti, samt 
utomkring dem af en väl lagd ring af större och mindre kalk
hällar, hvilken fortgick utan något afbrott och var nästan en
kelrund. I midten var en liten yta, der det ej fanns några bot
tenstenar. Jag lät karlarne gräfva djupt ned iler, såväl som 
öfverallt annorstädes inom ringen, men gjorde intet fynd.
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31. Kummel. Låg 34 fot N. om det föregående, var litet 
öfvervuxet och bestod till större delen af kullerstenar. Dess 
diameter i N.—S. var 14 fot, i Ö.—V. 16 fot och dess höjd 1 fot. 
Från norra sidan gick en liten sänkning in till midten 2 fot 
bred och 0,5 fot djup. Afven här lago i bottnen stora kuller
stenar, något blandade med kalkhällar, samt derutomkring en 
ring af större kalkhällar, hvilken på tvenne ställen var afbruten, 
litet i S., men mest i N., der den 5 fot vida öppningen på 
hvarje sida utmärktes af en på kant nedsatt kalkhäll. Det var 
på samma ställe, som den ofvan omtalade sänkningen i kumlets 
yta gick inåt dess midt. När jag sammanförde dessa båda om
ständigheter, trodde jag mig af dem kunna sluta till, att jag 
här, ehuru i kanten af kumlet, hade för mig en graf, något som 
jag förgäfves letat efter i dess inre. Snart påträffade jag ytter
ligare tvenne hällar stående i rät vinkel mot de förra, den ena 
inom, den andra utom kumlets bottenyta. De stodo på 3,5 fots 
afstånd från hvarandra, den norra i V.—O., den södra med en 
liten dragning åt NV.—SO. Dessa båda sistnämnda hällar stärkte 
mig ytterligare i min förmodan, alldenstund den figur, som bil
dades af alla fyra hällarna, utgjorde, örn linierna droges ut, en 
rektangel, och dessutom funnos derinuti flere kullerstenar, lik
som ditlagda för att täcka något underliggande. Min gissning 
befanns emellertid vara ogrundad, ty allt, som påträffades var 
några furukol, liggande uti den af hällarna omgifna platsen något 
öfver 1 fot från den östra hällen, samt ett ohrändt djurhen, 
stående med den snedt afslagna ändan nedåt alldeles invid 
södra ändan af samma hälls yttre sida. Dessa båda fynd 
torde ej vara af den beskaffenhet, att de kunna styrka min of
van uttalade förmodan.

Inuti kumlet påträffades, som redan sagts, ingenting.

32. Best kalkhäll, som stod 28 fot från kumlet 40 i rikt
ning NO. derifrån. Dess längdriktning var NV.—SO. med 15 
graders dragning åt N—S. Föga höjd öfver marken, höll han 
80 cm. i bredd och 14 cm. i tjocklek.

Hvarken grus eller något annat fanns vid denna häll.

33. Graf vid rest kalkhäll, som stod i midten af graflfältet 
mellan båda stigarna, som leda från Rondals boställe till Klinte-
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gårda. Hällen var 26 cm. hög ofvan jord, 96 cm. inalles, 46 
cm. bred och 10 cm. tjock samt stod i NO.—SV. med 10 gra
ders dragning åt N.—S. Under torfven låg något grus samt en 
och annan hillersten. En låg gråstensflis stod på östra sidan. 
Vid hällens rot fanns ett lager af aska och brända ben, hvilket 
höll 40 cm. i djup och gick 10 cm. ned under hällen, samt 
sträckte sig 20 cm. åt alla sidor örn densamma.

34. Graf vid rest kalkhäll, som stod 10,7 fot SO. om den 
förra, höll 26 cm. i höjd ofvan jord, 97 cm. inalles och 29 cm. 
i fyrkant, samt stod i riktning O. —V. med lOgraders dragning 
åt SO.—NV. Intet grus märktes under gräsvallen. Omkring 
och under hällens rot låg en stor massa aska, kol och brända 
ben, den största samling af detta slag, som jag påträffat i dylika 
grafvar. Stenen var tydligen stäld på denna bädd, hvilken gick 
10 å 15 cm. ner under stenen och 6 cm. upp längs med dess 
sidor, samt sträckte sig åt alla håll 15 cm.

35. Best kalkhäll, som stod 60 fot S. om de båda före
gående och höll i höjd ofvan jord åt V. 18 cm., åt Ö., der mar
ken var mera nersjunken, 33 cm., i bredd 80 cm. samt i tjocklek 
15 cm. Dess riktning var NO.—SV. med 15 graders dragning 
åt N.—S. Under gräsvallen mötte ett 16 cm. tjockt lager af 
kalkflisor och torf. Derunder lago tvenne kalkhällar, en vid den 
stående hällens södra ända och den andra vid norra ändan af 
dess vestra långsida. Under denna senare häll fanns något litet 
aska och kol.

Två gråstenar stodo till stöd på östra sidan om den resta 
hällen något längre ned än de båda liggande hällarna.

36. Bågformig stensättning. Låg på norra sidan örn Klinte
gårda nya stadsvåg, alldeles bredvid densamma. Den var satt 
af stora kullerstenar, inom hvilka en fyllning af dylika samt af 
jord och en och annan kalkhäll var lagd. Det hela bildade en 
jemn yta, örn man frånser några hålor, som tillkommit i senare 
tid. Ringen mätte 30 fot i diameter och höjde sig 0,5 fot öfver 
den omgifvande marken. Strax utanför ringens södra kant låg 
en väldig kalkhäll, 6 fot lång och 2,5 fot bred. Jag lät taga 
upp densamma och undersöka stället noga, men fann ingenting.
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Strax derbredvid innanför ringen påträffades deremot en myc
kenhet kol. Längre in, 10 fot från ringens yttre kant, hittades 
obrända ben och 5 fot derinnariför bitar af en hufvudskål. Der
sammastädes lågo flere obrända ben, bland annat fingerben, och 
en djurtand samt en bit af en lerkruka. Något längre in på
träffades ännu ett ben, hvilket tycktes vara brändt, samt en fot 
derinnariför, nästan alldeles midt i ringen, en liten i spiral hop
rullad bronsskena, 13—15 mm. bred. Annu en samling ben an
träffades 5 fot Ö. om det sistnämnda fyndstället och 9 fot från 
ringens östra kant. Bland dessa tycktes två vara brända. Slut
ligen hittades under en af sjelfva ringens stenar i nordöstra kan
ten en mängd små bitar af ett ganska groft lerkärl.

37. Graf vid resta kalkhällar, stående bland den samling 
af dylika hällar i graffältets södra del, hvilken under fjolårets 
undersökningar 8, 9, 10, 11, 20 och 21 är omnämnd. Hällarna 
stodo alldeles invid östra kanten af den till Rondals boställe 
ledande gångstigen.

Hällen a var 1,i o m. bred, 6 cm. tjock, 12 cm. hög ofvan 
jord och 1 nu. inalles.

Hällen b, hvilken stod 1,32 lii. SV. örn den förra, var 41 cm. 
bred, 12 cm. tjock, 15 cm. hög ofvan jord och 46 cm. inalles.

De stöde båda i riktning N.—S. med 15 graders dragning 
åt NV.

Omkring a sträckte sig under tolfven ett gruslager till en 
half meters afstånd åt alla båll. Omkring b fanns deremot intet 
grus. Under gruslagret kring a låg en askbädd, som sträckte 
sig till 40 cm. bredd på båda sidor örn hällen, på den östra 
till ett djup af 45 cm., på den vestra 36 cm. Askan var upp
blandad med brända ben samt något kol.

Invid hällens östra sida stodo tre mindre kalkhällar och 
utanför dem en kullersten samt vid dess vestra sida två kuller
stenar och en kalkhäll. Öfver, omkring och mellan dessa låg 
askbädden.

På östra sidan örn hällen, 20 cm. från dess södra ända, 55 
cm. under jordytan, stod ett halft sköldhandtag med den hela 
ändan nedåt. Niten satt ännu qvar. På samma sida längre åt 
N. låg ett böjdt svärd med eggen nedåt och inuti detta en sköld
buckla med toppen nedåt. Den förstnämnda kullerstenen var



FORN LEMNING AU I VESTNINGE SOCKEN PÅ GOTLAND. 55

lagd öfver svärdet. Invid sköldbucklan hittades älven en brons
nit. Alla de tre sistnämnda sakerna lago på samina djup som 
sköld handtaget.

På vestra sidan hittades ett böjdt jernbeslag, hvilket var 
försedt med en ögla, samt ett afbrutet dylikt. En spjutspets 
hittades äfven, stående med spetsen nedåt alldeles invid hällens 
norra ända. Sakerna på denna sida lågo i jemnhöjd med dem 
på den andra.

Sköldbucklan är ej liksom de öfriga, hvilka funnits på detta 
gräffält, försedd med någon utdragen spets. Hon är äfven i öf
rigt af simplare form och arbete än dessa. Den öfre lutande 
delen, som på de öfriga, t. ex. den under fig. 9 i redogörelsen 
för fjolårets undersökningar afbildade, gör en temligen skarp 
vinkel mot den nedre mera vertikala delen, bildar på denna en 
mycket svag vinkel mot denna del. På ena sidan är hon skadad 
genom en ända från toppen gående remna. Denna remna, hvil
ken är ganska bred, har antagligen uppkommit derigenom, att 
bucklan så starkt anfrätts af rost på det ställe, der hon varit 
hopsatt, att en remna uppstått. Afven på den motsatta sidan al
bon skadad, i det att en del af nedre kanten är bortfallen. — 
Strax vid den nämnda renman sitta på den horisontalt utvikta 
undre kanten två små hål helt nära hvarandra blott med 1,3 cm. 
mellanrum. Antagligen har bucklan äfven i den motsatta kanten 
varit försedd med ett eller tvenne dylika hål. Hennes höjd är 
9,8 cm., vidd 15,2 cm.

Sköldhandtaget, liksom bucklan af jern, är mycket städadt. 
Dess ena ända saknas, såsom ofvan är nämdt, och dess bibe
hållna del har en skarp bräcka, så att den knapt håller ihop. 
Handtaget tyckes i helt tillstånd hafva haft annan form än det 
under ofvannämnda fig. samt i Montelii Svenska färnsåker fig. 
290 afbildade. Visserligen är det så angripet af rost, att man 
endast med svårighet kan sluta till dess ursprungliga förm, men 
det vill likväl tyckas, som denna varit jemnbred, ej såsom på 
de förut nämnda, smal på midten, utböjd och bred åt ändarna. 
Dock synes strax innanför niten en ingröpning på handtagets 
båda sidor. Dylika ingröpningar tyckas äfven hafva funnits i 
den ändan, som saknar nit. Handtagets längd är 14,3 cm. och 
dess största bredd 2,3 cm Niten är 2,3 em. lång.
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Spjutspetsen, lik den från fjolårets undersökning 24, har 
svagt upphöjda åsar. Dess hela längd är 30 cm., sjelfva bla
dets 19 cm., dess bredd 4 cm., tjocklek 1 cm. Holken är 2,4 
cm. i genomskärning.

