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Fornlemningar i Vestkinde socken på Gotland,
på Svenska Fornminnesföreningens bekostnad undersökta år 1876

af

Fredrik Nordin.

Graffältet i ”Kornettskogen”.

Detta ansenliga gräffält är beläget vid pass l/s mil från 
stranden till största delen uti en skog, hvilken bär namnet »Kor
nettskogen» *). Det sträcker sig äfven utom skogen till en åker, 
som lyder under Vis hemman, men denna del kunde jag ej 
komma åt att undersöka, emedan åkern var besådd. Den del 
af Kornettskogen, som inrymmer det här upptagna graffältet, 
lyder under Kyrkoherdeboställets oell Klintegårda hemman.

Till ett antal af öfver 200 belöpa sig de fornlemningar, af 
hvilka detta gräffält utgöres. De kunna hänföras till tre grup
per: hummel, ringar och enstaka resta kalkhällar. Största an
talet hör till den första, minsta till den andra gruppen.

Af kumlen är en del försedd med toppgrop, vare sig ur
sprunglig, eller i senare tider tillkommen. Till största delen 
tyckas de vara hopförda af kullersten, kalkflisor och kalkstens- 
grus.

Bingarne bestå af större kullerstenar, lagda i krets, samt 
derinom en fyllning af samma beståndsdelar sorn de, af hvilka 
kumlen utgöras. En af ringarne är ett så kalladt ' domaresäte».

Den tredje gruppen utgöres af grafvar, hvilkas tillvaro ej 
anges af annat än en kalkhäll, ofvan jord stigande till en ringa 
höjd, sällan öfver en fot, ofta mindre.

*) Detta namn hav skogen fått efter en af Carl XII:s bussar, som 
efter den stora ofredens slut återvände hem och tog sin bostad i denna skog.
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Detta gräffält är icke det enda på ön, der dylika enstaka 
stående, resta kalkhällar förekomma. Afven på graffältet vid 
»Bläsnungs» förekomma sådana, och på flere andra ställen på 
ön har jag varseblifvit likartade fornminnen, för så vidt man kan 
döma af det yttre utseendet. I Hainums socken såg jag som
maren 1870 dylika resta kalkhällar uti en åker tillhörig Riddare 
gård, hvilka stodo i närheten af en kullfallen bildsten. I en 
åker vid Rings i samma socken fuunos äfven några.

Jag sysselsatte mig hufvudsakligen med denna grupp, till 
fredsställande en länge närd nyfikenhet öfver dessa fornlemnin- 
gars beskaffenhet och bestämmelse;

1. Kummel, liggande i östra kanten af graffältet, nära en 
nyligen uppbygd stuga. — Bestod af kullersten, kalkflisor och 
kalkstensgrus. Ofvervuxet af gräs, försedt med toppgrop. Mar
ken röd sand på lerbotten, samma som öfver största delen af graf
fältet. Kumlets diameter i NV. och SO. 31 fot, i NO. och SV. 
30 fot. Höjd i norr 2,3 fot.

» » söder 1,7 fot.
» » NO. och SV. 1,8 fot.

Fördjupningen i midten 1,7 fot djup, sålunda gående nästan 
ända ner till jordytan; 15 fot i diam. Den slutade 

i NV. 8,5 fot från kanten af kumlet.
» NO. 7 » » » » »
» SO. 7 » » » » »
» SV. 8 » » » » »
Kumlet var litet rördt i NV. på insidan samt från SV. till 

SO. på utsidan.
Jag lät det understa lagret af stenar ligga orubbad!, tills 

hela den öfverliggande massan blifvit bortskaffad, för att få en 
klar öfversigt öfver bottenlagrets utseende. Det befanns bestå 
af kullerstenar af större dimension än de högre upp liggande 
samt dugtlga kalkhällar. Man hade synbarligen med flit valt 
stora stenar till underlag, för att hindra kumlets sjunkande. 
Detta underlag sträckte sig öfver hela bottnen, med undantag 
af en yta i midten af 5 å 7 fots diameter, hvilken icke var be
täckt af sten.



FORN LEMNING AK VESTKINDE SOCKEN, GOTLAND. 259

Elfva fot från kanten i sydostlig riktning från midten låg 
på en af botteustenarne bland en massa grus ett obränät ben 
(metatarsus) af nötkreatur *) snedt afstympadt i nedre ändan.

Sju fot in i röret från östra kanten låg en 2 fot lång, 1 fot 
bred, 0,5 fot tjock kalksten. När jag fått densamma undan
skaffad, varseblef jag derunder en bädd af aska, kol och brända 
ben. När jag hunnit in några tum i denna bädd, fann jag en 
nyckel af jern, en liten tunn bronsring af en fingerrings storlek 
samt ett jernbeslag, liknande till formen de beslag som sitta 
framtill på pannrennnen på nutidens betsel. Det som jag der
näst iakttog, var den genom inverkan af den omgifvandc askan 
mörkgråa ytan af en lerkruka, som stod lutad mot en kullersten, 
på hvilken den omtalade kalkhällen hvilat. Hon hade sålunda 
stått inkilad mellan dessa båda stenar. Hon var upp och ner- 
vänd, hvilket läge hon länge tycktes hafva haft, ity att den om- 
gifvande askan hade tagit form efter krukan och bibehöll denna 
form, äfven sedan denna blifvit borttagen. Hon hade gått sön
der i mänga bitar, och det var af denna orsak omöjligt att få 
upp henne i hennes rätta form. Endast några små skärfvor 
hafva gått förlorade. Hon var fyld med aska och ben. Några 
tum längre in i röret och något högre upp fanns ett jernbeslag, 
hvilket till formen närmast skulle kunna liknas vid en nutidens 
skylt för ett mindre lås. En jemmi låg äfven inbäddad ibland 
benen, bland hvilka dessutom hittades två genomborrade ben
brickor, den ena något så när, den andra endast till hälften bibe
hållen. Till sist hittades en jernknif samt A jernbeslag, hvardera 
bestående af två med nitar förenade skifver.

Askbädden låg utbredd öfver några af bottenstenarne, mest 
öfver en kalkhäll, mellan hvilken och den förut nämnde gråstenen 
askurnan stod. Stenarne som lago deromkring, till största delen 
kullerstenar, voro sotade, vare sig de tagit intryck af askan, som 
nedkastats emellan dem, eller de varit med vid sjelfva förbrän
ningen och denna egt rum på det ställe, der askbädden och 
sakerna vid graföppningen befunno sig. Det senare förefaller 
antagligare.

Den lilla bronsringen, helt visst en fingerring, är sönder
fallen i tre delar samt mycket ergig. Utsidan är sirad med två

*) För bestämmande af detta och de andra vid undersökningen an
träffade benen står jag i förbindelse till doktor Hjalmar Stolpe.
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långs med hvardera kanten löpande rader af små lina instuckna 
punkter. Godset är mycket tunt, men utan spänstighet. Ringen 
är något tillplattad. Största diam. 2,1 cm.,*) tjocklek knap! 
0,5 mm., bredd ej fullt 3 mm.

Jernknifven, lik den i Montelii »Svenska fornsaker» tig. 267 
afbildade, är rätt väl bibehållen och eggen ännu till större delen 
skarp. På ena sidan är han dock besatt med roststycken. Tången 
är fyrkantig; ändan dera! afbruten. Knifven tyckes hafva varit 
med i elden. Längd 17,1 cm.; största bredd 2,5 cm.; 3 mm. 
tjock i baken. Tångens längd 4,(i cm.

Jernnyckeln (tig. 1) är utmärkt väl bibehållen. Formen är 
mycket enkel. Jag beskrifver den lättast genom att angifva 
densamma såsom en grundtyp till fig. 498 i »Svenska fornsaker».

Fig. /. Jemny ekel, sedd från två 
sidor. Från grafven 1. V3.

Axet är nämligen bildadt rätt och slätt genom upphöjning af 
den yttersta ändan af den ten, utaf hvilken nyckeln är smidd. 
Öfversta ändan af handtaget är uppböjd till en hylsa, uti hvil-

*) Måtten A de funna fornsakerna äro angifna i centimeter (em.) 
och millimeter (ram.).
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ken en ring är fästad. Denna hylsa är temligen sliten genom 
nötning af ringen. Nyckeln Ilar sålunda varit mycket i bruk, 
förrän han fick till bålet åtfölja den aflidne, måhända snarare 
den aflidne?. Skaftets öfre och undre yta äro bredare än sidorna; 
på den svängda delen af nyckeln, som är ganska tunn, äro dessa 
sidor deremot de smalaste. De enda nu synliga sirater äro två 
på ett afstånd af 2 mm. jemnlöpande linjer, hvilka äro inslagna 
på den uppåtvända ytan och båda sidorna samt 2 dylika limér 
på midten af skaftet, 3 mm. från hvarandra. Nyckelns hela 
längd 19,2 cm., deraf skaftets 11,2 cm.; den svängda delens 8 cm., 
det sista måttet taget mellan denna dels båda ändpunkter. Skaf
tets bredd 8 mm., medeltjocklek nära 4 mm. Den svängda 
delens sidoytor 1 cm., öfre och undre kant 2 mm. — Ringen 4 
mm. tjock, diameter 1,8 cm.

I förbigående torde förtjena omnämnas, att nycklar af detta 
och likartadt slag ännu förekomma på Gotland. Antingen äro 
de nämligen såsom denna helt af jern, eller också, och detta 
vanligast, äro de bildade på sådant sätt, att i den smala ändan 
af ett trähandtag en springa är sågad, i hvilken en tunn aflångt 
fyrkantig jernskifva rör sig omkring en nit. Dessa nycklar be
gagnas såsom stallsnycklar, ladnycklar o. s. v.

