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ETT GRAVFÄLT OCH ETT BOPLATSOMRÄDE 
FRÄN YNGRE JÄRNÅLDERN 

VID SUND, SÄFFLE 

En översikt 

Av Lennart Lundborg 

Värmland hör till de landskap som inte tidigare blivit föremål 
för större arkeologiska undersökningar trots den omfattande 
markexploatering för olika ändamål som ägt rum under de se
naste årtiondena. Landskapets förhistoria som den speglat sig i 
sagolitteraturen har emellertid inspirerat flera forskare till en 
del spekulationer Inte minst vad beträffar Olof Trätälja. Tre 
slorliögar i Säffletrakten samt en hög på Hammarön i Klarälvens 
delta anses av olika författare vara uppförda över honom, men 
ingen av dessa är ännu undersökt. Det hittills påträffade materia
let från Värmlands järnålder är magert, vilket dock kan bero på 
att så få undersökningar utförts. 

Det var därför av slort intresse att en omfattande undersök
ning kunde komma till stånd vid Sund, Säffle stad, sommaren 
och hösten 1959. Den berörde en större del av ett järnäldersgrav
fält, vars norra del vilade på elt boplatsområde från samma tid 
som gravarna. Utgrävningen av platsen företogs på grund av att 
Billeruds AB i Säffle hade för avsikt att successivt utnyttja mar
ken för bostadsbebyggelse. Hela den undersökta ytan uppgick 
till inte mindre än över 3000 m2. Utgrävningen utfördes i Riks
antikvarieämbetets regi med författaren som platsledare. 

Några av de mer framträdande fornlämningarna äro utsatta 
på lantmätare Petter Järnfeldts karta över Säffle av år 1682.• 

1 Kartan förvaras i Åmåls stadsarkiv. Avbildad i Arvid Flrnviks bok om 
Olof den Helige och Eskoloia, Ystad 1955 s. 45, bild 6. 
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Det är dock svårt att exakt avgöra, vilka av gravarna han avbil
dat. Kartan upprättades i samband med en planerad flyttning av 
Åmål till Säffle. Orsaken till denna var en begäran av Åmåls 
borgerskap, som önskade atl deras stad skulle få ett mer skyddat 
läge vid Byälvens östra strand efter det danska kriget. Någon 
flyttning kom dock aldrig lill stånd. 

Ett flertal av gruvfältets fornlämningar, som kartlagts 19151 
av G. A. Hellman, visade sig ha utsatts för ingrepp. En fornläm
ning, grav A 68, undersöktes samma år av Hellman utan alt dock 
ge några daterande fynd. De norra delarna av området hade an
vänts som avskrädesplals i modern tid. Invid Byälven hade man 
byggt flera hus och en väg. Uppgifter redan frän 1800-talet tala 
om åverkan på fornlämningarna. Sålunda skriver Ludvig Borg
ström 1845 om Sunds gård, By socken, bl. a.: "Årligen upplöjas 
här lerumor och hittas stenyxor, flintknivar och dylikt."2 Djur
klon skriver 1867, att här "fordom funnits flera ättehögar, vilka 
nu lill största delen äro utjämnade. 1 en av dem fanns fragment 
av en lerurna."3 Detla har han även avbildat.4 I ovanstående be
skrivningar framgår del dock inte klart, huruvida del verkligen 
är gravlältet vid Sund som åsyftas eller något bredvidliggande 
fomlämiiingsområde. Om det emellertid är Sund, så bör della 
vara elt belägg för, alt gruvfältet fordom kan ha varit större. 
Fiir detta talar vidare en muntlig uppgift om att man vid grund
grävning lill en lada nordväst om gravlältet grävt fram skelett
delar av människa, vilket emellertid förefaller egendomligt med 
tanke på alt alla hittills undersökta gravar visat sig vara brand
gravar. 