Jernsvärdet är liksom det från fjolårets undersökningar 7 
och 24 eneggadt, men skiljer sig från dessa i hänseende till 
handtagets form. Detta senares bakre sida utgör nämligen en 
omedelbar fortsättning af sjelfva svärdets, såsom förhållandet är 
med det under fig. 281 i Montelii Svenska färnsåker afbildade, 
hvilket det för öfrigt i det närmaste liknar, På främre (den åt 
eggen vända) smalsidan är tången försedd med sirater, bestå
ende af tvenne rader insänkta linier, hvilka mötas på midten 
och der bilda en trubbig vinkel. De sträcka sig mellan den 
nedersta och mellersta af de tre nitar, med hvilka tången är 
försedd. Tångens form och tillvaron af nitar angifva, att tången 
icke kan hafva varit instucken i något handtag, utan på hvar
dera sidan måste hafva varit försedd med en skifva af trä eller 
annat ämne. Nitarna äro 1,7 cm. långa. Handtaget torde så
ledes hafva haft ungefär denna tjocklek. Strax uppe vid tången 
sitter en stor rostklump i form af en hylsa rundt omkring svär
det. — Hela svärdets längd är ungefär 56 cm., bredd 5 cm., 
tjocklek i baken 0,5 cm. Tångens bredd är nederst 2 cm., 
tjocklek på framsidan 0,9 cm. I baken är tången mycket 
smalare.

De tvenne jernbeslagen hafva antagligen tillhört svärdsslidan. 
Det ena är oskadadt, det andra endast fragment. — Det förra 
är, såsom ofvan nämnts, försedt med en ögla. Det är bil- 
dadt af en smal, 5 mm. bred jernten, tillplattad och derigenom 
bredare i båda ändarna, hvilka äro omböjda, så att det hela 
kunnat omfatta svärdet. Hela tenen är 8 cm. lång, inre afståndet 
mellan de båda böjda ändarna 6,3 cm., öglan 1,5 cm. i genom
skärning. — Fragmentet saknar ögla och är 3,8 cm. långt.

Bronsniten har ett ovalrundt hufvud, bildadt af tunn plåt, 
1,5 cm. i genomskärning. Stiftet är 1,2 cm. långt och 2 mm. 
tjockt.

De brända benen voro mcnnxskoben.

38. Graf vid rest kalkhäll (a), stående alldeles invid östra 
kanten af den till Rondals boställe ledande gångstigen. Under
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sökningen utsträcktes äfven till tvenne nära intill stående hällar 
(b och c).

Hällen a, hvilken af de tre hällarna stod längst åt O., var 
68 cm. bred, 14 cm. hög ofvan jord, 117 cm. hög inalles samt 
8 cm. tjock. Riktning N.—S. Hällen b var 35 cm. bred, 4 cm. 
hög ofvan jord och 11 cm. tjock. Riktning N.—S. med 5 gra
ders dragning åt NV. Hällen c, knapt synlig ofvan jord, var 
inalles 60 cm. hög. Riktning N.—S. med 10 graders dragning 
åt NV.

På östra sidan om hällen a stodo två kullerstenar och på 
vestra sidan en kalkstensliäll till stöd för hufvudhällen. Något 
litet grus låg under gräsvallen närmast omkring hällen, och der
under på östra sidan utmed hela dess längd ett asklager, 50 cm. 
djupt och 22 cm. bredt. I Öfversta delen af detta lager hittades 
något litet kol samt ett brändt ben.

39. Rest kalkhäll, stående alldeles invid vestra sidan af 
den stig, som leder från arbetskarlen Petterssons boställe till 
Rondals. Hällen var 68 cm. bred, 5 cm. hög ofvan jord och 62 
cm. inalles samt 14 cm. tjock. Intet anmärkningsvärdt på
träffades.

En större gråsten, som låg vid hällens södra ända, upptogs, 
och platsen, der han legat, undersöktes, men ingenting an
träffades.

40. Kummel, liggande i samma del af graffältet, som kumlet 
28, och 49 fot ONO. örn detsamma. Det var något bevuxet med 
gräs. Dess höjd var 1 fot och dess diameter 18 fot. Till största 
delen bestod det af kullerstenar. Afven här lopp en krets af väl 
lagda kalkstenshällar rundt om kumlets botten. Bottenstenarna 
inuti kumlet utgjordes både af kullerstenar och kalkstenar med 
undantag af midten af kumlets botten, der i riktning NO.—SV. 
en sträcka af 6 fot var betäckt endast med kalkstenshällar lig
gande i tvenne rader, k båda sidorna sluttade de inåt, sä att 
derigenom en sänkning uppstått.

Det visade sig, att dessa hällar utgjorde täckhällarna till en 
grafkista, hvars väggar bildades af små tunna på kant satta 
kalkstenshällar. Då sidohällarna sålunda ej kunnat bilda något 
säkert stöd för täckhällarna, var det naturligt, att dessa senare
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skulle gifva vika för Irycket ofvanifrån, isynnerhet sorn kistan 
inuti endast till hälften var tyle! nied grus och sand. Kistans 
form var lång och smal. Hela dess längd utgjorde 2,55 m., dess 
bredd åt SV. 64 cm., 45 cm. på midten samt 54 cm. åt NO. 
Täckhällarna voro till antalet 7. Sidohällarna voro på vestra 
sidan 9, på östra 8, på södra gafveln 8 och på norra 2, de se
nare stående den ena inför den andra. Hällarna på båda lång
sidorna tycktes ursprungligen hafva lutat utåt, så att grafven 
varit bredare upptill än nedtill. Två af vestra långsidans hällar 
hade fallit in i kistan.

Bottnen af kistan var innanför sidohällarna belagd med 
lcalkstenshällar, och på dessa lag ett skelett med hufvudet åt 
NO., ansigtet åt SV., samt med högra sidan vänd nedåt.

Hufvudskålen var väl bibehållen, utom på högra sidan, med 
hvilken han låg nedåt. Högra öfver- och underarmens ben lågo 
under refbenen och ryggkotorna i nästan rak linie. Venstra 
armens ben lågo utmed samma sida på sådant sätt, att under
armens båda ben lågo inunder öfverarmens. Den dödes arm 
hade således varit så starkt böjd, att underarmen legat uppåt 
under öfverarmen. Handlagets ben och fingerbenen lågo i nära 
spetsig vinkel mot båda underarmsbenen. Venstra lårbenet låg 
tvärs öfver det högra. Hela venstra benet låg rakt utsträckt. 
Det högra var deremot starkt uppdraget nästan i rät vinkel 
emot bålen. Skelettet var nästan fullständigt och var väl bibe
hållet. Så voro t. ex. alla refbenen på högra sidan bibehållna; 
endast ett på den venstra saknades. Hals-, rygg- och ländkotor 
funnos alla. Af hand- och fotben saknades deremot några. Från 
hufvudskålens Öfversta kant till nedersta fotbenet var 1,74 m. 
Bottenhällarna, på hvilka skelettet hvilade, lågo 60 cm. (2 fot) 
under den omgifvande marken.

I norra hörnet af kistan, 23 cm. från hufvudskålens öfre 
kant, stod pä bottenhällen ett med ett litet handtag eller öra 
försedt lerkärl. Alldeles invid venstra bälbenet låg ett skål
formigt lerkärl. Båda voro lyida med sand. På ett afstånd af 
8 cm. ofvanför detta senare kärl låg en jernknif instucken mel
lan vadbenet och skenbenet. Under knifspetsen hittades en liten 
bit af en tunn bronsplåt. På östra sidan om skelettet, 10 cm. 
från venstra knäskålen, lågo några små bronsbeslag. Under kors
benet hittades i en springa mellan tvenne bottenhällar en för
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rostad jernsölja. Bland gruset och sanden, som täckte skelettet, 
förekonimo några träkol. Huruvida de afsigtligen eller tillfäl
ligtvis nedkommit i grafven, vågar jag icke afgöra. Mig föreföll 
det, som de af en händelse kommit att följa med sanden, efter
som inga spår af aska eller någonting annat brändt förefunnos.

Det med ett öra försedda lerkärlet är af mera hoptryckt 
form än det tig. 6 i redogörelsen för fjolårets undersökningar 
utbildade samt fig. 395 i Montelii Svenska färnsåker, från hvilka 
det äfven skiljer sig derigenom, att dess nedre del ej är så in- 
bugtad som dessas, samt att det, som nämndt är, är försedt med 
öra. Nedanför halsen löpa tvenne rader inslagna punkter. Örats 
öfre kant är rak, den nedre inbugtad. Både ofvan- och ned
ifrån är örat snedt afskuret, så att det ytterst slutar med en 
trubbig vinkel. Ett litet rundt hål är borradt. genom örat nära 
dess inre kant. I godset äro inblandade små glimmerbitar. För 
öfrigt är det ganska groft. Det ser ut, som kärlet skulle varit 
bestruket med något glänsande ämne inuti.

Det är 10,5 cm. högt, 12 cm. vidt i mynningen, 14 cm. 
öfver den bugtiga delen och 8 cm. i bottnen, alla måtten tagna 
utvändigt. Örat är 2,5 cm. långt och 3 cm. bredt. Godset är 
ungefär 5 mm. tjockt. Tjockast är det i bottnen, eller 8 mm.

Det andra vid skelettets fötter stående lerkärlet, hvilket sak
nade handtag, är formadt som en rund skål och liknar alldeles 
390 i Montelii Svenska färnsåker. Det var rätt väl bibehållet, 
då det fanns, men har sedermera genom luftens inverkan ska
dats. Godset är groft och omkring 7 mm. tjockt. Hela kärlets 
höjd är 10,5 cm. och dess vidd i öppningen utvändigt 6,5 cm.

Jernknifven, af den vanliga formen, är hardt angripen af 
rost. På hvardera sidan sutto två jernskifvor. Måhända äro de 
lemningar efter någon slida. Att de skulle utgjort delar af 
sjelfva knifbladet, är föga antagligt, emedan det hela är all
deles för tjockt (2 cm.). På tången sitta ännu lemningar qvar 
efter träskaftet. Hela knifvens längd är 14 cm., bladets största 
bredd 2,5 cm., dess tjocklek i baken 2 cm.

Jernsöljan af afrundad enkel form, är i ena hörnet besatt 
med en stor rostklump och för öfrigt starkt angripen af rost. 
Hon håller 4,5 cm. i längd och bredd samt är 0,7 å 1 cm. tjock.