Det lilla tunna, med ett aflångt hål försedda jernbeslaget (fig. 
2), hvars utseende påminner om en nutidens skylt till ett min
dre lås, är till grundformen en likbent triangel med kortare bas 
än sidor, hvars spets temligen långt ner blifvit afhuggen och 
något afrundad, och hvars öfriga hörn äfvenledes blifvit något 
aflmggna. Det aflånga hålet i midten löper ungefär vinkelrätt 
mot basen. I hvart och ett af de tre hörnen är ett litet rundt 
hål. Det ena af hörnen har bräckts bort, så att endast en liten 
rand af hålet derstädes återstår. I hvartdera af de två bibehållna 
hålen sitter en spik med ett i det närmaste klotrundt hufvud. 
Längd 4,1 cm., största bredd 3 cm., ursprungligen 3,4 cm.; tjock
lek 1 mm. Hålet i midten 1,5 cm. långt, 3 nini. bredt. Afstän- 
det mellan hålet och basen 6 nini. Spikarne ungefär 3,5 cm. 
långa.

Jernnitens öfre skifva är rund, den undre fyrkantig. Höjd 
1,0 cm. Stiftet 4 å 5 mm. tjockt. Skifvorna 1 nini. tjocka, det 
runda 1,1 cili. i diam., det fyrkantiga 1,4 x 1,2 cm.
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Af det jernbeslag, som till formen jemnfördes med pannbe- 
slaget på ett nutidens betsel, saknas ungefär hälften. Det är 
bredast på midten och afsmalnar samt är afrundadt mot ändan, 
der 2 nitar sitta i linie med beslagets längdriktning. De sitta 
ännu fullkomligt säkert. Mellan båda nitarne är ett hål. Be
slaget är tunt och böjdt. Längd — tvärt öfver mellan båda 
ändpunkterna — 9,4 cm., bredd 2,4 cm., tjocklek en knapp mm. 
Afståndet mellan nitarne 1,0 cm., deras höjd 5 mm.

Af de fyra jernbeslag, som hvardera bestå af två afiångt 
fyrkantiga jernplåtar i begge ändarne förenade med jernnitar, 
äro två väl bibehållna och två något förstörda. Det bäst bibe
hållna är 5,3 cm. långt. Plåtarne 1,3 cm. breda, omkring 1 mm. 
tjocka. Afståndet dem emellan 1 cm.

Båda benbrickorna hafva ursprungligen varit runda och äro 
genomborrade i midten. För öfrigt skilja de sig till utseendet. 
Den ena har den undre sidan platt, den öfre kullrig, plattad 
och något nedsänkt i midten. Den sluttande kanten är endast 
till en liten del bibehållen i sitt ursprungliga skick, resten deraf 
mer eller mindre illa åtgången. Måhända har detta skett genom 
förbränning, ty spår synas efter sådan. — Hålet, ej riktigt rundt, 
ej heller alldeles vinkelrätt emot båda planen, är något vidare 
upptill än nertill. Brickan tyckes ursprungligen hafva varit un
gefär 3,9 cm. i genomskärning; dess största nuvarande genom
skärning är 3,2 cm. Största tjocklek 1 cm. Den sluttande kan
ten 1 cm. Hålets största diam. 7 mm. Längden af den bibe 
hållna delen af kanten 2,4 cm., deri inberäknad en lös bit.

Den andra brickan, af hvilken endast hälften finnes qvar, 
är sönderfallen i tre bitar. Denna bricka är ej som den förra 
kullrig på ena sidan, utan platt på båda, den ena något insänkt. 
Samma yta större än den andra, i följd deraf att kanten är sned. 
Diam. 3,3 cm., tjocklek 5 mm. Hålet 6 mm. i diam.

Lerkrukan är ett temligen groft arbetadt exemplar af den i 
sig vackra typ, af hvilken ett exemplar finnes afbildadt fig. 395 
i »Svenska fornsaker», hvilket äfven enligt derstädes lemnade 
upplysningar förskrifver sig från Gotland. Hon saknar alldeles 
prydnader. Hopsatt visar hon en höjd af 16,4 cm. och en vidd 
på midten af 20,0 cm. Öppningen är 13,7 cm., bottnen 11,8 cm. 
i diameter; båda måtten tagna utvändigt. Öppningen är invän-
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iligt 11 cm. i diam. — Godset, groft och tjockt, håller 8 mm., 
bottnen till och med 1,1 å 1,6 cm. i genomskärning.

De brända lenén, hvilka förekommo i riklig mängd, hafva 
alla befunnits vara ben af menniska. Endast ett af de från denna 
graf medförda ben är befi af kreatur, och detta var obrändt samt 
hittades på ett särskildt ställe, såsom ofvan angifvits.

2. Kummel, söder örn kumlet 1. Diam. 22 fot, höjd 1,7 fot. 
Utan fördjupning i toppen, till största delen öfvervuxet. Bestånds- 
delarne i detta kummel voro desamma som i det första, endast 
att gruset här ej var så ymnigt samt att stenarne, förutom bot- 
tenstenarne, voro något större än i det förra. Bottenstenarne 
utgjordes här liksom i det första kumlet af såväl kalk- som kul
lersten. Längs med yttersta kanten af kumlets botten följde en 
rad af i medeltal 2 fot långa och 1,5 fot breda kalkhällar. Jern
näs! och tätast voro de sydvestra och norra 'delarne af denna 
rad. Inuti utgjordes bottenlagret till största delen af kullerste
nar. — I midten var här, liksom i det första kumlet, endast grus. 
Den yta, som betäcktes af detta grus, var 6,5 och 5,5 fot i 
diam.

När vi hade arbetat oss ner i detta grus till 1,2 fots djup, 
påträffades en bädd af aska, kol och brända ben, 3 å 4 fot i diam., 
1 fot tjock. I denna bädd hittades en jernknif, snarlik den som 
fanns i grafven 1, men mycket mindre, På kullerstenarne, hvilka 
lago intill stället, kunde jag ej märka några spår af eill, såsom 
förhållandet var i det första kumlet. Det vill sålunda synas, 
som bålet här blifvit lagdt omedelbart på sanden, hvilket för
modande vinner stöd derutaf, att den gula bottensanden var så 
hopgyttrad med den svarta askbädden, att den liknade en mörk
gul massa.

Jernknifven påminner närmast om fig. 267 i »Svenska forn- 
saker». Han är rätt väl bibehållen. Eggen oskadad. Knifven 
har varit flitigt begagnad, ty bladet är rätt smalt och skjuter 
nere emot tången ut i en stor flik. Tången är fyrkantig. Knif- 
vens dimensioner äro så anspråkslösa, att det antagandet ligger 
nära till hands, att han till användning lika väl som till storlek 
skilt sig från den tidens vanliga knifvar, ungefär som våra penn- 
knifvar skilja sig från våra öfriga knifvar. Längd 10 cm., största 
bredd 2 cm., tjocklek 3 mm.
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De brända lenén, hvilka för öfrigt sparsamt förekommo, 
äro alla menniskoben. De äro fullkomligt genom brända. Denna 
omständighet torde i sig innehålla en förklaring af skälet till 
deras fåtal.

I
3. Kummel (fig. 3). Diam. 30 fot, höjd 2,4 fot. Samma be

ståndsdelar som i de föregående kumlen; gräsbevuxet. Det slut
tade åt söder. — På midten af kumlet låg, såsom det tycktes, 
en sammanhängande kalkhäll af 6 fots längd. Den omständig
heten, att denna häll låg i ytan, endast på midten betäckt af ett 
några tum tjockt gräsbevuxet gruslager, samt att vid dess SV. 
hörn stod en på kant rest kalkhäll af 2,7 fots längd, utan någon 
motsvarande sådan på det håll, der man skulle hafva väntat sig 
en dylik, för den händelse den utgjort en del af sidoväggen i 
en grafkammare, hvarigenom den sålunda kunde misstänkas att 
hafva blifvit rubbad ur sitt ursprungliga läge; allt detta upp-

Fig. 3. Kumlet 3. Lodrät genomskärning.

väckte hos mig tvifvelsmål, huruvida jag var den förste, som här 
företog en undersökning. Dessa tvifvelsmål befunnos också seder
mera vara grundade. Jag beslöt derföre att i detta kummel 
endast undersöka den grafkammare, som jag antog böra finnas 
under den stora kalkhällen. Jag började alltså med att skaffa 
bort det tunna gruslagret, som låg derofvanpå. Då detta blifvit 
bortskaffadt, visade det sig, att det ej var en utan två bredvid 
hvarandra liggande hällar, som jag hade framför mig. Afståndet 
dem emellan var 0,5 fot. Den minsta (a), som låg åt norr, mätte 
4,fi fot i längd, 3,2 fot i bredd. Den största (b), åt söder liggande, 
höll 5,8 fot i längd, 3,3 fot i bredd. — Under den senare låg en 
liten bädd af vissnade ormbunkar, troligen anordnad af någon 
igelkott eller något annat mindre djur, som här sökt tak öfver 
hufvudet under den kallare årstiden.

När den mindre hällen borttogs, syntes ändan afgrafkistan 
(fig. 4). Den doldes för öfrigt af ett fyra tum tjockt lager af
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grus, uppblandad! med större stenar, nied hvilket grafven var 
fyld öfver kanterna. Derefter vidtog gul sand, samma jordart 
som i den omgifvande marken.