Gruvfältet vid Sund ligger i en fornlämiiiiigsrik trakt med ett 
flertal gravfält av järnålderskaraklär. Några av dessa äro till en 
del undersökta. Thure Langer undersökte sålunda 1912 fyra 
gravhögar mitt fiir Hotell Royal invid Olof Trätäljahiigen i 
Säffle,5 däribland två skelet (gravar från sen järnålder, uppen
barligen vikingatida. Samma år undersökte han även två forn-

2 Berättelse över resa i Wennlund sommaren 1845. Utgiven av Ernst 
Nygren, Karlstad 1915, s. 26. 

' Wcstra Wermland 1867. Ms i Anlikvarisk-lopografiska arkivet. 
4 Värmland förr och nu, Karlstad 1956, s. 205, bild (f). 
5 T . J .Arne . Bidrag lill Värmlands förhistoria. Fornvännen 1917, s. 34. 
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Fig. 1. Gravfältel vid Sund. Säffle. Norra delen nu det undersökta området 
under utgrävning. Foto från S au förf. — Da» Gräberfeld bei Sund. Siijfle. Der 

mirdliche Tell des Gebiet» während der Ausgrabungen. 

lämningar vid Hembygdsgården i Säffle,0 vilka liksom gravarna 
vid Hotell Royal ligga pä den västra sidan av Byälven. De vitt
nade om förekomsten av både brand- och skelettbegravning. En 
av anläggningarna kan daleras lill vikingatiden genom elt ovalt 
bronsspänne. Några km söder om gravfältel vid Sund mellan 
Byälven och gärden Bäck påträffades 1941 öster om en plats 

0 lutan Schyman, Värmlandsnäs från forntid till nutid, del II, Säffle 1958, 
s. 74. 
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vid namn Jungfrudansen ett par låga kullar i åkern.7 En av 
dessa innehöll kol och brända ben. Förutom två större grav
kullar ligger invid Bäck även ett större gravfält liksom vid Norra 
Skåne söder därom. På By prästgårds ägor, strax söder om Säffle 
ligga ett flertal rester av stora högar i en dunge i skogen. 

Gravfältet vid Sund var beläget i en sydsluttning vid Byälvens 
öslra strand i Säffles södra utkant. Den närmast älven belägna 
fornlämningen låg ca 20 m från nuvarande strandlinje. Fältet 
sträckte sig sedan 120 m 1 noidnordostlig riktning uppför backen. 
De flesta gravarna lågo i områdets södra del och fortsatte upp 
mot den nordligaste, A 23 (jfr fig. 2). Höjdskillnaden mellan 
fältets södra och norra delar uppgick till ca 8 m. Dess högsta 
punkt låg ca 55 m ö. h. Backen sluttade tämligen regelbundet 
utan större nivåförändringar. Den hade karaktär av ängsmark 
och var endast bevuxen med mindre buskar och nägra träd. 
I norr var området en smula försumpat och bevuxet med kärr-
gräs. Endast de större fornlämningarna voro klart synliga före 
undersökningen. 

Sedan området frilagts trädde på flera ställen berg i dagen 
som låga i NNV—SSO orienterade kullar, på sina håll med tyd
liga spår av stenbrytning i gammal tid (jfr A-grupp IV, fig. 2). 

Gravarna utgjordes i allmänhet av mycket oansenliga forn-
lämningstyper. I norra delen av fältet beslodo de av runda, låga 
jordhögar med en och annan sten i fyllningen. De saknade kant
kedja och lågo i samtliga fall på en liten förhöjning i berget 
och fingo därigenom ett monumentalare utseende. Runda an
läggningar med kantkedjor påträffades huvudsakligen i områdets 
södra del. Många av dem syntes inte ovan mark före undersök
ningen och voro ofta mycket små, endast något över 1 m i diameter. 

Av 27 undersökta gravar voro 25 fyndförande brandgravar. 
Två, A 51 och 63, saknade varje spår av gravsältning. Vanligtvis 
lågo brandlagren i anläggningarnas mitt. Fynden voro spridda 
i det grunda brandlagret, vars utsträckning kunde variera från 
0,5 till 2,5 m. I några fall (i A 54 och 77) var fyndgömman oval 
och mätte över 3 m i längd. I A 50 funnos två klart åtskilda 
fyndgömmor. 

7 Schyman, a. a., s. 74. 
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• Stolphål 
O Gravanläggningar 
• Hördgropor 

O Begröiwiirigslinjer Hr under! anl. eller A-grupoer. 
O StwrvMeniloger 
£ Stenar 

Qi ®r 

Fig. 2. Karta över det undersökta området efter fototornsknrtan. — Karte uber 
das untersucht» Gebiet nach der Fototunnknr te . 