Af bronsbeslagen äro tre bildade af tunna bronsplåtar. Det 
största af dem är böjdt samt något skadadt i kanterna, men för
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öfrigt rätt väl bibehållet och har till oell nied flerestädes qvar sin 
ursprungliga gula glans. Det är af långdragen smal form, bre
dare på midten, smalare åt båda ändarna. Längs med hvardera 
kanten går en smal upphöjd rand, mellan dessa, nära hvardera 
ändan, finnes en ring och mellan dessa ringar löper en rand af 
samma utseende som de vid kanterna. Alla dessa prydnader 
äro drifna bakifrån. Öfre ändan är genomborrad. Hela beslaget 
är ungefär 8 cm. långt och 1,3 cm. bredt.

De två öfriga af de nämnda tre sakerna äro endast frag
ment. De tyckas ej hafva haft alldeles samma förm som det 
först beskrifna. Antagligen hafva de hört tillsammans, ty båda 
hafva samma långdragnä form och äro vid kanterna försedda 
med en upphöjd rand. Det ena är genomborradt, det andra 
försedt med en nit, hvilken antagligen förenat dem båda. De 
äro 1 cm. breda och det ena 2,2 cm. långt, det andra 1,5 cm.

Två af de funna bronsbeslagen äro hvardera bildade af en klen 
bronsten, hvilken är sammanböjd i förm af en aflångt fyrkantig 
ögla. Den ena är oskadad, den andra blott ett fragment. Den 
förra är 1,3 cm. lång samt 8 mm. bred.

De tre återstående bronssalcerna tyckas hafva haft samma 
form. Den bäst bibehållna består öfverst af en liten omvänd skål, 
på sidorna försedd med tvenne flikar, hvilka först gå rätt ned, 
sedan äro invikta öfver hvarandra i rät vinkel. Hela höjden ut
gör 1,5 cm., skålens höjd 6 mm. och diameter 1 cm. Af den andra 
finnas skålen och en flik i behåll, af den tredje endast en del af 
skålen. De äro således af samma slag som fig. 863 i Sv. forns., 
men hafva varit fästa i ett mycket tjockare ämne.

41. Kummel, beläget 40 fot NNV. om närmast föregående 
kummel. Vid dess nordöstra kant låg en stor kullersten, nära 
1 m. i genomskärning. Ingenting fanns derunder. Kumlet (fig. 
17) var bevuxet med gräs. Det höll 3 fot i höjd och 28 fot i 
diameter. I dess midt var en liten, 1,5 fot djup toppgrop. Det 
bestod till större delen af kalkflisor och grus samt något grå
sten. I bottnen lopp ytterst en rand af kalkstenshällar, som van
ligt. För öfrigt utgjordes bottenstenarna till största delen af 
större kullerstenar. Något O. om kumlets midt låg en rad af 
kalkhällar i riktning N.—S. De utgjordes af tre stora och tvenne 
små, de senare inkilade mellan de förra. Under dem stod en
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af kantsätta kalkhällar bildad grafkista (fig. 18), hvilkens längd
riktning var N.—S. och hvilken höll 2,7 m. i längd samt 44 cm. 
i bredd åt S., 42 cm. åt N. Båda långsidorna bildades af 5 
hällar hvardera, några af dem uppgående till en längd af nära 
1 m. I allmänhet lutade de inåt. På östra sidan var till och med 
en infallen i grafven. Hvardera gafveln utgjordes af tvenne 
hällar. Kistans djup vexlade mellan 45 och 50 cm. I dess botten

Fig. 17. Kumlet 41, sedt i genomskärning och uppifrån.

vörö kalkhällar lagda. På dessa låg 90 cm. under jordytan ett 
skelett med hufvudet åt N. och ansigtet vändt åt O. Det hvi- 
lade på ryggen, armarna voro korslagda öfver bröstet och benen 
något böjda med knäna åt O. Hufvudskålen var skadad på den 
sida, med hvilken han låg nedåt. De öfriga större *benen voro 
deremot rätt väl bibehållna utom korsbenet, hvilket var mycket 
skadadt. Afven alla de återstående benen i bålen voro mer eller 
mindre skadade, somliga alldeles förinultnade. Så voro t. ex.



Fig. 18. Grafkistan i kumlet 41 före och efter takhcillarnes aflyftande.
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af kotorna ej flere än 11 i behåll. Fotbenen voro bättre bibe
hållna än hand- och fingerbenen. Bäst bevarade voro högra 
fotens ben, af hvilka 23 igenfunnos, sämst venstra handens, af 
hvilka ej flere än 2 funnos qvar.

Bland stenarna, af hvilka kumlet var hopfördt, hittades en 
nästan klotrund sten af en knytnäfves storlek, hvilken synbar
ligen genom bearbetning hade erhållit denna form. Han var 8 
cm. i genomskärning. I grafkistans nordvestra hörn, 29 cm. från 
hufvudskälen, stod ett lerkärl. Vid fotens inre sida låg en liten 
jernbit. Tvärs öfver högra sken- och vadbenen låg en jernknif, 
10 cm. från knäet. Dess spets var vänd åt SV. Nära härintill 
hittades äfven några jernbitar, hvilka tycktes hafva bildat en 
jernsölja. På det ställe, der skelettets hals haft sitt läge — alla 
halskotorna saknades — funnos två perlor samt bitar af den 
tredje. Vid skelettets fotter, 15 cm. från tårna, låg harpixtät- 
ningen till ett träkärl.

Lerkärlet är till formen likt det från undersökning 40, 
hvilket var försedt med öra, med undantag af att detta saknar 
öra samt är trängre i öppningen och i bottnen än det nämnda. 
Af öfre kanten är en stor del bortfallen, och det är derför ej 
möjligt att med bestämdhet angifva öppningens vidd. Godset 
är grågrönt till fårgen, groft och skört samt 5 ram. tjockt. 
Kärlet saknar alla prydnader. Det är 12 cm. högt och 16,5 cm. 
vidt på den kopiga delen.

Jernlcnifven har bredare tånge än de flesta af de i detta 
gräffält funna, men är i öfrigt af samma form. Lemningar sitta 
ännu qvar af trähandtaget. Knifvens hela längd är 10,5 cm., 
bredd 2 cm., tjocklek i baken 8 mm., tångens längd 3,7 cm.

Af perlorna är den ena utaf röd lera. På sidan är ett stycke 
glasfluss af rund form påsatt. Detta har hvit bottenfärg. Utanpå 
denna botten sitta en ring af violett färg och inuti denna en 
punkt af samma färg. Perlan är rund, platt i båda ändarna 
och genomborrad. Hon är 4 mm. hög och 5 nini. vid. Den 
andra perlan har samma form som den förra och är af blågrå 
lera (?) samt saknar alla prydnader. Hon är 4 mm. hög och 7 
mm. vid. Af den tredje perlan återstå endast två små fragment. 
Hon har varit af hvitt glas, haft oval form och varit ungefär 5 
mm. hög.
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Af jernsöljan finnas tre bitar i behåll; ena hörnet saknas 
alldeles. Hon har varit af enkel, aflångt fyrkantig forna. Hennes 
längd har varit ungefär 5 cm. och hennes bredd 4 cm.

Den vid skelettets fotter befintliga harpixtätningen låg i 
ring, med den ena ändan inskjutande ett stycke innanför den 
andra. Dess båda yttersidor, med hvilka den legat mot kärlets 
väggar och botten, bildade rät vinkel mot hvarandra, den inre 
var inböjd, bildande mot båda yttersidorna en hvass kant. Yt
tersidorna buro märken efter fibrerna i träet. För närmare kän
nedom örn sådana kärl som det, till hvilket denna harpixtätning 
hört, få vi hänvisa till professor Ryghs uppsats örn ”Spor af 
Trsekar i Grave Ira den seldre Jernålder”, införd i Arsberetning 
af Föreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring för 
1874, sid. 183—187, samt till den öfversättning deraf, som finnes 
införd i Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns 
fornminnen och historia, 2:a bandets l:a häfte, sid. 47—49 (”Bo
huslänska fönsåker från hednatiden”, af O. Montelius). Sedan 
prof. Ryghs uppsats skrefs, har den deri uttalade åsigten om 
sådana harpixbitars bestämmelse erhållit fullständig bekräftelse 
genom ett vid Ovre Yemestad i Lister og Mandals arnt anträffadt 
fynd från den äldre jernålder^ Man fann nämligen der stora 
stycken af ett träkärl, tätadt med harpix; afb. fig. 17 å pl. 4 i 
Arsber. af Forén. t. norske Fortidsmind. Bevaring för 1878 
(jfr sid. 262). Kärlet var just af det slag som prof. Rygh an
tagit.

42. Kummel, beläget i östra delen af graffältet nära Klinte
gårda gamla stadsvåg, strax O. örn stigen, som leder från denna 
väg till Rondals boställe. I kanterna var det bevuxet med gräs. 
I midten var en grund fördjupning. Kumlets diameter i N.—S. 
var 23 fot, i Ö.—V. 21 fot, dess höjd 1 fot. Nordöstra hälften 
af kumlets botten var försedd med den vanliga randen af lagda 
kalkhällar, kring den sydvestra voro kullerstenar lagda. Botten
stenarna i öfrigt utgjordes äfven af kullerstenar. På kumlets 
botten, 1,7 m. från östra kanten, hittades bitar af en hufvudskål, 
och på något större afstånd från sydvestra kanten en hästsko, 
1 m. från södra och lika långt från nordöstra kanterna några 
hästläggar, — alla de tre sistnämnda fyndställena belägna helt 
nära uppe i kumlets yta, — samt i kumlets midt på dess botten
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flere obrända ben, liksom bufvudskålsbitarna, af menniska, näm
ligen lår- och armben, underkäk, ett refben samt tvenne rygg
kotor. I nordvestra kanten påträffades på och mellan botten
stenarna en l,i8 m. lång och 59 cm. bred bädd af aska och kol. 
Af brända ben syntes ej mera än 2 små skäfvor. Under en 
stor kullersten, som låg i kanten och åt detta håll begränsade 
askbäddem hittades en jernbit, uti den som en hylsa formade 
ändan försedd med en ring, troligen ändan af ett handtag till 
en nyckel. Några harpixbitar anträffades äfven. Under botten
stenarna påträffades en grafkista, bildad af kantsätta kalkhällar 
och betäckt af 4 stora och flere små hällar. Hennes längdrikt
ning gick i N.—S. Hon höll invändigt 2,90 m. i längd, 38 cm. 
i bredd åt S., samt 33 cm. på det smalaste stället. Hon var 
ända till kanterna fyld med nederst sand och derofvanpå grus. 
Sidohällarna voro på vestra sidan 5, på östra äfven samma antal. 
På sistnämnda sida var en lucka, der en eller möjligen två 
hällar saknades. Hvardera gafveln bildades af en enda häll, 
hvilken sköt utanför sidohällarna med sina ändar. De flesta af 
långsidornas hällar lutade inåt, isynnerhet de i södra delen af 
kistan. Den längsta af dessa höll 1 m., den minsta 30 cm. i 
längd, den högsta 66 cm., den lägsta, hvilken blott var inkilad, 
för att fylla en lucka, — för öfrigt densamma, som hade minsta 
längden, — 39 cm. i höjd. Kistans medelhöjd var 50 å 60 cm.