Sju fot från norra tvärväggen och 1,2 fot under kanten af

• ..f

Fig. 4. Stenkistan i kumlet 3. Vågrät och lodrät genomskärning.

vestra långsidan stack fram ur sanden, på hvilken stenarne i 
denna sida hvilade, en lång benpipa. Strax derunder och der
omkring låg en samling ben, hvilka voro kringströdda utan någon 
ordning, ett ytterligare bevis på att grafven förut varit under
sökt. De äro alla obrända. Jag litt arbetarnc gräfva ner i san-
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elen ända till 4 fots djup, men ingenting vidare påträffades. — 
Grafven» väggar bestodo af lagda, ej satta kalkstenar. Dess 
längdriktning gick i N. och S. med 10 graders dragning åt NO. 
och SV.

Grafvens längd 11,3 fot, bredd i norra ändan 2,2 fot, i mid
ten 2,6 fot, i södra ändan 2,2 fot. Norra tvärväggen 1,8 fot djup, 
den södra 1,6 fot (bestående af en enda tjock kalksten). Östra 
långväggens norra ända 1,6 fot och södra 0,6 fot; vestra lång
väggens norra ända 1,7 fot och södra 0,7 fot.

Den ofvan omtalade hällen (c), som stod på kant uti sjelfva 
grafven söder örn den stora täckhällen, var tydligen äfven en 
täckhäll, som blifvit nerstörtad dit från sin ursprungliga plats. 

Jag fortsatte ej vidare undersökningen af detta kummel. 
Benen, som funnos i denna graf, äro enligt doktor Stolpe:
»4 fotben (calcaneus, astragalus);
2 stycken af bäcken;
1 öfverarm, stympad i öfre ändan;
2 stycken af d:o, öfre och nedre ändarne saknas; tillhöra 

antagligen ej samma individ som föregående;
hälften af en underkäk; 
nedre ändan af tibia; 
nedre ändan af Abula; 
en radius;
ett fragment af ulna;
» d:o » bäcken;
» d:o » refben;
» d:o » tibia;
hälften af ett bäcken; 
några refben; 
ett nyckelben; 
ett mellanfotsben; 
en ryggkota; 

allt af menniska».

4. Ett så kalladt domaresäte, beläget i södra kanten af 
graffältet, invid stigen, som går bakom Rondals bostad. Består 
af 6 i krets satta gråstenar, hvilkas medelhöjd är omkring 2,5 
fot. Afstånden mellan dem vexlade mellan 7 och 10,5 fot. Dia
metern var i medeltal 20 fot.

260
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En af stenarne var kullfallen. Jag reste upp honom i ilen 
ställning, han ursprungligen hade haft. — Nära norra kanten 
af ringen låg inuti densamma en kullersten af nästan lika stora 
dimensioner som de sex stora stenarne.

Den af dessa sex stenar omslutna ytan höjde sig icke något 
öfver den omgifvande marken. Emellertid befanns det, sedan 
myllan blifvit borttagen, att ett lager af kullerstenar af en knyt- 
näfves storlek var utbredt öfver hela denna yta. Mellan de i 
norra och nordöstra kanten stående tre stenarne lopp en rand

A

Fig. 5. Grafven 5. Lodrät och vågrät genomskärning.

af kullerstenar, som voro större än de inuti liggande. Härunder 
vidtog sanden. Ehuru jag lät genomgräfva hela ytan till flere 
fots djup, upptäckte jag ingenting. Gräfningen hindrades något 
af fyra stora tallar, som växte inuti ringen.

5. Graf vid två resta kalkhällar (fig. 5), stående emellan 
kunden 1 och 2.

Den ena hällen (a) var 0,8 fot ofvan jord och inalles •’>,!• fot 
hög; ät V. 1,3 fot, åt Ö. 1 fot bred; 0,7 fot tjock. Riktning 
N.—S.
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Den andra hällen (b) var 0,4 fot hög ofvan jord och inalles 
2,3 fot hög; l,r> fot bred, 0,4 fot tjock. Riktning N.—S.

Den riktning, i hvilken de stodo i förhållande till hvarandra, 
var ej densamma som den, hvilken de hvar för sig innehade, i 
det den ena stod NV. om den andra. Afståndet dem emellan 
var 3,5 fot.

Mellan båda stenarne låg omedelbart under torfvan ett lager 
af kalkstensgrus *). Den högre hällen (a) var på södra sidan om- 
gifven af något större kalk- och kullerstenar. På 1,3 fots djup 
under jordytan råkade jag på en bädd af aska och kol, ymnigt 
uppblandad med brända ben. Detta lager var 3,5 fot långt, eller 
lika långt, som afståndet mellan stenarne, samt 2,5 fot bredt på 
det bredaste stället, invid a. Det afsmalnade småningom åt b. 
Lagrets östra kant sammanföll i det närmaste med raka afstån
det mellan a och b, så att hufvudmassan deraf låg på vestra 
sidan. Tjockast var det på vestra sidan örn a (0,5 fot), och af- 
tunnades småningom åt b samt åt östra kanten. På 1,8 fots af
stånd vester om a påträffade jag bitar af en lerkruka och strax 
derpå återstoden af krukan upp och nedvänd, liksom den uti 
kumlet 1. Hon stod omedelbart på askbädden, ej nere uti den
samma, sålunda omgifven af gruslagret. Det var alltså helt 
naturligt, att hon ej kunde vara hel och oskadad. Krukan var 
uppfyld af aska och ben samt en samling hopgyttrade jernsaker, 
mycket förtärda af rost. Kolstycken sitta qvar här och der. 
Dessa hopgyttrade jernsaker tyckas vara en jernknif, en nyckel (?), 
ett eller måhända 2 beslag, det ena likt det från kumlet 1, som 
der liknades vid ett nutidens betselbeslag, och en sölja. Fyndet 
öfverensstämmer således till sina beståndsdelar nära nog med 
det, som gjordes i kumlet 1.

Knufven, som är sönderbruten i tre delar, är af en långdra
gen och smal form. Tången är fyrkantig. Det är samma typ, 
som de båda kuifvarne från kumlen 1 och 2. Längden är unge
fär 16 cm. Några bestämda mått är omöjligt att här taga, eme
dan sakerna sitta förenade i en klunga.

Nyckeln är så förrostad och belagd med kol, att det är svårt 
att afgöra, huruvida det ens är en sådan. Man kan nämligen

*) Detta gruslager, som återfinnes vid alla grafvar af detta slag i 
Kornettskogen, hör ej till den naturliga jordmånen, utan är liitfördt.
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urskilja ett handtag, sorn liknar deni på de håda andra nyck
lamo från dessa grafvar, men der axet skulle återfinnas, der har 
föremålet en form, som liknar ett ändbeslag till en rem. Hand
taget är, liksom det på nyckeln från kumlet 1, fyrkantigt, bredare 
ofvan- och undertill än på sidorna. Med fortsättningen, eller den 
böjda delen, är förhållandet motsatt, således äfven bär en öfver
ensstämmelse med ofvannämnda nyckel. En ring sitter i ändan 
af handtaget.

Beslaget, som liknar ett af dem från kumlet 1, är längre 
och fullständigare än detta och liksom detta något böjdt. I 
hvardera ändan sitter en jernnit, som går ut åt den utböjda

/

Fig. 6. Lerkruka. Från grafven o. 73.

delen af beslaget, liksom på det ofvannämnda. Den ena ändan 
af beslaget är bredare än den andra. Längden är ungefär 12,5 
cm.; största bredden 2,5 cm., den minsta 1,5 cm.; tjockleken 1 ram.

Jernsöljan som består af sjelfva söljan och en fyrkantig 
platta tyckes, såvida det är möjligt att derom döma efter dess 
nuvarande utseende, påminna om den, som är afbildad fig. 335 
i »Svenska fornsaker». Huruvida skifvan har varit rörlig på 
denna sölja, liksom på den nyss nämnda, är omöjligt att nu kunna 
afgöra. — Hon är 6,5 cm. lång, 4 cm. bred och 5 å 8 mm. tjock.

Lerkrukan (fig. 6) är liksom den från kumlet 1 af samma got
ländska typ som fig. 395 i »Svenska forns.» Hon är liksom den
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sist nämnda strax nedanför halsen sirad med två jemnlöpande rader 
af instuckna punkter. Godset är tunt och arhetet ypperligt. 
Det är skada, att en del af foten saknas. — Höjden är 14,7 cm., 
vidden på midten af krukan 17,8 cm.; öppningens vidd ungefär 
12,5 cm. och bottnens 11,3 cm., alla måtten tagna utvändigt. 
Öppningen är inuti 9,5 cm. vid. Godsets tjocklek, utom i bott
nen, vexlar emellan 3 och 4 mm.; i bottnen 5 mm.

De brända benen äro alla af menniska.

6. Graf vid rest kalkhäll (a). Gräfningen utsträcktes till 
en 5,5 fot SO. örn a stående kalkhäll (b).

a 1,8 fot bred, 0,7 fot tjock, 0,3 fot hög öfver marken, 3 fot 
hög inalles. Riktning N.—S.

b 1,6 fot bred, 0,4 fot tjock, 0,4 fot hög öfver marken, 3 fot 
hög inalles. Riktning N.—S.