Fynden i gravarna utgjordes huvudsakligen av brända ben av 
människa och djur. Mängden varierade från en ytterst obetydlig 
kvantitet till ca 9 liter. Vidare påträffades i dem starkt försmälta 
bronsföremål, järnfragment, bergkristall- och glasflusspärlor samt 
tre lerkärl. Sex av de undersökta anläggningarna, för vilka nedan 
utförligare redogöres torde kunna få en närmare datering. Vad 
beträffar de övriga, inom vilka inga daterande fynd gjorts, synes 
emellertid gravskicket och deras belägenhet intill de daterbara 
gravarna visa, att de tillkommit under samma tidsperiod som 
dessa. 

Grav A 4 innehöll bl. a. ett senvcndeltida genombrutet häng
smycke av brons jämte 7,5 liter brända ben. Hängsmycket med 
sina affronterade djurhuvuden var av en typ som de, som på
träffats i Ruda, Skedcvi socken i Östergötland.8 

Grav A 8 var en skadad treudd med ej fullt 12 m långa in-

8 SHM inv.nr. 17906. 
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svängda sidor och med elt runt mittparti, som svagt markerades 
av en kantkedja, byggd av långa skarpkantade stenflak, som 
brutits ur det kringliggande berget (fig. 1). Treuddar förekomma 
sparsamt på de svenska järnåldersgravfälten och äro dessutom 
på grund av att de ofta äro fyndlösa svåra att datera. Daterbara 
treuddar ha dock utgrävts bl. a. i Östergötland och Uppland. 
En av de två treuddarna på gravfälten vid Fiskeby i Norrköping 
(nr 27) gav fynd av en ornerad kam och en torshainmarring från 
tidig vikingalid. Grav 16 i Roslagsnäsby, Täby socken innehöll 
en oval spännbuckla med gripdjursornamentik från tidig vi
kingatid och en treudd vid Brista, Norrsunda socken, i vilken en 
lorshammarring påträffats, som dateras till senare delen av 
vikingatiden.9 Till en sen del av vikingatiden bör även treudden 
vid Sund fiiras genom sill innehåll av järnfragmenl tillhörande 
en häslmundering (fig. 3). Speciellt fäster man sig vid fyra häst-
bjällror med fästebeslag. Sådana ha hittats i en senvikingalida 
mansgrav vid Benglsarvet, Sollerön i Dalarna10 samt i en rytlar-
grav vid Raglunda utanför Köping. Den senare graven innehöll 
bl. a. 16 hästbjällror och dateras till tiden 1000—1050 e. Kr.11 

Formen på bjällrorna som ingå i dessa fynd överensstämmer i 
stort med bjällrorna från Sund, ehuru fäslebeslagen äro av enk
lare karaktär. 

I treudden vid Sund i Säffle påträffades förutom järnföremå
len lill hästmunderingen fyra ornerade bronsfragment jämte en 
knopp till en oval spännbuckla av brons. Eftersom det är ovisst, 
om de senare kunna tillhöra boplalslagret har vid dateringen 
endast hänsyn tagits till järnföremålen på hästmunderingen, vars 
gravgodskaraklär är uppenbar. 

Grav A 5A var gravfältets näst största anläggning och utgjordes 
av ett runt, ca 11,5 m stort och ca 1 m högt delvis myllblandat 
röse. Den var omgiven av nio mindre gravar. Här påträffades i 
jämnhöjd med den sterila markytan under anläggningens sten-
fyllning ett ca 3,75 m långt och ca 1,9 in brett mot ändarna 

0 På de tre t reuddarna ha utgrävarna fil, lic. Per Lundström, fil. lic. Alf 
Nordström resp. fil. lic. Bengt Schönbäck haft vänligheten alt fästa förfat
tarens uppmärksamhet . 