I denna kista lågo bland gruset och sanden, ofvanifrån ända 
till bottnen, utan all ordning kringströdda en mängd obrända 
ben. Äfven ofvanpå några af de norra täckhällarna, hvilka hade 
sjunkit ned öfver den östra kanten, der, som ofvan nämnts, 
några sidohällar saknades, lågo några ben. Det var på midten 
af kistan, på en punkt, der hon icke var betäckt af någon 
häll, som de ofvan omnämnda, midt på kumlets botten funna 
benen hittades. Dessa tillsammans med de inuti kistan och 
de på hennes båda norra täckhällar liggande benen hafva 
af d:r Stolpe förklarats tillhöra en vuxen menniska. Derjemte 
fanns ett lårben af en annan menniska samt underkäk, hufvud
skål m. fl. ben af ett lam eller en kuling.

I kistans norra ända stod alldeles invid gafvelhällen ett ler
kärl, hvars ena hälft blifvit inslagen af en af de nedramlade 
täckhällarna. Mellan kärlet och den nordligaste af sidohällarna 
på vestra sidan lågo ett af tunn bronsplåt hopvikct beslag,
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5 cm. S. om detta en aflångt fyrkantig ögla af brons samt S. 
derom bitar af tvenne dylika. På 1,12 m. afstånd från norra 
gafvelhällen och 9 cm. från närmaste sidohäll på vestra sidan 
låg en jernlmif, med tången vänd åt SV. Vid södra gafvelhällen 
låg i grafvens midt en böjd jernsås, mycket angripen af rost. 
På den sydligaste bottenhällen, 15 cm. från dess vestra kant, 26 
cm. från dess södra, hittades ett platt, spetsigt jernstycke, och 
några cm. SO. derom ett bredare sådant, antagligen fortsätt
ningen till det förra.

Lerkärlet är af den i detta gräffält vanliga formen, lik tig. 
395 i Montelii Svenska färnsåker.

Jernknifven, lik den från föregående undersökning, är bru
sten i tvenne delar. Lemningar efter träskaftet sitta ännu qvar, 
hvilka gå 4 cm. in på tången från den senares spets. Hela 
knifvens längd är 12 cm., dess bredd 1,5 cm., tjocklek i baken 
4 mm.

De båda jernbitarna passa icke tillhopa i brottet, men hafva 
dock antagligen hört tillsammans. Deras sammanlagda längd 
är 10 cm. Den bredaste delen är 3 cm. bred.

Det vid södra gafvelhällen liggande böjda jernstycket är 
gjordt af en rund ten, öfver 1 cm. tjockt i ena ändan och små
ningom afsmalnande åt den andra. I den smalare ändan är det 
böjdt i form af ett S eller på samma sätt, som den i fjolårets 
undersökning N:o 1 funna nyckeln är böjd. I den tjockaste ändan 
sitter en stor rostklump, möjligen en fastrostad ring. Dess hela 
längd är 19,5 cm. Om icke i yttersta ändan den nedböjda 
spetsen saknades, skulle man med sannolikhet kunna antaga, att 
ifrågavarande jernsak varit en nyckel af enkel form.

Det största af bronsbeslagen består af en tunn, långdragen 
bronsplåt, hvilken är hopböjd. Inuti sitter en bronsögla, som 
omfattar de förmultnade lemningarna efter en träbit (?). Plåten 
bar vid hvardera kanten tvenne inslagna ränder. Dess längd 
från ändarna till den böjda delen är 3 cm., dess bredd 1,7 cm. 
Öppningen är 7 mm. vid, öglan, som sitter inuti, 1,7 cm. lång. 
De invid detta beslag liggande bronsöglorna äro af samma be
skaffenhet som den, hvilken sitter inuti det nyss beskrifna brons
beslaget, samt öglorna från undersökning 13. Den största är 1 
cm. lång och 8 mm. vid. En liten del saknas. De öfriga två 
äro fragment.
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Det fragment af en jernnyckel, hvilket hittades i askbädden, 
utgör, såsom ofvan nämnts, Öfversta ändan af handtaget och är 
försedt med en ring, hvilken numera är fastrostad. Ringens 
ändar äro lagda öfver hvarandra ofvanpå handtaget. Det är 
likt handtaget till nyckeln från N:o 1 af fjolårets undersökningar 
och bär liksom detta spår efter eld. Hela fragmentets längd är
3,3 cm., bredd 9 mm., tjocklek 4 mm. Ringen är 1,8 cm. i diam.

Hästskon och hästbenen lago så högt uppe i kumlet, att 
det är ovisst, huruvida de icke ditkommit i senare tid. Skon 
är dock ej af den nu för tiden vanliga jemnbreda formen; han 
är betydligt bredare på midten än på ändarna. Hästskor af 
denna form hafva, enligt uppgift af gamla personer, ej åtminstone 
i denna trakt af Gotland brukats under detta århundrade; men 
väl hafva sådana anträffats i utdikade myrar och i jorden. Skon 
är ovanligt liten, har blifvit hopsmidd af tvenne jernbitar, hvilka 
äro hopsvassade midt på skon, samt bär fyra hål för spikarna, 
två på hvardera sidan.

De brända benen voro af menniska.

43. Kummel, liggande i sydöstra delen af graffältet, 22 fot 
i diam., 2,5 fot högt åt SV., något lägre åt NO., försedt med en 
6 fot vid och 1 fot djup toppgrop. Det var temligen bevuxet 
nied gräs och bestod till större delen af kullerstenar samt något 
grus och kalkflisor.

Ungefär i kumlets midt anträffades på bottenstenarna en 
samling obrända ben. På samma ställe, men under botten
stenarna, låg en bädd af aska, kol och brända ben, hållande l,so 
m. i diam. samt 10 å 15 cm. i djup. I nordöstra kanten af denna 
bädd alldeles uppe i ytan af densamma lågo en mängd bitar 
af ett lerkärl kringströdda utan ordning. Då de närliggande 
bitarna icke passade tillhopa, är det antagligt, att kärlet blifvit 
sönderslaget, innan det nedlades i kumlet. Det tycks hafva 
varit af den vanliga formen. Strax nedanför halsen äro två 
smala ränder af 2 mm. bredd intryckta på yttersidan. De äro 
platta i bottnen, ej inbugtade. I dessa ränder äro små cirklar 
inslagna på sådant sätt, att en liten upphöjd punkt uppstått i 
deras midt. Samma sirater förekomma äfven 2 cm. längre ned 
på kärlet. Godset är ungefär 5 mm. tjockt.
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De obrända benen hafva af d:r Stolpe förklarats tillhöra 
tvenne späda barn, det ena något äldre än det andra. Der
jemte funnos några ben af får samt en metacarpus af en fågel.

De brända benen voro alla af menniska.

44. Kummel, beläget i nordvestra delen af gräffält, nära 
Klintegårda gamla stadsvåg. Dess diam. i SV.—NO. var 33 fot, 
i SO.—NV. 32 fot, dess böjd åt SV. 3,2 fot, åt NO. 2,is fot. I 
dess midt var en toppgrop, 10 fot i diam. och 1,5 fot djup. 
Sluttningen från toppgropens kant till kumlets fot var åt SV. 13 
fot, åt NV. 11 fot, åt NO. 10 fot och åt SO. 12 fot. Kring foten 
var det bevuxet med gräs. Dess beståndsdelar voro kalk- och 
kullerstenar samt kalkstensgrus. Kring kanten af bottnen gick 
som vanligt en rad af kalkhällar. Dess södra del låg i ordent
ligt skick, men den norra hade på flere ställen stora luckor. 
För öfrigt voro bottenstenarna stora kullerstenar af en mans- 
bördas storlek och deröfver.

Invid kumlets sydöstra kant låg en väldig kullersten, som 
höll 90 cm. i genomskärning. Platsen der han låg undersöktes, 
men ingenting påträffades.

I sydvestra delen af den kring toppgropen löpande åsen 
hittades under en stor kullersten, hvars öfre yta låg i dagen, 
en mängd bitar af ett lerkärl, hvilka lago kringspridda på en 
vidd af 30 cm. Afven brända ben och några kolbitar funnos 
på samma ställe. En af de kringliggande stora kullerstenarna 
bar spår efter eld. Bland stenarna, af hvilka kumlet var hop- 
fördt, hittades en stenkula af samma form och storlek som den 
i kumlet 14. Liksom denna hade han öfverallt små plana sidor, 
hvilka icke blifvit bortslipade.

Litet Ö. örn kumlets midt var i dess botten en däld, och 
i denna lågo i riktning N.—S. en mängd kalkhällar, hvilkas hela 
sträckning höll i längd 3,70 m., i bredd 2 m. Afståndet från 
denna häll-läggning var till kumlets södra kant 3,io m., östra 
3,70 m., norra 2,50 m., vestra 3,07 m. Den norra ändan låg åt
minstone 30 cm. högre än den södra. Ofvanpå hällarna åt det 
sistnämnda hållet hittades en hufvudskål och en lårpipa af en 
menniska. Afståndet mellan dem och hällsträckningens södra 
kant var 2,o 7 m. På en af de åt N. liggande hällarna hitta
des några kolbitar. Ingen kista af kantsätta hällar fanns. Der-
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emot gick under den nämnda hällsträckningen en annan dylik 
på i medeltal 18 cm. djup. Mellanrummet var fyldt med sand. 
På dessa bottenhällar lågo några delar af ett skelett, nämligen 
de nedre extremiteternas ben, utom ett lårben, samt båda höft
benen, båda dessa dock på långt afstånd ifrån hvarandra, det 
ena liggande ända nere vid högra knäet.

Alla dessa ben lågo på bottenbällarnas södra hälft. Tårna 
vette åt S. Allra ytterst åt N. lågo en del af en underkäk 
samt ett stympadt arm ben. Allt det öfriga af skelettet saknades. 
Huru frånvaron af en mängd ben, dertill flere af de större, samt 
de qvarvarandes förvirrade läge skola förklaras, derom vågar 
jag lika litet här, som vid N:o 15, att yttra mig. Vare sig man 
antager förmultning, stympande af skelettet före dess nedläg
gande, eller i senare tider af skattgräfvare gjord undersökning, 
så synes mig dock intetdera hafva någon större sannolikhet 
för sig.