Mellan båda hällarne låg under den tunna matjorden ett 
lager af gras, 1 fot tjockt. Dess bredd var 2 å 3 fot. Ö. örn 
a var det ej så tjockt som åt de andra hållen. Der (Ö. örn a) 
påträffades en bädd af aska, kol och brända ben, hvilken sträckte 
sig längs med hällens hela östra sida och innehade en längd af 
något öfver 2 fot samt på bredaste stället — åt N. —• höll 1,6 
fot. Han var tjockast, liksom bredast, åt N., öfver en half fot; 
tunnast, åt S., knappa 3 tum. I södra ändan af denna bädd på
träffades en jernknif samt ett hopböjdt svärd af samma metall. 
De voro hårdt inbäddade i askan. — Under nämnda bädd vid
tog den gula sanden. Hällen a var tätt omgifven af kullerstenar, 
några af en mansbördas storlek. Omkring b funnos deremot inga 
stödjestenar.

Knifven, af samma förm som de föregående, är något böjd 
och mycket förtärd af rost. Spetsen och ändan af tången äro 
afbrutna. Längd 14,5 cm., största bredd 2,5 cm., största tjock
lek 5 mm.

Svärdet (fig. 7) af samma förm sorn fig. 283 i Moutelii »Sven
ska forusaker», tveeggadt såsom detta, är hopböjdt i aflång spi
ralform med spetsen inåt och tången utåt. Spetsen är väl bibe
hållen, och eggen skarp å båda sidor. Den öfriga delen är mer 
eller mindre förrostad. Tunt och smalt, som det är, har det 
förr än det lades i jorden, varit ett vackert svärd. Det är unge
fär 65,5 cm. långt (tången inberäknad, liksom vid måtten på
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knifvarne från de föregående fynden); 4 cm. bredt på det bre
daste, 3 cm. på det bäst bibehållna stället; ungefär 3 å 5 nini. 
tjockt. Tången, som är fyrkantig, är ungefär 12,8 em. lång, 
hvilket ej är så litet, örn man jemför denna siffra med svärdets 
hela sammanlagda längd.

Fi(j. 7. Tveeggadt jernsvärd, hopböjdt. Från grafven 6. 1/3.

Fig. 8. Grafven 7. Lodrät och vågrät genomskärning.

Det är klart, att klåfven och svärdet ej kunna hafva erhål
lit denna böjda form, utan att förut hafva blifvit upphettade. 
Det vill alltså synas, som de varit med vid förbränningen.

De brända benen, hvilka förekommo tern ligell ymnigt, äro 
människoben.
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7. Graf vid rest kalkhäll (hg. 8) belägen 52 fot SV. från 
kumlet 3. Hällen (a) var 3,1 fot bred, 0,4 fot tjock, något öfver 
1 fot hög öfver marken, 4,0 fot hög inalles. Riktning N.—S. 
På östra sidan örn Källen var en liten grop nyligen gräfd.

Först påträffades ett gruslager, som närmast hällen var 1 
fot tjockt. Derunder stodo på båda sidor om hällen väldiga 
stenar till stöd för densamma, på östra sidan 2, på vestra sidan 
3. Störst voro de på östra sidan, af hvilka den närmast hällen 
var en gråsten. Afven vid norra ändan af hällen stod en större 
gråsten. Vid dess södra ända låg en mindre dylik.

På den åt N. sluttande kanten af den stödjesten (b), som 
på östra sidan stod närmast intill hällen, emellan alla stödje- 
stenarne på denna sida och slutligen äfven på andra (östra) sidan 
om den yttersta stödjehällen åt detta håll (c) lågo aska, kol och 
brända ben, de senare ganska ymnigt. Tjockast var den del af 
detta lager, hvilken låg på norra sluttningen af stödjehällen b; 
det höll öfver en och en half fot tvärtigenom. Den mellan de 
håda stödjehällarne b och c belägna bädden var 0,7 fot tjock. 
Den på andra sidan om hällen c var 0,3 fot tjock, 0,5 fot bred 
och 1,7 fot lång. Alla dessa bäddar sträckte sig ned till ste- 
narnes nedre kant.

Mellan de båda stödjehällarne på östra sidan hittades i ask
bädden ett jernsvärd med tången riktad åt N., ett sköldhand
tag, 2 spjutspetsar, en jernknif, alla i liggande ställning, samt 
några jernsmulor. De lågo strax ofvan hällarnes underkant. 
Invid hällen a’s norra ända, 1,2 fot under jordytan, stod en sköld
buckla af jern, upp- och nedvänd, fyld af aska och brända ben.

Svärdet är eneggadt, af groft arbete, rostigt. Eggen på 
svärdets midt är förstörd. Tången fyrkantig. Längd (tången 
inberäknad) omkring 70,5 cm., tångens längd 12 cm.; svärdets 
bredd 4 cm., tjocklek i baken 7 mm.

Den ena spjutspetsen är försedd med hullingar. Holken är 
rund och tyckes vara afstympad. Han är besatt med stora rost
stycken. Hela spjutspetsens längd 18 cm.

Den andra spjutspetsen, som är längre än den förra, saknar 
hullingar. Han är så förtärd af rost, att det är omöjligt att af
göra, huruvida han baft fyra kanter, eller örn han endast haft 
två kanter och varit rundad på öfre och undre sidan. Holken 
är rund. Längd 25,5 cm.
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Knifven är temligen liten; spetsen afbruten; bladet ser ut 
som en enda rostklump. Den fyrkantiga tången är deremot all
deles bibehållen. Knifvens längd 11,7 cm.; tångens längd 4,5 cm.

Sköldbucklan (fig. 9) liknar nästan den under fig. 290 i 
»Svenska fornsaker» afbildade; hon är af samma typ som denna, 
från hvilken hon skiljer sig hufvudsakligen deruti att den egent
liga bucklan är högre, spetsen deremot mindre utdragen. I 
kanten, med hvilken bucklan hvilat emot skölden, sitta nitar på 
frenne ställen, två på ett, en på hvardera af de andra. På öfver-

Fig. 9. Sköldbuckla med handtag, allt af jern. Fran grafven 7. V3.

sidan hafva de stora kullrida lmfvuden, på undersidan mycket 
obetydliga sådana. Deras längd visar, att skölden på de ställen, 
der de suttit fästade, endast varit 1 cm. tjock. Bucklan är ganska 
väl bibehållen. Höjd 13 cm.; vidd mellan ytterkanterna 10,5 cm.

Sköldhandtaget (fig. 9) liknar det under fig. 290 i »Svenska 
fornsaker» afbildade, från hvilket det skiljer sig endast deruti, 
att det har fyra nitar, då detta har två. Der den kupiga delen 
af handtaget slutar, sitter vid hvardera ändan en mindre nit och
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i hvardera af de båda ändplattorna en större sådan. Den ena 
plattan är afbräckt och den andra något skadad. Längd 25,5 
cm.; bredd på midten 2,3 cm.; plattornas bredd tvärtöfvcr mel
lan båda flikarne 8,8 cm.; tjocklek 1,2 mm.

De brända benen voro af menniska.

8. Graf vid rest kalkhäll (a), belägen strax bredvid den 
östligaste af de stigar, som leda från Rondals boställe till Klinte
gårda, på vestra sidan örn denna stig. Undersökningen utsträck
tes till en annan, NV. om denna stående kalkhäll (fi); afståndet 
mellan den var 4,0 fot (måttet taget mellan båda hällarnes midt).

a 2,4 fot bred, 0,5 fot tjock, 0,9 fot hög öfver marken, 3,0 
* fot hög inalles. Riktning N.—S.

b 1,8 fot bred, 0,3 fot tjock, 0,0 fot hög öfver marken, 2,7 
fot hög inalles. Samma riktning som föregående.

Omkring båda hällarne var marken lindrigt upphöjd.
Under den 3 tum tjocka myllan gick ett fotstjockt lager af 

grus mellan båda hällarne, hvilket fortsatte på andra sidan örn 
a och antagligen sträckte sig fram till två andra på denna sida 
stående kalkhällar. På båda sidorna om och vid södra ändan 
af a voro kullerstenar af en mausbördas storlek lagda till stöd 
för hällen, en på hvarje af de nämnda hållen.

Både på östra och vestra sidan anträffades ask- och kol-lager, 
deri brända ben temligen ymnigt förekommo. Det på östra 
sidan hvilade till större delen på den der stående stödjestenen 
och var 1,4 fot långt, 1,1 fot bredt samt 0,2 fot tjockt utåt, 
tjockare närmare stenen. Det vidtog omedelbart under gruset 
och låg således något öfver en fot under jordytan. Det på vestra 
sidan låg deremot under den der liggande stödjestenen. Det 
var omkring en fot djupt oell nära en fot bredt samt sträckte 
sig längs med hällens hela sida. Vid dennes södra ända gick 
det ända ner till dess nedre kant. I det vestra lagret hittades en 
liten bit förrostadt jern. Ingenting vidare anträffades i denna graf.

Vid b funnos hvarken stödjestenar eller asklager-
De brända benen voro menniskoben.

9. Graf vid rest kalkhäll, som stod några fot SV. örn de 
de båda under föregående nummer omtalade; han var 4 fot bred, 
0,5 fot tjock, 0,7 fot hög öfver marken och 2,7 fot hög inalles.
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Ett fotstjockt latjer af grus utbredde sig under myllan om
kring stenen. I detta låg på vestra sidan örn hällen en större 
kullersten på 2 å 3 tums afstånd från densamma. Under denna 
sten gick ett 2 fot långt, 2 å 3 tum bredt och 3 tum tjockt lager 
af aska, temligeu rikhaltigt uppblandadt med brända ben, alla 
nf menniska. Intet af metall anträffades.