10 SHM inv.nr. 22293: 2. 
11 Gunnar Westin, En ryflargrav utanför Köping, Fornvännen 1941, s. 85. 
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Pig, 3. Urval av fynden i treudden, A 8. Foto S. Hallyren. — Auswahl von den 
Funden in der ilreieckigen Anlage, A 8. 

avsmalnande kollager, som innehöll cn mindre oskadd lerurna, 
läckt av ell lock med stenflisor. I brandlagret lågo 170 järnnitar, 
av vilka ca 88 torde ha ingått som rembeslag i ett hundkoppel 
av järn. Här påträffades även ett lekane av järn (fig. 5), som 
torde höra samman med nämnda nitar, vilkas brickor sutto myc
ket nära varandra, övriga nitar kunna ha tillhört cn mindre hal. 
Något direkt avgörande bidrag till diskussionen om ballirand-
gravama har dock inle denna anläggning givit. Såsom Sune 
Lindqvist framhållit11 kunna givetvis nitarna ha suttit i det virke, 
som använts vid likhålet och delta behöver inte ha tillhört en 
båt. Daleringen av graven till 700-talet eller vendeltidens senare 
del grundar sig bl. a. på lekanet (fig. 5), som framkommit i 
Vendel VII, som dateras till slutet av 700-talet.13 Vidare höra de 
bandslingor, som förekomma på i graven påträffade kamfrag-
menl snarare hemma i vendeltid än i vikingatid. Benmängden i 
denna anläggning uppgick lill inte mindre än 9 liter. 

Grav A 67 var till hälften överlagrad av A 57. Den torde ha 
tillhört en kvinna av det rika smyckebeståndet att döma. Här 

18 Sune Lindqvist. Fuskhögar och falska hålgravar, TOR 1958, s. 110. 
'» //. Stolpe och /'. J. Arne. Gravfältet vid Vandal, Stockholm 1912, Pl. XXI, 

fig. K). 
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påträffades 3 kryssornerade små bronspärlor, 8 bronsspiraler, 
31 glasflusspärlor, tre fragment av en punktcirkclornerad pärl
spridare av brons, en brynsten jämte en obetydlig mängd brända 
ben. Denna grav är av uppenbart vendeltida karaktär. 

Grav A 76 tillhörde vad det yttre beträffar de oansenligare gra
varna och var byggd av lera och jord. I mitten hade den ca 
0,3 m under torvytan ett ca 1 m stort och ca 0,15 m djupt ler
lager, där resterna av två lerkärl lågo jämte brända ben och 
övriga fynd (fig. 4). Det mindre av kärlen hade insvängd hals 
och var täckt med hjulstämplar över hela ytan, under det att det 
större var oornerat. Det ornerade kärlet är unikt. Det låg i kom
bination med bygeln till ett mindre ryggknappsspänne av brons 
jämte några dit hörande försmälta bronsföremål. Bygeln var på 
undersidan helt täckt med punktcirkclornament och hade på 
ovansidan fyra knoppar, som utgjort fästet för ett pressbleck av 
guld.14 Graven innehöll även två bronspärlor, 14 punktcirkel-
ornerade kamfragment, 12 glasflusspärlor, en lågt välvd spel-
bricka jämte en del järnfragment. 

Vad dateringen av denna grav beträffar, så torde framför allt 
resterna av det lilla ryggknappspännet vara utslagsgivande. 
Spännet bör sålunda tillhöra den tidiga vendeltiden. Liknande 
punklcirkelornerade kammar som här förekomma i grav 10 A 
i Fiskeby i Norrköping,15 som innehåller elt likarmat spänne från 
tidig vcndeltid. 

Grav A 77 alldeles invid grav A 76 hade en ca 3 m lång och 
1 m bred fyndgömma. Den tillhörde de fyndrikare gravarna med 
bl. a. ett flertal glasflusspärlor, några bronspärlor, en silverpärla 
jämte en sländtrissa av sten, men inga föremål, som kunna ge 
en mer snäv datering. 

Av de övriga gravfynden kunna även ett tjugotal förkolnade 
hasselnötska] i grav A 10 nämnas samt en unik oskadd järn-
pincett i grav A 62 (fig. 5). En stenyxa utan skafthål i A 7:s 
fyllning synes dock inle ha med gravsättningen alt skaffa. 

De här anförda gravanläggningarna omspänna sålunda hela 
vendel- och vikingatiden. De äldsta gravarna visa sig egendom-

14 Enligt benäget meddelande av fil. lic. Birgit Arrhenius. 
15 Per Lundström, Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping (i manuskript) . 
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Fig. 4. Lerkärl från A 76. Foto S. Hallgren. — Tongefäss von A 76. 

ligt nog ligga närmast Byälven. Gravfältet har sedan vuxit upp
för backen över den boplats, som har legat där. 