På den sydligaste af bottenhällarna anträffades följande saker: 
9 bronsbeslag, deraf 7 med säkerhet till dryckeshorn, en för
rostad jernbit samt en benbricka, liggande på en yta af 40 cm. 
längd och 30 cm. bredd. På hällbottnens midt lågo några 
jernbitar samt i nordvestra hörnet en jernknif, liggande med 
udden åt S.

Lerkärlet tycks hafva varit af den vanliga formen (tig. 395 
i Montelii Svenska färnsåker). På yttersidan af den kupiga 
delen äro två jemnlöpande ränder inristade och mellan dem 
slarfvigt gjorda zigzagfigurer. De förra äro åstadkomna med 
något trubbigt, de senare med ett spetsigt verktyg. Afståndet 
mellan de båda jemnlöpande ränderna är 7 mm. Godset är 
hårdt brändt och är 5 ram. tjockt. Bottnen, den enda del af 
kärlet, hvars storlek man kan bedöma, är 9,5 cm. i diam.

Jernknifven har temligen bredt blad, men smal tånge. På 
tången sitter ännu en icke så obetydlig del af trähandtaget qvar, 
hvilken är 3,2 cm. lång, (2 cm. bred och) 1,2 cm. tjock. Hela 
knifven är 14 cm. lång, 2,5 cm. på bredaste stället samt 5 mm. 
tjock öfver baken.

Jernbitarna, som hittades på hällbottnens midt, lågo efter 
hvarandra i rak linie och tycktes sålunda hafva bildat ett sam
manhängande helt. Dc äro platta och jemnbreda. Hvad be
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stämmelse de haft, kan jag ej afgöra. Den största af dem är 
4,7 cm. lång och 3,3 cm. bred.

Den jernbit, hvilken låg tillsammans med bronsbeslagen är 
sönderfallen i fyra delar, hvilka hafva en sammanlagd längd 
af 16 cm.

De sju bronsbeslagen, hvilka tillhört tvenne dryckeshorn, 
bestå af tvenne ringar, som sutit rundt omkring hornens öpp
ningar, tvenne efter hornens rundning höjda beslag, som sutit 
ett stycke nedanför öppningen, tvenne mindre beslag, som an
tagligen sutit vid hornens spetsar och haft något, ehuru ej till 
våra dagar bevaradt, föreningsband med de tvenne föregående 
samt ett beslag till sjelfva spetsen af ettdera hornet (jfr tig. 
381 i Montelii Svenska forns aker). Hvardera ringen är gjord 
af en tunn bronsplåt, hvilken är böjd, så att han omfattat hor
nets kant. Öppningen mellan de båda hopvikta kanterna är 2 
mm. Denna tjocklek skulle sålunda hornen ungefär hafva haft. 
En af ringarna är brusten på ett ställe. Deras diam. är 4 cm. in
vändigt, 5 cm. utvändigt. — Hvartdera af de tvenne beslag, hvilka 
sutit strax nedanför hornens öppningar, består äfen 4,7 cm. lång, 
på midten smal, 3 mm., vid ändarna bredare, 7 mm., kronsten, 
hvilken, som ofvan nämnts, är böjd efter hornets rundning. 
På den inre, den åt hornet vända, sidan äro de släta, på den 
yttre hafva de en halfrund skåra, som upptager hela beslagets 
bredd. I hvardera ändan sitter en på yttersidan med ögla för
sedd bronsnit, förfärdigad af en rund ten. I nämnda ögla sitter 
en bronsring, 6 mm. i diam. Kring ringen är böjd en bronsplåt, i 
de sammanböjda ändarna försedd med en liten nit. — De båda små 
bronsbeslag, hvilka ofvan antogos hafva sutit vid hornens spetsar, 
bestå hvartdera af en trind, l,i cm. vid bronsring, kring hvilken 
åt motsatta håll äro fästa två små omböjda beslag eller öglor. 
Dessa öglor hafva på det ena beslaget samma form, trinda på 
den böjda delen och tillplattade i ändarna, der de äro försedda 
med en liten bronsnit. På det andra beslaget har den ena 
hylsan nyss nämnda form, men på det motsatta hållet sitter i 
stället för hylsa ett trindt stift, hvilket är böjdt omkring ringen. 
Hvartdera beslaget är inalles 3,7 cm. långt. — Af de bägge 
ändbeslagen, hvilka antagligen båda blifvit nedlagda, kunde 
blott ett återfinnas. Det utgöres nederst af en platt rund fot, 
2,i cm. i genomskärning. Från denna går en rund kalkformig,
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nied en rund list försedd fortsättning upp till en höjd af 1,3 
cm., öfverst slutande med en utspringande rund platta. Der- 
ofvanför är beslaget ihåligt och har fyrkantig form. För att 
säkrare fasthålla den i denna ihålighet instuckna hornspetsen 
går en nit tvärt igenom. Hela beslaget är 2,7 cm. högt.

De båda återstående bronsbeslagen äro hvardera bildade 
af en tunn hopviken bronsplåt. De hafva ej samma form; det 
ena är större och nästan jemnbredt, det andra är mindre och 
afsmalnande åt ändarna. Begge omsluta ännu förmultnade lem- 
ningar af trä (?). De äro försedda med hvar sin nit. Det 
största af dem är 2 cm. i fyrkant, det andra ungefär lika långt 
och l,i cm. bredt.

Benbrickan är snarlik den senare af de båda brickor, hvilka 
hittades vid N:o 1 af fjolårets undersökningar. Liksom denna 
är hon rund, platt på båda sidorna samt genomborrad i midten. 
Kanterna äro utböjda och sluttande. Hon är 8 mm. tjock, 2,8 
cm. i diam. på öfre sidan, 3,4 cm. på den undre.

45. Graf vid rest kalkhäll, som stod 90 fot SSV. om kum
let N:o 42 och var ofvan jord 60 cm., nere uti jorden 70 cm. 
bred, 14 cm. tjock, samt 27 cili. hög ofvan jord, 80 cm. inalles. 
Dess riktning var N.-—S. med någon liten dragning åt NV.—SO. 
Hon lutade temligen mycket åt Ö.

Intet gruslager fanns omkring denna häll. Deremot sakna
des icke de vanliga stödjestenarna, hvilka utgjordes af en kalk
häll på östra sidan, som stack upp öfver jordytan, en hillersten 
och en liten kalkhäll vid den vestra, samt en kullersten vid 
södra ändan. På något afstånd från norra ändan lågo två rätt 
stora kullerstenar af en mansbörda^ storlek. — Vid hällens 
norra ända påträffades en bädd af aska, brända ben och något 
kol, hvilken sträckte sig från hällens undre kant till en höjd af 
35 cm., samt höll i längd 40 cm. och i bredd 35 cm.

Alla benen voro menniskoben.

46. Rest kalkhäll, stående 19 fot NNO. från den föregående. 
Hon stod i sjelfva jordytan och var 54 cm. lång samt 6 cm. 
tjock. Hällens hela höjd var 81 cm. Dess riktning var N.—S. 
med någon dragning åt NV.—SO.



72 FREDRIK NORDIN.

En låg kulle höjde sig kring hällen. På östra sidan, några 
centimeter ner i jorden, låg en liten kalkhäll. Inga flere hällar 
funnos. Litet grus var lagdt omkring hällen, mest på östra 
sidan. Intet annat påträffades.

47. Graf vid rest kalkhäll, belägen i östra delen af gräf
fält nära Niis 1 och 2 af fjolårets undersökningar, 57 fot S. örn 
den förra och 43 fot 0. om den senare. — Hällens östra sida 
var 12 cm. hög öfver jordytan. På vestra sidan var gräfd en 
grop, 34 cm. djup. Hällens hela höjd var 1,26 m., bredd 88 
cm. och tjocklek 16 cm. Dess riktning var N.— S. med 20 gra
ders dragning åt NV.—SO. — Den ofvan omnämnda gropen lär 
vara uppkommen derigenom, att en stor kalkhäll, som här legat, 
blifvit borttagen och lagd som trappsteg till en i närheten stå
ende stuga.

Under torfven utbredde sig ett lager af kalkstensflisor och 
grus, hvilket på flere ställen gick djupt ned. Under och i detta 
lågo mångå stödjestenar af ansenlig storlek, de flesta kullerste
nar. Den största af dem höll 80 cm. i genomskärning och var 
tillräcklig börda för tvenne karlar. På östra sidan, vid hällens 
södra ända, var tomrummet mellan stödjestenarna uppfyldt af 
aska och rätt stora brända ben. — Askbädden sträckte sig ända 
ned till hällens rot, der han omgaf äfven dess norra kant, hvil
ken här var snedt afhuggen. Bland askan hittades äfven några 
harpixbitar. I jemnhöjd med hällens nedersta kant, 8 cm. från 
densamma, hittades en spjutspets, liggande med spetsen åt N., 
samt under denna ett sköldhandtag, hvilket var lagdt med den 
kupiga sidan uppåt. Under den snedt afskurna norra kanten 
stod en sköldbuckla med spetsen uppåt. Denna biet tyvärr 
skadad derigenom, att den väldiga hällen föll omkull och kros
sade en del. Först sedan hon fallit, — detta oaktadt två hand
fasta karlar försökte hålla henne upprätt, — upptäckte jag sköld
bucklan.

Spjutspetsen är af en särdeles smakfull form. Han är olik 
den från årets undersökning N:o 10 dels deri, att bladet är 
något inbugtadt på sidorna, dels äfven deruti, att båda åsarna äro 
starkt uppböjda. Holken är trind. Bladet är rätt väl bibehållet, 
holken deremot angripen af rost. På bladets båda sidor äro 
må punkter instuckna i form af en halfmåne, två på hvardera
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sidan. Åsen löper fram midt emellan hvarje par. Hvar neli en 
af dessa halfmånformiga figurer är indelad i 6 triangulära falt, 
af hvilka hvartannat är fyldt med dylika punkter, hvartannat 
tomt. Hela spjutspetsens längd är 25 cm., bladets bredd 4 cm., 
dess tjocklek vid föreningen med holken 1,6 cm. Holken är 
2,5 cm. i genomskärning.

Sköldbucklan har samma form som den i grafven 7 funna 
och fig. 9 å sid. 273 i nionde häftet af denna tidskrift afbildade. 
Omkring den utvikta nedre kanten löper en omvikt bronshylsa. 
Som ofvan nämnts, är nära hälften af bucklan bortslagen. Hon 
är för öfrigt äfven starkt angripen af rost. I den nyss nämnda, ut
vikta nedre kanten af bucklan sitta 2 nitar qvar. Deras antal 
bar ursprungligen varit 3 eller 4. Bucklans hela höjd är 15 cm., 
vidd äfven 15 cm.