10. Graf vid rest kalkhäll, som stod 35 fot S. om den under 
N:o 7 beskrifna hällen a; han var 3,2 fot bred, 4,5 fot tjock, 
1,2 fot hög öfver marken, 4,6 fot hög inalles. Riktning N.—S.

Sedan torfven var borttagen, sågs på båda sidor om hällen 
ett gruslager, som var ungefär en fot tjockt. I detta grus på
träffades 5 tum under jordytan och 3 fot från hällen, 0. örn den
samma, bitarne af en lerurna, hvilkens läge angaf, att urnan 
varit satt i en lutande ställning med foten vänd uppåt. Hon 
var omgifven af ett litet lager af aska och brända ben. Då hon 
stått så nära jordytan utan något skydd emot tryckningen af 
det ofvan och på sidorna liggande gruset, så är det ej under
ligt, att hon icke kunnat bibehålla sig hel.

Ask- och ben-lagret var 8 tum långt, 5 tum bredt och 4 å 
5 tum tjockt. I detta lager hittades äfven en förrostad jernbit.

Få vestra sidan örn hällen, nära en fot längre bort än dess 
norra ända sträckte sig, gick äfven ett litet ask- och ben-lager, 
detta i vinkelrät riktning mot hällens. Afståndet mellan hällens 
nordvestra hörn och detta lagers östra ända var 1,3 fot. Ifråga
varande lager höll 1,5 fot i längd, 0,6 fot i bredd samt 0,6 fot 
i tjocklek.

Under gruslagret stodo på östra sidan en, på vestra två 
(den ena utanför den andra), och vid hvardera ändan en gråsten, 
alla af rätt ansenliga dimensioner.

Jernbiten tyckes hafva utgjort midten af en knif och är 3,7 
cm. lång samt 2,3 cm. bred.

Urnan tycks hafva varit af samma form som de båda före
gående, men mindre än dem. Bottnen, den enda del som är hel, 
är 9 cm. i diam.

De brända benen äro alla af menniska.

11. Rest kalkhäll. Bredd 1,3 fot; tjocklek 0,7 fot; höjd 
öfver marken 0,7 fot; hela höjden 2 fot.

i>
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Under myllan vidtog sanden omedelbart. Inga stenar och 
intet grus funnos omkring hällen, dag lät gräfva några fot 
under stenens underkant, men påträffade ingenting.

12. Graf vid rest kalkhäll (tig. 10). Denna häll (a) stod nära 
en sandgrop omkring 100 fot SSV. örn den föregående, således i 
södra kanten af graffältet. Han var omgifven af en liten upp
höjning i marken, och vid sydvestra kanten af denna upphöjning 
stod en annan kalkhäll (b), till hvilken jag utsträckte undersök
ningen; b stod sydvest örn a. Afståndet mellan a’s södra och 
b’s norra ända var 6 fot.

S

Fig. 10. Grafven 12. Plan af stenkistan och de närmaste hällarne.

a var 3,9 fot bred, 0,5 fot tjock, 1,3 fot hög öfver marken 
och 2,7 fot hög inalles; b var 2 fot bred, 0,6 fot tjock, 0,6 fot 
hög öfver marken och 3,7 fot hög inalles. Något litet grus var 
utbredt mellan båda hällarne. Bådas riktning N.—S.

Vester örn och på 0,3 fots afstånd från a stod en kalkhäll, 
hvilken var af samma bredd som a. Utanför denna stodo ytter
ligare 3 kalkflisor. På östra sidan örn hällen a stod en graf- 
kista af resta kalkhällar, hvars längdriktning var N.—S. Tre af 
väggarne utgjordes hvar och en af en enda kalkhäll. Den fjerde, 
den södra, bestod deremot af 3 mindre flisor, af hvilka den ena 
var infallen i kistan, der hon låg i sned och lutande ställning.
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Kistans södra ända var bredare än dess norra. Den ena lång
sidan, den vestra, hade i följd häraf en dragning åt NO. och 
SV. Den östra gick deremot rakt i N. och S.

Kistan var åt N. 1,9 fot bred, 2 fot djup; åt S. 2,1 fot bred, 
djupet vexlande. Vestra långsidan var 4,6 fot lång, 2,1 fot djup; 
den östra 4,8 fot lång, 2,3 fot djup. Ingen takhäll fanns på kistan.

Öfverst i kistan påträffades först grus och kullerstenar af 
en knytnäfves storlek, derefter sand. Uti denna låg bredvid 
östra långsidan 1,3 fot från dess norra ända en liten samling 
aska och kol af 5 tums längd, 3 tums bredd och 2 tums tjock
lek. Inga hen torekommo deruti. På södra sidan örn den in
fallna tvärflisan, vid dess fot, låg äfven ett kol- och ask-lager, 
helt tunt, 2 fot långt och en half fot bredt. Ej heller i detta 
lager förekommo några ben. Kolbitarne voro så pass stora, att 
man kunde se, det de varit furu. I vinkeln mellan de båda uti 
södra-ändan af kistan qvarstående flisorna hittades ett obrändt 
ben. Vid b funnos inga stödjestenar, ej heller några spår efter aska.

13. Graf vid rest kalkhäll, den längst i SO. belägna forn- 
lemningen i detta gräffält.

Hällen var 2,5 fot bred, 0,5 fot tjock, 0,5 fot hög öfver 
marken och 3 fot hög inalles. Riktning N.—S.

Under grästorfvan påträffades grus och derunder på östra 
sidan en stödjehäll af en fots större bredd än den egentliga 
hällens, och på vestra sidan en grafkista af på kant stälda kalk
hällar, hvilkens längdriktning var N.—S. Från dess nord- och 
sydöstra hörn gingo två hällar in uti densamma på sådant sätt, 
att de tillsammans med den östra sidohällen bildade en triangel. 
Hvardera af de öfriga tre sidorna utgjordes af en enda kalkhäll. 
Kistan var fyld af grus och temligen stora kullerstenar. På en 
fots djup påträffades något litet kol, men intet vidare.

Inga täckstenar lago öfver kistan.
Hennes vestra sida var invändigt 3,5 fot lång, den östra 3 

tum kortare; hennes bredd 2 fot och djup vexlande mellan 1,5 
och 2 fot.

14. Best kalkhäll (a), stående omkr. 80 fot N. örn före
gående (N:o 13).
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Bredd 3,8 fot, tjocklek 0,4 fot, höjd öfver marken 0,6 fot; 
inalles 3,4 fot hög. Riktning N.—S.

Omedelbart under myllan på östra sidan örn hällen lago 
kalkflisor utbredda till 3 fots afstånd derifrån. Derunder vidtog 
ett gruslager af ungefär en half fots mäktighet. Derpå följde 
bottensanden. På vestra sidan lago endast några mindre stenar 
under myllan. Sanden följde der för öfrigt genast under myllan. 
På båda sidorna om hällen a stod en kalkhäll af samma bredd 
som denna häll. Ingenting anträffades, som kunde antyda, alt 
någon här blifvit jordad.

15. Graf vid rest kalkhäll (a), stående alldeles bredvid den 
väg, som skiljer Prestgårdens och Klintegårda egor och nära 
det under N:o 4 upptagna »Domaresätet». Hällen var 2,3 fot 
bred, 0,4 fot tjock, 0,2 fot hög öfver marken och 1,8 fot hög 
inalles. Riktning V.—O., med 10 graders dragning åt SV. och NO.

Sedan torfven och den tunna myllan blifvit undanskaffade, 
visade det sig, att en mängd kullerstenar af i medeltal en half 
fots genomskärning lågo utbredda till 5 fots afstånd från hällen 
på den södra, samt något litet äfven på den norra sidan. Bland 
dem stucko upp kanterna af stående kalkhällar, bildande till
sammans med a en grafkista af aflångt fyrkantig form. Hällen 
a utgjorde i denna kista, hvars längdriktning var N.—S., den 
norra tvärsidan. Afven den södra tvärsidan utgjordes af en häll, 
hvilken stod rakt i O. och V., således litet snedt i förhållande 
till a. Vestra långsidan bestod af två små tunna flisor. Den 
åt O. stående sidohällen räckte endast till att fylla hälften af 
afståndet, hvarigenom en lucka af 1,4 fot var lemnad. Ingen 
täckhäll fanns.

Det enda, som i denna kista anträffades, var 4 små brända 
benbitar.

Kistans längd åt Ö. var 2,8 fot, åt V. 2,5 fot; dess bredd 
2 fot, dess största djup, invid norra tvärväggen (a), 1,6 fot.

IG. Hest kalkhäll, stående i östra kanten af graffältet, några 
steg V. örn Klintegårda stadsvåg. Hällen var 2,2 fot bred, 0,3 
fot tjock, 0,5 fot hög öfver marken och 2,9 fot hög inalles. Rikt
ning N.—S.
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Öfverst lag ett helt tunt gruslager, derunder ät V. feni större 
kalkhällar, mellan hvilka temligen stora tomrum, lyida af grus, 
voro lemnade. I detta grus mellan de båda åt SO. liggande 
hällarne, fann jag några furukol. Ingenting vidare hittades. 
Under flisorna vidtog sanden.

17. Graf vid rest kalkhäll, stående 20 fot SV. örn den före
gående. Hällen var 3,3 fot bred, 0,5 fot tjock, 0,4 fot hög öfver 
marken och 3,1 fot hög inalles. Riktning N.—S.