Vad gravskicket beträffar, så uppvisar det likheter med det 
mellansvenska under senare delen av järnåldern. Keramik i 
brandlagren är dock mycket ovanlig. De brända benen ligga 
istället vanligtvis utspridda tillsammans med gravgåvorna ulan 
yttre hölje. Smycken av brons förekomma liksom glasflusspärlor, 
och i den stora massan av brända ben torde även ingå djurben.16 

Detta antydes av sådana föremål som häslmunderingen i grav 
A 8 och hundkopplet i grav A 54. Föremål av mer västskandina-
visk karaktär äro bl. a. sländtrissan och keramiken — både or
nerad och oornerad — saml förekomsten av täljsten. 

Gravfältet vid Sund visade sig emellertid inte bara innehålla 
gravar utan även boplatslämningar, framför allt i den norra 
delen. Dessa utgjordes av elt större kokstensflak, ett flertal sten
satta stolphål, härdgropar och lösfynd. Stenkonstruklioner, såsom 
en ca 19 m lång stenblockssträng (fig. 7 och 9), torde även böra 
sättas i samband med husanläggningar. Flera gravar hade byggts 
av material, som hämtats från boplatsområdel, varför de inne-

i e Bcnbestämning ännu ej utförd. 
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höllo fynd även i fyllningsmassan, vilket givetvis kan göra da
teringen mindre säker. Boplatsen är av stort intresse. Endast 
några få boplatslämningar från sen järnålder ha undersökts i 
Västsverige. Sådana ha endast påträffats i större omfattning vid 
Fjärås Bräcka och Finnesberg, Malma socken i Västergötland. 
Den senare boplatsen dateras till sen vikingatid.17 Wilhelm Holm
qvist har för övrigt nyligen påtalat bristen på undersökta järn-
åldershus utanför Öland och Gotland.18 

I fallets nordvästra del låg ett ca 10 X 15 m stort skärvstens-
llak, som i höjd växlade mellan 0,1—0,8 m. Berget under detta 
var starkt vittrat och hade uppenbarligen utsatts för stor upp
hettning under äldre tid. Jorden som skärvstenarna låg i var 
rödfärgad och grusblandad. De enda fynd som påträffades här 
voro några kreaturständer, ett järnföremål, en flintbit och en 
glasflusspärla från sen järnålder. Kokslensrösen ha behandlats 
av K. A. Gustawsson,1D som anser att de uppstått i samband med 
kokning och brygd under förhistorisk tid. Denna torde ha gått 
till på så vis, att man stoppade upphettade stenar i träämbar, 
varigenom man fick vattnet att koka. Erik Bellander20 har fram
fört en hypotes enligt vilken dylika skärvstenshögar tillkommit i 
samband med offer. I detta fall talar emellertid närheten lill de 
iivriga boplalslämningarna fiir alt kokning har ägt rum här på 
ovanstående primitiva sätt. Det kan t. o. in. tänkas, att här legat 
ett s. k. kokhus, inte minst därför atl bergets längsgående refflade 
ryggar läll kunna ha utgjort stöd för eventuella takresningar 
(fig. 6). 

Ca 5 m väster om kokstensflaket låg ett flera dm djupt, starkt 
fyndförande lerlager. Del hade en utsträckning av ca 10 X 10 m. 
I delta påträffades en härdgrop och fyra väl markerade stolphål, 
som torde ha utgjort resterna av någon enklare bostad (fig. 2). 
Bland lerklining, slagg och brända ben framkom ett flertal ty
piska boplatsfynd (lig. 8). Av dessa kunna nämnas hästbroddar, 

17 / / . Widéen, Västsvenska vikingastudicr 1955, s. 265, 266. 
18 Wilhelm Holmquist, Gårdsanläggningar från yngre järnåldern på Helgo 

(Lillön) Ekerö sn, Fornvännen 1957, s. 113. 
19 A'. .1. Gustawsson, Kokstenshögar, Fornvännen 1949, s. 152. 
20 FA Betländer, Bålrösen—offerrösen, Kulturhistoriska studier tillägnade 

Nils Äberg 1938, s. 91. 
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Fig. 5. Pincett, lekane och dragkrok 
från grav A 62, 54 och 23. Foto 
S. Hallgren. •—• Pinzette aus Fasen 
Warrcl aus Eisen und '/Aehhnken 
aus Eisen aus den Gräbern A 62, 5<i 

und 23. 

brynstenar, flintavslag och en mindre mängd keramik, vidare 
ett bronsnod lill elt stekspett jämte två nålar av järn. Den ena 
av dessa hade ett kuhooktaedriskt huvud, den andra var lika
ledes av lidigvendellida lyp. 