Sköldhandtaget har, liksom det under ofvannämnda figur 
afbildade, en långsträckt oval upphöjning på midten, men är 
endast helt obetydligt inböjdt i sidorna och är rakt afhugget 
i ändarna. Hvardera af dessa senare är försedd med en nit, 
af hvilka dock en är afrostad. Hela handtagets längd är 23,5 
cm., bredd på midten 2 cm., i ändarna 3 cm., höjd på midten
1,3 cm. Afståndet mellan handtagets plan och nithufvudet är 8 
mm. Detta mått skvdle sålunda ungefär angifva sköldens tjock
lek, såvida icke niten varit dessmera insänkt i sköldens trä.

De brända benen voro alla af menniska.

48. Graf vid rest kalkhäll (a), stående i norra delen af 
graffaltet strax invid en liten gångstig, som löper mellan Klinte
gårda gamla och nya stadsvåg. — Undersökningen utsträcktes 
till en annan 1 m. SV. örn a stående häll (b).

a var 80 cm. bred, 6 cm. hög ofvan jord, 1,04 m. inalles 
samt 9 cm. tjock, b var 63 cm. bred, 6 cm. hög ofvan jord och 
60 cm. inalles samt 11 cm. tjock. — Båda stodo i riktning N.—S. 
med 10 graders dragning åt NV.—SO.

En låg, 44 cm. lång, tunn häll stod 15 cm. O. örn hällen 
a. Under denna stod en stor kullersten, pä vestra sidan en 
dylik, hvilken befanns vara en gammal mälsten, samt en mindre 
kullersten och vid norra ändan en kalksten. Malstenen stod 
med den urgröpta sidan åt a. Han var 62 cm. lång och 43 cm. 
bred. Rundt omkring hällen gick en bädd af aska, kol och
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brända ben. Deribland hittades äfven några harpixbitar. Ask
bädden var djupast åt N. eller 20 cm. Dess största bredd var 
6 cm. En förrostad jernbit hittades på vestra sidan.

De brända benen voro alla menniskoben.

49. Graf vid rest kalkhäll (a). Undersökningen utsträcktes 
till tvenne andra hällar (b och c) hvilka stodo en på hvardera 
sidan om a. De stodo helt nära Klintegårda gamla stadsvåg! 
b 1,66 m. NO., c 1,50 m. SO. örn a. — Hällen a:s största bredd 
var 1 m., höjd ofvan jord 6 cm., inalles 85 cm., tjocklek 2 å 5 
cm. — Hällen b var 47 cm. bred, 12 cm. hög ofvan jord, 63 
cm. inalles samt 10 cm. tjock. Hällen c var 36 cm. bred, 7 
cm. hög ofvan jord, 68 cm. inalles samt 14 cm. tjock. — Alla 
tre stodo i riktning N.—S.

Mellanrummet mellan hällarna var under torfven uppfyldt 
af ett 18 cm. djupt grnslager. Under detta stodo på vestra 
sidan om a en väldig kalkhäll, längre och tjockare än a samt 
utanför denna åt samma håll en kalkhäll och en kullersten. 
På östra sidan stodo tre kullerstenar. Vid norra ändan af b 
lågo två mindre hällar. På östra och vestra sidorna om a låg 
en liten askbädd, i hvilken förekommo brända ben, några kol
bitar och harpixbitar. En liten förrostad smal jernbit hittades 
äfven.

De brända benen voro alla menniskoben.

50. Rest kalkhäll, stående i vestra delen af graffältet, 44 
fot Ö. om kumlet 41. Dess bredd var 52 cm., tjocklek 14 cm., 
höjd ofvan jord 12 cm. samt totalhöjd 53 cm. Riktning N.—S. 
med 10 graders dragning åt NV.—SO. Vid hällens norra ända 
lågo några små kullerstenar. För öfrigt syntes ingenting.

51. Rest kalkhäll, stående i samma del af graffältet som 
den föregående, men utanför skogen, inne uti den Vis’ hemman 
tillhöriga åkern, alldeles invid sjelfva åkerledet. Hällen höjde 
sig icke öfver jordytan. Dess bredd var 1,05 m., dess tjocklek 
10 cm. och dess höjd 1,05 m. Riktning N.—S. med några gra
ders dragning åt NV.—SO. Hällen lutade med ungefär 70 gra
ders vinkel mot O. På alla sidor låg ett 15 cm. tjockt gruslager 
uppblandadt med kalkflisor.
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På östra sidan om hällen voro tre hällar satta på kant, 
så att de bildade en lång, smal grafkista. Den midt emot den 
stora hällen stående sidohällen var 83 cm. lång, båda gafvel- 
hällarna omkring 30 cm. långa. Väggarna voro icke parallela, 
så att kistans längd utgjorde åt Ö. 98 cm., åt V. l,oe m., dess 
bredd åt N. 30 cm., åt S. 40 cm. Inuti kistan voro två hällar 
invid vestra väggen nedsatta på sådant' sätt, att de på midten 
stodo tätt intill denna vägg, men med båda ytterändarna stodo 
ett stycke ifrån hällen. De bildade sålunda en i trubbig vinkel 
bruten inre sidovägg. Alla dessa hällars öfra kant stod 30 cm. 
längre ned i jorden än den stora hällens. Ingen af dem höll 
mera an 45 cm. i höjd. Nära intill den stora hällens vestra 
sida stodo tre mindre hällar tillsammans, af samma längd som 
den förra. De stodo vid hällens fot och gingo längre ned i jor
den än denna. De två högsta höllö 57 cm. Alla de hällar, 
som stodo i riktning N.—S. lutade åt samma håll som den stora 
hällen. Intet anmärkningsvärdt påträffades för öfrigt.

52. Graf vid rest kallhäll, stående i samma del af gräf
fält, 33 fot NNV. om kumlet N:o 44. Hällen syntes foga ofvan 
jord. Dess bredd var 55 cm., dess tjocklek 12 cm. och dess 
hela höjd 94 cm. Riktning N.—S.

Vester örn denna häll gick i ungefär samma längdriktning en 
rad af frenne kantresta hällar af en sammanlagd längd af 1,40 m. 
De sköto ungefär 70 cm. längre åt N. än hufvudhällen; äfven åt 
S. gingo de längre. Vinkelrätt mot den nordligaste af dessa 
tre hällar var en 70 cm. lång häll nedsatt. Det hela bildade 
sålunda en (fyrkantig) grafkista, hvars södra tvärvägg alldeles 
saknades, och af hvars östra långvägg den nordligaste delen 
äfven saknades, så att en öppning af 67 cm. uppstått. Kistan 
var smalare åt S. (83 cm.) än åt N. (88 cm.). Den högsta af 
dessa fyra hällar höll 43 cm. Inuti denna kista påträffades 
ingenting annat än två kullerstenar, hvilka lågo invid hufvud
hällen. Utanför denna pä östra sidan stod en stor kullersten. 
Nedanför denna låg en 18 cm. djup bädd af aska, i hvilken 
några brända ben förekommo. Afven på ett afstånd af 88 cm. 
O. örn hällen påträffades något aska och brända ben.

De brända benen voro alla mcnniskoben.
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53. Hesta kalkhällar, stående i graffältets midt. De stöde 
på 90 cm. afstånd ifrån hvarandra. De tycktes stå i ett lågt, 
öfvervuxet kummel. Deras öfra kant stod alldeles jernnt med 
jordytan. Den nordligaste af dem (a) var 62 cm. bred, 8 cm. 
tjock och 57 cm. hög, den sydligaste (b) 39 cm. bred, 6 cm. 
tjock och 70 cm. hög. Båda stodo i samma linie N.— S. — Om
kring b lågo 40 cm. under jordytan några kullerstenar. Intet 
annat påträffades.

54. Graf vid rest kalkhäll, i norra delen af graffältet, invid 
den till Rondals boställe ledande gångstigen, 64 fot SV. örn 
grafven 49. — Hällen var 54 cm. bred, 10 cm. tjock, 14 cm. 
hög ofvan jord och 93 cm. inalles. Under jord var dess största 
bredd 63 cm. Dess riktning var N.—S. med 20 graders drag
ning åt NV.—SO.

Invid hällen på dess vestra sida låg en stor kullersten, 
hvilken sköt upp litet ofvan jord. På de öfriga sidorna lågo 
några kalkhällar 40 å 50 cm. från hufvudhällen. Hällen omgafs 
på alla sidor af ett omkring 10 cm. tjockt lager af grus, upp
blandad! med kalk- och kullerstenar. Härunder vidtog en ask
bädd af jemförelsevis ansenliga dimensioner, den största, jag 
påträffat i Kornettskogen. Den gick utmed hela hällens längd, 
sträckte sig något bortom norra kanten och 80 cm. bortom den 
södra. På vestra sidan om hällen mätte den 20 cm. i bredd, 
på östra sidan något mindre och dess södra del, som sträckte 
sig bortom hällen, 68 emi. Omkring hällen var den 30 cm. djup, 
åt S. 15 cm. Brända ben och något kol förekommo äfven i 
askan. Invid hällen på vestra sidan hittades i askan några 
förrostade jernbitar. På samma sida stod vid hällens rot en 
kullersten.

De brända benen voro alla af menniska.

55. Rest kalkhäll, stående invid en af stigarna, som leda 
till Rondals boställe, i norra delen af graffältet. Dess bredd 
var ofvan jord endast 54 cm., under jord 88 cm., dess tjocklek 
6 cm. och dess höjd ofvan jord 4 cm., inalles 68 cm. Riktning 
Ö.—'V. med 20 graders dragning åt NO.—SV. På vestra sidan 
örn hällen lågo nere i jorden några kullerstenar. För öfrigt 
påträffades ingenting.
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56. Best kalkhäll, stående strax Ö. om de tre hällar, som 
äro beskrifna i undersökning 49, hållande i bredd ofvan jord 
44 cm., under jordytan 52 cm., i tjocklek 9 cm. och i höjd 
ofvan jord 12 cm. samt inalles 58 cm. Riktning N.—S. med 10 
graders dragning åt NV.—SO Ingenting påträffades förutom 
några stora kullerstenar och en stor kalkhäll.

57. Graf vid rest kalkhäll, i norra delen af graffältet, i 
hörnet mellan gångstigen till Rondals boställe och den mellan 
Klintegårda gamla och nya stadsvåg gående gångstigen. Hällens 
största bredd var 52 cm., dess tjocklek 8 cm. och dess höjd 
ofvan jord 8 cm., inalles 52 cm. Dess riktning var N.—S.

På östra sidan lågo två kullerstenar, den ena ganska stor, 
vid norra ändan två dylika. En liten kalkhäll var nedsatt på 
kant 38 cm. NO. om den stora hällen. Under den nordligaste 
af de på östra sidan liggande kullerstenarna påträffades en ask- 
bädd, uppblandad med brända ben. En karlix-bit hittades äfven 
i denna bädd. I samma längdriktning som den stora hällen 
låg en jernspets och under denna vinkelrätt mot hällen eji jern- 
knif, begge i askbäddens norra hälft. Annu en liten jernbit 
påträffades.