Under myllan låg omkring hällen ett fotstjockt gruslager 
samt på östra sidan 4, på vestra 1 kullersten såsom stöd. På 
östra sidan, 1,3 fot under jordytan, låg en askbädd af 1 fots 
bredd, några fots längd samt omkring en half fots tjocklek utan-

Fig. 11. Grafven 19. Lodrät och vågrät genomskärning.

för de båda närmast hällen liggande stödjestenarne. Den gick 
med en smal remsa in mellan dessa båda stenar och likaledes 
mellan dessa och hällen. Brända ben förekommo temligen rik
haltigt, hvilka alla voro af menniska.

18. Best kalkhäll, stående omkring 100 fot SSO. örn kumlet 
1. Hällens bredd 1,3 fot, tjocklek 0,25 fot och höjd 1,7 fot. Ofvan 
jord syntes hällen högst obetydligt. Riktning N.—S.

Gruslagret var här mycket tunt. Under detsamma låg vid 
hällens södra kant en mindre, något öfver en fot läng kalkhäll, 
SO. örn hällen en annan sådan af 2 fots längd, SV. derom en 
tredje af samma storlek, och på vestra sidan en fjerde något 
mindre än de båda senare. Under dessa vidtog sanden. Intet 
anmärkningsvärdt anträffades.
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19. Graf vid rest kalkhäll (fig. 11), stående i samma på detta 
slags grafvar rika del af graffältet som Nås 8 oell 9, på östra 
sidan örn den gångstig, hvilken under N:o 8 omnämndes. Hällen 
(a) var 2,3 fot bred, 0,5 fot tjock, 0,8 fot hög ofvan jord och 5 
fot hög inalles. Riktning N.—8.

Under myllan utbredde sig omkring hällen ett fotstjockt 
lager af grus till 3 å 4 fots afstånd från densamma, hvilket åt 
N. fortsatte till de två i denna riktning från a stående kalk
hällar, hvilka äro omtalade under N:o 20. Derunder befun- 
nos på norra sidan om den förstnämnda hällen (a) några kalkflisor 
vara lagda, hvilka sträckte sig ända fram till N:o 20 b. Till 
stöd för hällen a voro både på östra och vestra sidan stödjestenar 
stälda, två på hvardera hållet, af hvilka de på den förra sidan 
voro kalkhällar, båda bredare än hufvudhällen, de på den senare 
gråstenar, den närmast hällen af väldiga dimensioner. På 2,5 
fots afstånd S. örn denna hittades några halft förkolnade furu
bränder och derbredvid åt Y. ett rödaktigt lager af aska och 
bränd sand, 1 fot långt och 0,7 fot bredt. En fot under jord
ytan mötte invid hällens norra ända ett väldigt asklager, hvilket 
äfven sträckte sig in mellan hällen och den åt hvardera sidan 
närmast stående stödjehällen. Det var rikligt uppblandadt med 
brända ben, isynnerhet i djupet. Det sträckte sig 1,8 fot från 
hällens norra ända, dess bredd var 2 fot och dess djup 1,5 fot.

Flere jernsaker hittades här. Framför hällens norra ända 
lågo nära lagrets yta ett litet beslag af jern, belagdt med en 
bronsring, ett dylikt i dess understa kant, ett sköldhandtag, lig
gande tvärs för hällen omedelbart under det förra af de nyss 
nämnda beslagen, samt ett jernbeslag af annan form, möjligen 
ett ändbeslag. Mellan hällen och den åt V. stående stödjestenen 
stodo längst uppe vid den seuares öfre kant en sköldbuckla, der
under ett tveeggadt svärd samt längre in en spjutspets försedd 
med hullingar, alla af jern, samt mellan hällen och dess östra 
stödjehäll en annan spjutspets af jern, försedd med två upphöjda 
kanter.

Sköldbucklan är af samma form som fig. 290 i Montelii »Sven
ska fornsaker.» Sjelfva bucklan är temligen låg, spetsen deremot 
långt utdragen. Hon är således något olika fig. 9 här ofvan. 
I kanten, med hvilken hon varit fästad vid skölden, sitta på olika 
afstånd frän hvarandra tre nitar, af hvilka den ene är alldeles
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bibehållen, de öfriga två mer eller mindre skadade. De hafva 
på öfre sidan varit försedda med ett kullrigt hufvud, på undre 
sidan med en fyrkantig skifva. Skaftet på den bibehållna niten 
är 1,5 cm. långt. Bucklan i sin helhet är rätt väl bibehållen, 
ehuru något rostig; hon är 14,4 cm. hög och omkring 13 cm. 
vid nertill.

Slwldhandtaget är äfven alldeles likt det under fig. 290 i 
Montelii »Svenska fornsaker» afbildade. Midten af detsamma är 
kupig, ändarne utplattade och försedda med en 3,5 cm. lång 
spik, hvars hufvud är rundt. Det är väl bibehållet. Hvad dess 
storlek beträffar jemfördt med det från grafven N:o 6, är det 
betydligt underlägset detta. Det är 17,7 cm. långt, 2 cm. bredt 
på midten och 1 å 2 mm. tjockt.

Svärdet (tig. 12) är närmast likt fig. 280 i »Svenska forn
saker», men skiljer sig från detta derigenom att det är spetsigare, 
att tången ej upptar så stor del af svärdets längd, och att fäste- 
knappen är fyrkantig, ej rund. Det är ganska bredt i förhål
lande till sin längd. På midten af klingan löpa två parallela 
fåror, hvilka dock endast här och der kunna skönjas till följd 
deraf, att svärdet är starkt angripet af rost. — Det är 68 cm. 
långt mellan spetsen och fästeknappen och invid tången 5,3 cm. 
bredt. Tången är 12,3 cm. lång. Fästeknappen är rektangel- 
formig, sidorna 1,9 och 1,6 cm. långa.

Den af spjutspetsarne, som på hvardera sidan är försedd 
med en upphöjd skarp ås, liknar närmast fig. 499 i Montelii 
»Svenska fornsaker», från hvilken han skiljer sig dels deruti att 
åsarncs sidor ej äro raka, utan inböjda, samt att han i förhål
lande till sin längd är något bredare. Han är vacker och rätt 
väl bibehållen. Holken är rund. Längden är 31,9 cm., största 
bredden 2,9 cm. Holken är 2 cm. tjock.

Den andra spjutspetsen, hvilken är försedd med hulling ar, 
är inböjd på sidorna. Hälften af den ena och spetsen af den 
andra hullingen äro afbrutna. Långs åt midten af bladet och 
en del af holken löper en svagt upphöjd ås. Holken är rund. 
Han upptager mer än hälften af hela spjutspetsens längd, 12,s 
cm. af 23,5 cm. Holken är 1,8 cm. tjock.

De båda hvarandra fullkomligt liknande jernbeslagen, hvilka 
på ena sidan äro belagda med en klen bronsring, bestå af en 
rund jernskifva af en femörings storlek, hvilken har fyra runda



Fig. 12. Tveeggadt jern-
svård Från grafven lif. */6.

Fig. 14. Eneggadt jernsvärd. 
Från grafven 24. V5.
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små utsprång, sittande parvis midt emot hvarandra, det ena 
paret större, det andra mindre. Det ena af de båda större ut- 
sprången är genomborradt medelst ett temligen stort hål, det 
andra med ett mindre, uti hvilket senare en liten bronsnit med 
kullrigt hufvud sitter fästad, hvilket äfven är förhållandet med 
de båda mindre utsprången. Dessa sitta närmare intill det af 
de båda större utsprången, hvilket saknar nit. Det tyckes sanno
likt, att hålet i detta utsprång varit till för att derigenom träda 
någon tråd eller dylikt, att sålunda de båda föremålen möjligen 
varit något slags hängprydnader af simpelt slag. Det ena be
slaget är väl bibehållet, utom det att en tredjedel af brousringen 
är bortfallen. Det andra är angripet af rost, och dess ring är i 
det närmaste bortfrätt af erg. De äro 2,8 cm. i diameter, de 
båda större utsprången 1,i å 1,3 cm., de mindre ö mm. Deras 
tjocklek uppgår knapt till 2 mm.

Det tredje beslaget från denna graf är långdraget och smalt, 
men vidgar sig vid ändarne. Det är 6,7 cm. långt, 8 mm. bredt 
och 5 nain. tjockt på midten.

De brända benen äro ben af menniska, deribland en bit af 
en underkäk, af bäcken, bitar af ryggkotor och af refben.

20. Graf vid rest kalkhäll (a). Undersökningen utsträcktes 
till en 5,6 fot NO. (med 15 graders dragning åt N.) örn a stå
ende kalkhäll (b).

Hällen a var 2,3 fot bred; 0,4 fot tjock; 0,7 fot hög ofvan 
jord och 3,3 fot hög inalles. Hällen b var 1,5 fot bred; 0,3 fot 
tjock; 0,3 fot ofvan jord och 2,2 fot hög inalles. Båda hade 
riktningen N.—S. med 10 graders dragning åt NV. Afståndet 
mellan a och den under föregående nummer upptagna hällen 
var 11 fot.

Gruslagret, som låg omkring sistnämnda häll, sträckte sig 
äfven till a och b, likaså de derunder liggande kälkhällan^. 
På östra sidan örn a stodo två, på vestra sidan en stödjehäll. 
Vid södra ändan af hällen, liksom mellan densamma och den 
närmaste stödjehällen på östra och den på vestra sidan, låg en 
bädd af aska, kol och brända ben. Han började 1 fot under 
jordytan och hade en tjocklek af 1,2 fot. Den utanför hällens 
södra ända belägna delen af bädden sträckte sig 0,7 fot åt detta 
häll och hade en bredd af ungefär 1 fot
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Vid b funnos hvarken några stödjestenar eller någon askbädd. 
De brända benen voro alla af menniska.

21. Graf vid rest kalkhäll. Den under N:o 8 omnämnda 
gångstigen gick tvärtöfver denna häll, hvaraf det inses, att lian 
endast obetydligt, kunde vara höjd öfver den omgifvande marken.

Han var 3 fot bred, 0,3 fot tjock, inalles 3,3 fot hög och stod 
i N.—S. med 15 graders dragning åt NV.

Under den tunna torfbeklädnaden mötte ett lager af grus 
och derunder mer eller mindre vågrätt liggande kalkhällar. 
Öppningarna mellan deni voro fylda med grus. Under dessa 
hällar syntes på östra sidan om hufvudhällen kanten utaf två i 
riktningen N.—S. efter hvarandra stående kalkhällar På 2,4 
fots afstånd öster örn deni syntes äfvenledes kanten af två på 
samma sätt stående, med de förra jemnlöpande kalkhällar. Den 
sträckning, som bildades af dessa senare, gick 3 fot längre åt 
N., under det att den, som bildades af de förra, fortsatte 1,9 
fot längre åt S. Det såg ut, som om jag här hade för mig lemnin- 
garna efter en 7 fot lång grafkammare, af hvars vestra sida 4 
fot återstodo och 3 fot saknades, af hvars östra sida 4,i fot 
funnos i behåll, men 1,9 fot voro borta, och hvars begge gaflar 
alldeles voro försvunna. Min aning om, att jag här hade för 
mig en grafkammare, besannades också. Ty när jag hunnit 
bortskaffa gruset och derunder sanden, som fylde kammarens 
inre, påträffade jag ett skelett, liggande på 2,6 fots djup, räk
nadt från öfre kanten af sidohällarne. Det låg på ryggen med 
hufvudet åt N. Benen voro rakt utsträckta och armarne lagda 
längs med sidorna. Några delar saknades, nämligen hnfvud- 
skålen med öfverkäken, hvilken jag oaktadt ifrigt sökande ej 
kunde finna, samt venstra underarmens ben. För öfrigt var 
skelettet väl bibehållet; underkäkens alla 16 tänder voro full
komligt friska. Fotterna lågo i jemnbredd med vestra sido
väggens södra ända. Skelettet hvilade omedelbart på sanden. 
Det var skelettet efter en man, minst 6 fot lång.

Intet annat anmärkningsvärdt påträffades.
Sidohällarne lutade i 75 graders vinkel, hufvudhällen något 

mindre.
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Den betydligt olika lutningen hos de kalkhällar, sorn lago 
närmast under gruslagret, samt frånvaron af vissa delar af ske
lettet antyda, att grafven måhända förut varit undersökt.

22. Graf vid rest kalkhäll-(a), stående 53 fot NV. om N:o 
20 b, på samma sida örn den flere gånger omtalade gångstigen. 
I denna undersökning intogs äfven en annan rest kalkhäll (b), 
som stod 3 fot SO. örn a.

a 3,5 fot bred, 0,4 fot tjock, 0,5 fot hög ofvan jord och 3,3 
fot hög inalles, b 1,6 fot bred, 0,4 fot tjock, men högst obe
tydligt höjd öfver den omgifvande marken. Båda stående i 
N.—S. med 10 graders dragning åt NO. och SV.

Under grästorfvan påträffades ett lager af groft grus. Der
under låg, liksom vid N:o 21, men med mera ordning, ett antal 
mindre kalkhällar. De voro så lagda, att de liksom bildade tre 
sidor af en fyrkant, i hvars ena hörn hällen b och i hvars midt 
hällen a voro stälda. Två af sidorna gingo i samma riktning 
som de båda resta hällarne, den tredje deremot i vinkelrät 
riktning.

I sydvestlig riktning från b gick cn böjd, något oregelbun
den rad af kullerstenar, hvilken var 11 fot lång. Vid norra 
ändan af a och på dess vestra sida lågo några mindre kuller
stenar. På 2,5 fots afstånd från a’s norra ända påträffades, 1,7 
fot djupt under jordytan, några små till hälften förbrända furu
bitar.

Omkring a gick ett lager af aska, kol och brända ben. 
Det började 1 fot under jordytan och hade ett djup af 1,3 fot. 
Åt S. mätte det 1 fot, åt Ö. 1 fot, åt V. 0,8 fot i bredd. På 
norra sidan märktes ingenting af detsamma.

Vid b funnos inga märken efter förbränning. Inga stödje- 
stenar syntes der heller till.

De brända benen voro alla af menniska.

23. Graf vid rest kalkhäll (a). På 7 fot afstånd från a, i 
riktningen NV. med 15 graders dragning åt N., stod en annan 
kalkhäll (b), öfver hvilken den nämnda gångstigen gick. De 
stodo i östra delen af graffältet.

Hällen a var 2,4 fot bred, 0,4 fot tjock, 0,2 fot hög ofvan 
jord och 2 fot hög inalles. Hällen b var 3,5 fot bred, 0,2 fot tjock
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och inalles 1,8 fot hög; ofvan jord syntes han föga. Båda 
stodo i N.—S. Både omkring a och b låg under det tunna 
grästäcket ett lager af grus. Derunder syntes på vestra, norra 
och nordöstra sidorna om a mot hvarandra vinkelrätt löpande 
rader eif resta kalkhällar i lutande ställning. Den på vestra 
sidan, bestående af två kalkhällar af 4,6 fots längd, gick med 
sin öfre kant på 2,2 fots, med sin nedre på 1,3 fots afstånd från 
a. Hon var jemnlöpande med a och gick således i N.—S. 
Vinkelrätt från dennes norra ända gick en annan, ej så mycket 
lutande rad, mellan hvars öfre kant och a afståndet utgjorde 
2,2 fot. Hon bestod af två hällar af en sammanlagd längd utaf 
3 fot. Mellan vestra och norra sidorna stod en flisa snedt in
stucken. I rät vinkel mot denna rads östra ända stod en liten, 
en fot lång flisa, och mellan denna och den nämnda raden en 
mindre, snedt instucken. Hela sättningens utseende liknade ett 
upp och nedvändt L. Mellan den vestra raden och den åt O. 
stående flisan var afståndet 4,9 fot; måttet taget mellan ytter
kanterna. Hällarnes höjd vexlade mellan 1,5 och 2 fot.

På 2 fots afstånd SO. från a stod en 2,i fot lång kalkhäll 
i nämnda riktning, lutande något åt SV. Vid södra ändan af 
a låg en kalkhäll. På 1,2 fots djup under jordytan påträffades 
ett lager af aska, kol och brända menniskoben, hvilket sträckte 
sig längs med båda sidorna af a och åt O. var 0,3 fot bredt, 
0,2 fot tjockt, åt V. 0,5 fot bredt i dess södra, smalare i dess 
norra ända, och af samma tjocklek som på östra sidan.

Vid b syntes hvarken några stenar eller några spår efter 
förbränning.

Jordmånen utgjordes åt detta håll utaf graffältet aflerblan- 
dad sand.

24. Graf vid rest kalkhäll, 115 fot SSV. örn kumlet 3.
Hällen var 3,3 fot bred, 0,5 fot tjock, 1 fot hög ofvan jord 

och 4,7 fot hög inalles. Riktning N.—S.
Under myllan gick rundt omkring hällen ett fotstjockt lager 

af grus. På båda sidor örn hällen och vid dess södra ända 
stodo dugtiga kalkhällar till stöd för densamma. Utanför dessa 
lågo både på östra och vestra sidorna ytterligare tre kuller
stenar.
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På 2,5 fots afstånd från södra ändan af östra stödjehällen 
tann jag, 1, i fot under jordytan, Öfversta spetsen äfen sköldbuckla, 
hvilken låg uti sjelfva gruslagret.

Mellanrummet mellan a och den östra stödjehällen, hvilket 
vid södra ändan var 1 och vid norra 4 tum, var fyldt med aska och 
brända ben. Afven utanför denna stödjehäll vid dess södra 
ända låg en bädd af aska och brända ben, hvilken var 1,5 fot 
lång, 1,3 fot bred och 1 fot djup. Den förra askbädden var 
2,5 fot djup. I denna bädd stodo vid hällens norra ända flere 
jernsaker nedstuckna. Dessa voro ett eneggadt svärd, stående 
med tången uppåt, beslag till slidan, detta stående framför svär
dets spets, ofvanföre detta beslag en knif, både beslaget och 
knifven på norra sidan om svärdet, och på södra sidan örn 
svärdet en spjutspets, stående med spetsen nedåt.

Sköldbucklan, af hvilken endast spetsen kunde återfinnas, 
har antagligen varit af samma form som de under N:is 7 och 
19 omtalade. Spetsen är långt utdragen, liksom förhållandet är 
med den från grafven N:o 19.

Svärdet (tig. 14), af samma typ som det från grafven N:o 7, 
har fyrkantig tånge, hvars spets är afbruten. Det är böjdt i 
flere bugter, men i öfrigt rätt väl bibehållet, så att eggen ännu 
är skarp. Längden är 67,5 cm., derutaf tången upptager un
gefär 8 cm. Svärdets bredd är 4,2 cm., dess tjocklek i baken 
5 mm.