Jernknifven, af den vanliga typen, är af en vacker, lång
sträckt och smal form. I spetsen är han brusten. Hela knif- 
vens längd är 19 cm., bladets största bredd 2 cm., dess längd 
ungefär 12 cm. och dess tjocklek i baken 4 mm.

Jernspetsen, ensam i sitt slag från detta gräffält, är ihålig,
1 ena ändan rund och afsmalnande mot den andra, så att en 
skarp spets bildas. Denna är ovalt tillplattad. Tvärt genom den 
öppna ändan eller mynningen är slagen en jernnit. Hela jern
spetsen är betäckt med roststycken. Han är 19,: cm. lång och
2 cm. vid i mynningen.

De brända benen voro alla af menniska.

Efter denna beskrifning på hvarje graf meddela vi nu dels 
en öfversigt öfver de undersökta grafvarne och deras innehåll 
dels några allmänna betraktelser öfver de olika slagen af här 
funna grafvar m. m.
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I. Öfversigt öfver de undersökta

.Ml Grafvens yttre 
form.

Närmare beskrifning på grafven. Menniskoben.

S.
a<-icrn

A
ska.

T-
©.

B
ottenring af

lagda hällar.

K
alkhälls

riktning.

Stödjestenar. 
|

A
ndra stenar 

eller hällar.
G

ruslager.

K
ista af stående 

hällar.

K
ista af lagda 

hällar.

K
istaus rikt

ning.

Liggande hällar 
utan kista.

B
rända ben. 

|

Skelett.

Skelettets
riktning.

1 X i X X

2 X X X X

3 i N—S 2 N—S
28 X X 1 NO - SV ?

30 d:o X

31 X i ?

40 i NO—SV 1 NO—SV
41 X i N—S 1 N—S
42 i N—S X 2 N—S X

43 X 2 X X X

44 X X X 1 N-S
4 Domaresäte

36 ? X 1 X

7 N-S X X X X X

9 N—S X X X X

10 N—S X X X X

11 d:o N—S
13 N—S X X i N—S X

14 d:o N-S X X X

15 d:o ö-v ... X ... i ........ N—S X

16 N—S X X X

'17 N—S X X X X

18 d:o N—S X X

19 N—S X X X X X

21 N-S X X i N—S 1 N—S
23 N-S X X X X X

24 d:o N-S X X X X

25 d:o N—S X X X X X

*) En i detta kummel funnen hästsko hör utan tvifvel till en senare tid.
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grafvarna och deras innehåll.

Föremål af jern. Föremål af brons.
eT
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Spjutspetsar.
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oppsko till
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Sköldbucklor.

Sköldhandtag.
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N
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B
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D
iverse.

Fin
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 ringar.

B
eslag till

dryckeshorn.
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G
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ing till träkärl).
Lerkärl.
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§
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i 6 1 i 2 i
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1 1 i • i

1 1 8 2
1 1 1 3 X 1 1
1 i 3 ') 4 1

X

1 3 2 horn 2 1 X 1

1 X

1 1 2 i 1

1 X

1 2 ■

.....

3

1 1 1 i 1

1 2 i 1
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M

Närmare beskrifning på grafven. Menniskoben.

£
'-icrft
O

>
P

*oGravens yttre 
form.

B
ottenring af

lagda hällar.

K
alkhälls

riktning.

Stödjestenar. 
|

A
ndra stenar

eller hällar.
G

ruslager.

K
ista af stående

hällar.

K
ista af lagda 

hällar.

K
istans rikt

ning.

Liggande hällar 
utan kista.
B

rända ben. 
|

Skelett.

Skelettets
riktning.

26 1 rest kalkhäll N—S X X X X X

27 d:o N—S X X X

29 d:o N—S X X

32 d:o NO—SV
33 d:o NO—SV X

34 d:o ö—V
35 d;o NO—SV X X

38 d:o N—S X

39 d:0 N—S
45 N—S
46 d:o NV—SO X

47 N—S X X X

50 d:o N-S X

51 d:o N-S X ...... X i N-S
52 d:o N—S X X

54 N—S X X X

55 d:o ö-v X

56 d:o N-S X

57 N—S X X

5 N-S X X

6 N—S X X

8 d:o N—S X X X X

12 N-S X X i N-S ?

20 d:o N-S X X X

22 d:o N—S X X X

37 N—S X X X X

48 (1:0 N-S X X

53 d:0 N—S X

49 3 resta kalkhällar N—S X X X X X
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Föremål af brons.Föremål af jern,

G
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II. Öfversigt öfver fornsakernas fördelning på de tre 
slagen af grafvar.

Kummel.
Grafvar vid 
en eller flere 
resta kalk

hällar.
Krets. Summa.

Föremål af jern.
7 6 13

2 • 2
1 )
3

f 4

3 3
6 6

Jernspets (= Worsaae Nord. Oldsager^Ab) 1 1

5 5

Sköldbuckla {=Vedel Boruk. Br. pl. 3, fig. 15) 1 1

5 5

2 1 3

2 2 4

6 7 13
Nit....................................................................... i 1

Föremål af brons.
2 2

2 2

14 1 1 16

Nit ...................................................... 1 1

Lerkärl.
5 3 8
1 1

1 1
1 1

Öfriga föremål.

4 4

3 3
1 3 4

Klotformiga stenar........................................... 2 2
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A. Kumlen.

Utseende och anordning.

Elfva kummel hafva undersökts, af hvilka 10 blifvit alldeles 
genomgräfda, men 1 blott i midten undersökt (N:o 3).

De undersökta kumlens diameter vexlade mellan 14 och 
33 fot *), deras höjd mellan 1 och 3 fot.

De flesta kumlen voro nästan alldeles gräsbevuxna. Till 
större delen voro de hopförda af kullerstenar. Derjemte före
kom rätt mycket kalkstensgrus samt något kalkstensflisor och 
kalkhällar.

Oftast voro de kullerstenar, som lågo på bottnen af kumlet, 
större än de, som lågo högre upp. Derjemte voro ofta kalk
hällar lagda på kumlets botten. Antagligen har man vidtagit 
en sådan anordning för att förebygga kumlets sjunkande.

Rundt omkring bottnen gick i de flesta kumlen en ofta 
väl lagd ring af kalkhällar.

Der grafkista förekom, påträffades täckhällar genast under 
bottenstenarna. Hällen hade vanligen gifvit vika för den på
tryckande stenmassan och lutade inåt. Mellanrummet mellan 
skelettet och täckhällarna var fyldt med sand.

Trenne grafkistor (40, 41 och 42) voro bygdå af kantsätta 
sidohällar, samt täck- och bottenhällar.

I ett kummel (3) voro kistans sidoväggar gjorda af på 
hvarandra lagda kalkhällar. Täckhällar funnos, men inga hällar 
i bottnen.

I ett kummel (28) funnos endast täckhällar, inga sido- eller 
bottenhällar. Skelettet låg der på blotta sanden. I ett annat 
(44) saknades sidobällarna, men täck- och bottenhällar funnos.

Riktningen N.—S. var den förherskande äfven bland graf- 
kistorna. De voro i allmänhet mycket länga, ända till 3 meter 
(10 fot).

I tvenne kummel (1 och 2) hafva endast spår efter likför
bränning, aska, kol och brända ben anträffats. I fyra (3, 28,

*) För de längre måtten hafva »fot» blifvit använda, emedan då dessa
undersökningar gjordes, ett tillräckligt långt i meter graderadt
måttband ej kunde erhållas.
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30, 31) hav endast jordande egt runi. I frenne (42, 43 och 44) 
hafva både jordande och likförbränning egt runi. I tvenne (40 
oph 41) hafva inga bestämda spår efter vare sig likbränning 
eller jordande förmärkts. I de fall, då liket bränts, hade askan, 
kolen och de brända benen utan vidare blifvit kastade mellan 
stenarna. På trenne ställen (1, 43 och 44) hade man nedlagt 
lerkärl, af hvilka blott ett var någorlunda bibehållet, och på 
lika många ställen (1, 2 och 42) äfven föremål af jern.

Tre fullständiga skelett liggande i grafkistor hafva i de 
undersökta kumlen anträffats. Två af dessa (28, 40) lågo i 
NO.—SV. med hufvudet åt NO., ett (41) i N.—S. med hufvudet 
ät N. I ett kummel (44) lågo endast de nedre extremiteterna 
i sitt rätta läge. Att döma af dem hade hufvudet legat åt N.

Af de fullständiga skeletten låg ett på högra, ett på venstra 
sidan och ett på ryggen.

I trenne kummel hafva ben efter 2 på samma ställe jor- 
dade individer, på tvenne ställen (3 och 42) vuxna, på det 
tredje (43) två späda barn, det ena enligt d:r Stolpes utsago 
ett troligen icke fullgånget foster.

Fornsaker.
Mellan de i kumlén befintliga brända grafställena och den 

grupp af grafvarna vid rest kalkhäll, som jag antagit vara 
qvinnografvar, förefinnes i några fall en viss likhet.

Största likheten erbjuda grafvarna 1 och 5; den förra i ett 
kummel, den senare invid ett par resta kalkhällar. I deni båda 
fann man en knif, en nyckel, ett jernbeslag och ett lerkärl. 
Jemför också grafven 27 vid en rest häll, der man fann en 
knif, en nyckel och ett lerkärl. Nyckelfragmentet från kumlet 
42, ehuru det enda fynd, som på den platsen gjordes, är äfven 
värdt att härvid ihågkommas.

Lerkärlsbitarna från kumlen 43 och 44 voro visserligen ej åt
följda af något annat föremål, men böra dock vid en jemförelse 
ej frånkännas all betydelse, alldenstund de äro af samma typ 
som de tre i de nyssnämnda grafvarna (1, 5 och 27) funna ler
kärlen.

De saker åter, som anträffats i grafkistorna, hafva öfver
hufvud en från fornsakerna vid de resta kalkhällarna afvi- 
kande karakter. Svärd, spjutspetsar, sköldbucklor sakna salldeles.
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Klefvarna återfinnas här dock i lika stort antal som i graf- 
varna vid rest kalkhäll. Hvarjehanda beslag af jern och brons, 
synnerligast af det senare ämnet, samt lerkärl är hvad som 
mest förekommer.

Bland beslagen äro tvenne dryckeshornsbeslag de anmärk
ningsvärdaste. De öfriga beslagen äro så förrostade, att man 
icke kan afgöra, hvartill de varit använda.

Af lerkärlen hafva fyra samma form som de tre från graf- 
varua vid rest kalkhäll (fig. 6 här ofvan); ett är snarlikt dessa; 
ett är skålformigt (Sv. forns., fig. 390). Alla dessa sakna öron. 
Endast ett af de i graffältet funna lerkärlen är försedt med öra.