Slid,beslaget är sönderbrutet i fem större och en mindre bit. 
Tre af dessa delar äro i öfrigt bra bibehållna. Dessa visa, att 
beslaget är gjordt af en mycket tunn och temligen smal (1,5 
cm.) plåtremsa, hvilken blifvit hopböjd på längden. Bredden 
mellan de hopböjda kanterna är 6 å 8 mm. Bitarnes samman
lagda längd är 32 cm.

Knifven, ett vackert exemplar af samma typ som de förut 
beskrifna, är af en långdragen och smal form. Han är mycket 
besatt med rost. Tången är fyrkantig. Längden är 24,3 cm., 
hvaraf tången intager 8,s cm. Bladet är 2,2 cm. bredt och 5 
mm. tjockt i baken.

Spjutspetsen, hvilken är snarlik tig. 272 i Montelii »Svenska 
fornsaker», har liksom denna rund holk, saknar hullingar och 
har längs med hvardera sidan af bladet svagt upphöjda åsar.
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Hela spjutspetsens längd är 25,2 cili., dess bredd 2,9 cm. Hol
kens vidd är 2,3 mm.

De brända benen, hvilka temligen rikligt förekommo, voro 
alla af menniska.

25. Graf vid rest kalkhäll (tig. 15), stående 22 fot NO. från 
N:o 24.

Hällen (a) var 3 fot bred, 0,5 fot tjock, 1 fot Idig ofvan jord 
oell 3,8 fot hög inalles. Riktning N.—S.

Ett vidsträckt lager af grus, ungefär 1 fot tjockt, omgaf 
hällen. Derunder stod på hvardera sidan en stödjehäll, den åt 
O. en kalksten, den åt V. en gråsten (b). Vid södra ändan af huf- 
vudhällen stodo några små kalkflisor nedstuckna.

Fig.±15. Grafven 25. Lodrät och vågrät genomskärning.

Under den vestra stödjestenen och utanför dess norra ända 
låg en bädd af aska och kol temligen ymnigt uppblandad med 
brända ben. Han var nära 3 fot lång, 1,5 fot djup åt N., men 
endast några tum åt S., samt ungefär 1 fot bred.

I norra delen af denna bädd påträffades en sköldbuckla af 
jern och i dess understa kant flere saker af jern, nämligen ena 
ändan af ett sköldhandtag, ett eneggadt svärd, starkt böjdt, en 
spjutspets med hullingar, en annan utan hullingar samt en 
doppsko af brons till en svärdsslida, alla i liggande ställning. 
De lågo alldeles nere vid hällens fot, just der askan började 
blanda sig med sanden inunder. I ingen annan af de grafvar, 
som jag denna sommar undersökt, har jag påträffat formsaker 
på sådant djup.
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Sköldbucklan, af samma typ som de förut beskrifva (Mon- 
telii »Svenska färnsåker», tig. 290), har sjelfva bucklan låg och 
platt men spetsen mycket utdragen. I den utvikta kanten sitta 
på tre ställen nitar, en på hvardera. Afstånden mellan dem äro 
icke lika långa. Nitarne hafva ofvantill runda och kullriga huf- 
vuden, undertill runda plåtar. På bucklan sitter en mängd aska, 
sand och rost. Hon är 14,6 cm. hög, hvaraf spetsen upptager 
8,5 cm. Nitarne äro en knapp cm. långa; måttet taget mellan 
öfre ytan af bucklans kant och nitens hufvud.

Sköldhandtaget, af hvilket endast en del kunde finnas, har 
varit ,af enklaste beskaffenhet och liknar alldeles det under N:o 
19 omtalade med undantag deraf, att ändplattorna äro ännu 
mindre. Det torde hafva varit minst lika kort som detta. — 
Fragmentet är 7 cm. långt, ändplattan 3,2 cm. bred.

Svärdet, af samma typ som det från föregående undersök
ning, har ytterst på den fyrkantiga tången en liten rund fäste- 
knapp. Eggen på detta, liksom på de föregående med detta 
likartade svärden, är ända ut till spetsen rakt dragen. Baken 
deremot böjer sig mot spetsen. Svärdet är ungefär 71 cm. 
långt, 4,4 cm. bredt på det bredaste stället och 7 mm. tjockt i 
baken. Tången, hvilken är ganska lång, håller 12,2 cm. Dopp
skon är af allra enklaste slag. Han har förfärdigats på sådant 
sätt, att en trekantig tunn bronsplåt blifvit hopböjd i form af 
en rätvinklig triangel. De båda plåthalfvorna äro i kanterna 
förenade med brons(?)nitar, en på den kortare, tre på den längre 
sidan. Doppskon är 5,9 cm. lång, 3,8 cm. bred och 8 mm. tjock.

Den med hullingar försedda spjutspetsen (fig. 13) är af all
deles samma form som den under N:o 19 beskrifna. Genom 
den finhet och fulländning, hvarmed han är smidd, skiljer han 
sig betydligt från de i allmänhet grofva jernsaker, som anträffats 
i dessa grafvar. Sjelfva spetsen och holkens ända äro afbrutna. 
För öfrigt är den ena sidan af spjutspetsen bra bibehållen, den 
andra anträtt af rost. Holken är närmast hullingarna fyrkantig, 
men antar sedan den runda formen. Just der denna öfvergång 
sker, äro tre jemnlöpande skåror anbragta rundt örn holken. 
Den på holkens öfre och undre sida gående kanten fortlöper 
ända ut till spetsen i form af en ås. Spjutspetsen i dess helhet 
är 25 cm. lång. Hullingarna äro 5 cm. långa, holken på det 
vidaste stället 2 cm. i diam.
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Den andra spjutspetsen är likaledes af alldeles samma form 
som den andra af spjutspetsarne från grafven N:o 19. A öfre 
och undre sidan af det lancettlika bladet, löper såsom på denna 
en upphöjd ås, hvars sidor äro inbugtade. Den runda holkens 
ända och den yttersta ändan af spetsen äro skadade. Spjut
spetsen är dessutom äfven förderfvad af rost. Spjutspetsen är 
nu 21,5 cm. lång; han torde dock i sitt oförderfvade skick ej 
varit så lång som den från grafven N:o 19. Bladet är 2,9 cm. 
bredt och 1,5 cm. tjockt. Holken är 2 cm. vid.

Alla de brända benen voro mennisJcoben.

26. Graf vid rest kalkhäll (fig. 16), stående 40 fot VSV. från 
kumlet 3.

Fig. 16. Grafven 26. Lodrät och vågrät genomskärning.

Hällen (a) var 2,2 fot bred, 0,4 fot tjock, 0,7 fot hög ofvan jord 
och 4 fot hög inalles. Riktning N.—S.

Närmast under myllan låg såsom vanligt ett gruslager af 
inemot en fots tjocklek. Derunder stod på hvardera sidan och 
vid hvardera ändan af hällen en kullersten af en mansbördas 
storlek. Mellan hällen och den vestra kullerstenen fyldes mellan
rummet af en bädd af aska och kol, sparsamt uppblandad med 
brända menniskoben. Han var 2,2 fot lång, 1,4 fot djup och 
0,3 fot bred. Intet annat anmärkningsvärdt påträffades.

27. Graj vid rest kalkhäll (a), stående 75 fot S. örn 
kumlet 1.
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Hällen var 3,5 fot bred, 0,3 fot tjock och inalles 3,7 fot hög. 
Ofvan jord höjde han sig icke. Han syntes endast såsom en 
rad af små förvittrade kalkflisor. Riktning N.—S. med 10 gra
ders dragning åt NV. och SO.

Det vanliga gruslagret saknades icke heller här och hade 
den vanliga tjockleken. 2,i fot V. örn a låg en kallhäll af 2,s 
fots längd och l,s fots bredd. På hvardera sidan örn a stod en 
kalkhäll på några tums afstånd, hvilken hade samma bredd som 
a. Utanför den östra stödjehällen stodo ytterligare några min
dre kalkhällar. Vid södra ändan af a stod äfven en häll. Mel
lan hufvudhällen och den närmaste stödjehällen på hvardera 
sidan och den vid södra ändan var fyldt nied aska och något 
litet brända ben.

I grnslagret hittades vid hällens södra ända bitarne af en 
lerurna, stående i lutande ställning, ej djupare än 2 tum under 
jordytan. Hon var fyld med aska och deruti låg en jernnyckel. 
Ofvanpå den vestra stödjehällen låg en knif af jern.

Urnan tyckes hafva varit af samma typ som de förut om
talade. Hon har varit sirad med 2 jeinnlöpande rader af in
tryckta punkter.

Jemny chein, af samma typ som den från grafven N:o 1, 
är så till vida en mera utvecklad form, som axet består af två 
utskjutande flikar, ej af en allenast (jfr fig. 498 i Montelii »Sven
ska fornsaker»). Han är hårdt angripen af rost. Öglan i hand
tagets ända är sönderbrusten och den ring, som antagligen der 
suttit, bortfallen. Längden är omkring 22 cm.

Knifven, af hvilken endast. den fyrkantiga tången och en 
del af bladet äro i behåll, har varit likartad med de förut be- 
skrifna. Han är 9,5 cm. lång, 1,8 cili. bred och 5 nini. tjock 
i baken. Tången är 4,s cm. lång.

De brända benen voro alla af menniska.

De vid dessa undersökningar anträffade ben och fornsaker 
äro af Svenska Fornminnesföreningen såsom gåfva öfverlemnade 
till Statens Historiska Museum, der de förvaras under N:o 5913.
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