Af särskildt intresse är harpixtätningen från kumlet 41 (se 
beskrifningen öfver denna graf). Den visar, att äfven på denna 
ort träkärl varit bland de saker, som fått följa den aflidne i 
grafven *). Afven i grafvar vid rest kalkhäll har jag iakttagit 
harpixbitar. Måhända hafva de haft samma bestämmelse.

I tvenne kummel hafva klotformiga, af menniskohand be
arbetade stenar påträffats, liggande bland de öfriga stenarna, 
af hvilka kumlen blifvit hopförda.

B. Grafvarna vid rest kalkhäll.
Yttre utseende.

Som ofvan är nämndt, antydas dessa grafvar ofvan jord af 
en kalkhäll, hvilken höjer sig öfver den omgifvande marken 
endast 10 å 30 cm.

Det förefaller onekligen egendomligt, att, då man nedsatt 
i jorden så pass stora hällar som dessa, man endast låtit en 
helt obetydlig del, ja stundom alls intet, synas ofvan jord. Då 
vi jemföra dem med de gotländska »bildstenarna», runstenarna 
o. d., ligger det antagandet nära till hands, att ifrågavarande 
hällar ursprungligen rest sig högre öfver marken, men i senare 
tider blifvit afslagna. För egen del är jag dock af följande 
skäl öfvertygad, att det utseende, de denna dag hafva, är deras 
ursprungliga.

Skulle någon hafva företagit sig att af okynne förderfva 
dessa minnesmärken, nog borde väl då åtminstone någon af 
alla de hällar jag sett hafva undgått förstörelsen.

') Jfr Engelhardt i Årböger 1877, sid. 380.
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Skulle de åter hafva afslagits, för att för praktiska behof 
användas, hvarför då icke så gerna taga upp hela hällen? Detta 
ginge lika lätt för sig, som att slå en sådan häll tvärt af. Och 
dessutom skulle vid en så kraftig stöt, som ovilkorligen erfordras, 
för att bräcka en så stark häll, de fornsaker, som befunnits 
vara nedstuckna mellan denna och dess »stödjehällar», blifvit 
krossade eller åtminstone skadade. Detta har dock icke visat 
sig vara förhållandet.

Slutligen talar den jemna öfverkant, som flere af dessa 
hällar hafva, emot all afslagning.

Riktning.
De resta kalkhällarnas riktning är med få undantag N.—S.

Anordning.
Inalles hafva 55 hällar undersökts. Stundom hafva två 

eller tre sammanslagits i en undersökning.
Vid 29 af dessa undersökningar hafva tydliga spår efter 

förbränning — aska och kol, eller aska, kol och brända ben — 
anträffats. Vid 5 hafva påträffats kistor af kantsätta hällar. 
Vid 11 hafva alla spår efter verklig graf saknats.

De förstnämnda af dessa grafvar, — de hvilka innehålla 
lemningar efter förbränning, men i hvilka ingen kista finnes, — 
hafva följande anordning. Under gräsmattan vidtager ett unge
fär 10 cm. tjockt lager af grus, eller undantagsvis kalkflisor. 
Derunder äro på sidorna om den öfver marken uppskjutande 
hällen mindre dylika hällar, eller ock kullerstenar af en mans- 
bördas storlek eller något mera, nedsatta. Rundtomkring och 
mellan dessa finner man en bädd af aska, kol och brända ben. 
Finnas fornsaker i en sådan graf, äro de instuckna någonstädes 
nedanför gruslagret mellan »hufvudhällen» och dess »stödjehällar», 
eller mellan dessa senare, vanligen omgifta af askbädden. Stun
dom kunna sakerna anträffas ända uppe under gruset, stundom 
äfven ända nere vid hällens fot.

Då gruset och de på sidorna nedsatta hällarna så ofta åter
komma, är det antagligt, att de haft någon viss bestämmelse. 
Månne man icke i den öfver hela graffältet rådande lösa jord
månen har att söka orsaken till dessa båda anordningar? För 
att bereda den hädangångnes aska ett skydd mot plundrare
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och vilda djur, var man nämligen nödsakad att lägga ett ordent
ligt gruslager öfverst, och endast genom att resa upp större 
stenar på hvardera sidan om hällen kunde man bereda denna 
en fast ställning samt förebygga lutning och sjunkning.

På detta sätt synes mig den för dessa grafvar egendomliga 
anordning lättast förklaras.

Emedan benen äro ovanligt starkt brända, skulle man vän
tat sig finna en ofantlig massa aska och kol på hvarje grafställe. 
Detta är dock icke förhållandet. Det vill deraf synas, som 
förbränningen ej försiggått på samma ställe som hällen nedsatts. 
Antagligen har någon särskild bålplats användts, ehuru jag ej 
lyckats påträffa densamma.

Den andra gruppen af dessa hällar, nämligen sådana, hvilka 
varit uppresta vid kistor af kantsätta kalkhällar, har, frånsedt 
närvaron af grafkistan, samma anordning som den första gruppen. 
Gruslagret och stödjehällarna återfinnas äfven bär. I en af dessa 
grafvar (21) påträffades ett skelett, i en annan (42) ett obrändt 
ben, i en tredje (15) några brända ben, i de öfriga intet. I 
ingen af dessa kistor gjordes för öfrigt något fynd.

Inom den tredje gruppen, de 11 vid hvilka ej några säkra 
spår efter begrafning förekommo, påträffades på 8 ställen grus
lager och stödj estenar eller ettdera slaget, vid de öfriga 3 intet 
utom blotta hällen.

I grafvarna vid rest kalkhäll hafva blott menniskoben, inga 
djurben anträffats *).

Fornsaker.
En blick på tab. II visar af hvad slag de fornsaker äro, 

som påträffats i grafvarna vid rest kalkhäll. De utgöras nästan 
uteslutande af knifvar, en- och tveeggade svärd, spjutspetsar 
med och utan hullingar, sköldbucklor och sköldhandtag. De 
peka alla hän på krigets värf och antyda, att det öfvervägande 
antalet grafvar vid rest kalkhäll äro mansgrafvar. Endast om 
tvenne torde man kunna antaga, att de utgjort qvinnografvar. 
I hvardera af dessa två har jag nämligen funnit en nyckel **). 
Anmärkningsvärdt är, att i dessa båda grafvar äfven knifvar af

*) Jfr Vedel, Ärböger f. nord. Oldkynd. 1870, sid. 14.
**) Jfr Montelius i Sveriges historia I sid. 320, och Vedel i Årböger

1870, sid. 48.
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den för graffältet vanliga typen anträffats. Detta tycks vara 
en bekräftelse på den iakttagelse, nian gjort, att klåfven ofta 
anträffas i qvinnografvar *).

I allmänhet bära fornsakerna från de »brända grafvarna» 
spår efter eld och torde sålunda fä antagas hafva varit med på 
bålet. Öfver hufvud hafva de blifvit nedlagda hela och oskadade. 
Dock finnas undantag. Så t. ex. är det fig. 7 afbildade svärdet 
böjdt nära två hela slag, något som naturligtvis är med afsigt 
gjordt. Jernsvärdet från grafven 10 tycks äfven hafva blifvit 
med uppsåt böjdt. I grafven 5 hade en mängd saker blifvit 
hoptryckta och hopgyttrade så mycket, att de kunnat stoppas 
ned genom en smal kruköppning **).

I grafven 53 hafva, såsom i beskrifningen af densamma 
påpekats, bitar af ett lerkärl hittats under sådana omständig
heter, som göra det antagligt, att kärlet blifvit sönderslaget, 
innan det nedlades.

De båda begrafnmgsskickens ställning till hvarandra.
Likbränningen och jordandet synas samtidigt hafva användts 

på detta gräffält. Såväl i kumlen som vid de resta kalkhällarna 
förekomma nämligen båda begrafningssätten, ehuru likbränningen 
varit förherskande i grafvarna vid rest kalkhäll och jordandet 
i kumlen. Dertill kommer, att tre kummel bära spår efter båda 
begrafningsskicken. Och de särskilda grafställena i dessa kum
mel hafva sådana inbördes lägen, att de afgifva ett tydligt vitt
nesbörd örn de båda grafskickens samtida förekomst. I tvenne 
af dessa kummel (42 och 44) har nämligen det brända gräf
stalöt varit beläget öfverst, det obrända underst, i ett kummel 
(43) är deremot förhållandet omvändt.

Graffältets ålder.
De gjorda fynden lemna tydlig upplysning om graffältets 

ålder. Så är det under fig. 7 afbildade svärdet af alldeles

*) Jfr Vedel i Årböger 1872, sid. 44 och 54.
**) Jfr Vedel i Årböger 1870, sid, 15, och Montelius, Sveriges historia, 

I fig. 298—300.



samma typ som fig. 283 i Sv. forns. Jernsvärdet från grafven 
37 och fig. 281 i Sv. forns, öfverensstämma äfvenledes. De funna 
sköldbucklorna och de flesta af sköldhandtagen äro, med ett 
undantag, mer eller mindre vexlande former af samma typ som 
fig. 290 i anförda arbete och fig. 12, 14 och 16 å pl. 3 i Vedels 
beskrifning på De bornholmske Brandpletter (i Arböger 1870). 
Den från de öfriga afvikande sköldbucklan visar deremot en 
fullkomlig öfverensstämmelse med fig. 15 på sist anförda planche. 
Nyckeln från grafven 1 *) (fig. 1 bär ofvan) är så lik fig. 1 och 
2 pl. 6 i Vedels anförda afhandling, som örn de vore gjorda af 
samma hand. Dryckeshornsbeslagen från kumlet 44 äro snar
lika fig. 381 i Sv. forns. Sju lerkärl tillhöra den under fig. 
395 i Sv. forns, afbildade typen, ett fig. 390 o. s. v.

Denna de funna fornsakernas likhet med typer från den äldre 
jernåldern gifver vid handen, att de undersökta grafvarna till
höra denna tid. Särskildt torde den frändskap, som förefinnes 
mellan de brända grafvarna i detta gräffält och den mellersta 
afdelningen af de bornholmska »brandpletterne»**)— i det näm
ligen svärd, sköldbucklor, spjutspetsar, knifvar och »stora nyck
lar af en egendomlig form» för båda äro gemensamma — kunna 
vara en vigtig utgångspunkt vid bestämmandet af graffältets 
ålder.
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‘) På samma fyndställe der nyckeln påträffades tillvaratogs äfven ett 
jernbeslag (fig. 2 här ofvan), hvilket säkerligen tjenst till skylt åt 
denna nyckel. Ar detta förhållandet, så har låset eller rigeln ej 
kunnat öppnas medelst vridning af nyckeln, utan genom tryckning.

") Vedel i Arböger 1872, sid. 53 och 54.