Till undersökningens mest oväntade upptäckter hörde dock 
den stora husgruppsanläggningen A-grupp III, som delvis var 
överbyggd av ett ca 11 m stort stenröse från vikingatiden. På 
detta var i sin tur en rovkällare anlagd. Till graven har man 
uppenbarligen fått material från de underliggande husen och 
boplatslämningarna, varför det tyvärr är omöjligt alt bilda sig 
en helt klar bild av hur dessa en gång ha sett ut. 

Såsom framgår av planritningarna till A-grupp III (fig. 7) så 
framträdde sedan gravröset avlägsnats en ca 19 ni läng slen-
sockel, som bestod av ca 0,5—1,5 m stora avlånga stenar. Den 
hade ca 10,5 m åt öster en parallellrad, som dock var skadad. 
Berget, som stenblocken vilade på, var refflat i mindre uppskju
tande ryggar, som gingo i 90 graders vinkel med stensockeln. 
I samma längdriktning lago också flera klart markerade stolphål. 
I bergskrevorna framträdde flera härdgropar. Boplatsens läge 
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Fig. 6. Profil genom skärvstenslagret i fältets NV del. Profil durch die 
Schotterschicbt im NW-Teil des Feldes. 

var här ytterst omsorgsfullt utvald med hänsyn till det under
liggande berget. Längst nere i det sydvästra hörnet syntes en del 
av huslämningarna ha avlägsnats genom plöjning. Förmodligen 
ha här legat flera hus med lerklinade risväggar. Vid uppförandet 
av husen har terrängen skickligt utnyttjats. 

Fynden voro här talrikare än på någon annan del av fältet. 
Inte minst påträffades typiska boplatsfynd i själva fyllningen 
till gravanläggningarna, som lågo över huslämningarna. Bland 
en större mängd slagg, kol, brända ben och lerklining fram
kommo krukskärvor, flintavslag, brynstenar, vävtyngdsfragment 
av lera, järn och bronsföremål (fig. 8). Till de intressantaste får 
man räkna ett eldstål av järn, en smältdegel (?) av täljsten, en 
bronsnål jämte ett litet hjul av brons. Det senare är betydelse
fullt, eftersom det kan ge en datering av boplatsen. Ett liknande 
bronshjul har nämligen påträffats i Grefsheim, Nes Hedmark i 
Norge i kombination med den ostnorska typen av runda koniska 
spännen, som Gjessing på stilhistoriska grunder daterar till tiden 
omkring 600 e. Kr. Han anser även, att fyndkombinationerna 
stöda en dylik datering.21 

Den lilla bronsnålen med streckornering synes även höra 
hemma i en tidigvendeltida miljö. Liknande ornering uppvisa 
bl. a. en del av de gotländska bronsnålarna från samma tid22 

samt polyedernälarna i båtgraven vid Augerum.23 En fragmen
tarisk skafthålsyxa av sten som påträffades bland de övriga bo
platsfynden kan ha lagts dit för att skydda bostaden för eld, 
ett bruk som förekommit ända in i modern tid. Några andra slen-
arlcfakter såsom en tunnackig yxa och en flintbit kunna dock 
vitlna om, att det funnits en boplats här redan under stenåldern. 

21 G. Gjessing, Studier i norsk merovingertid, Oslo 1934, s. 128, pl. XXXI b. 
22 B. Nerman, Gravfynden på Gotland under tiden 550—800 e. Kr., An

tikvarisk tidskrift. Del 22, fig. 154. 
23 Birgit Arrhenius, Båtgraven från Augerum, TOB 1960, fig. 4, s. 171. 
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Fig. 7. Härdar , stolphål och 
stensträngar från A-grupp III. 
Ritning efter fototornsknrtan. 
— Herde, Pfostenlöcher und 
Steinreihen von der A-Gruppe 
III. Zeichnung nach der Foto-

turmkarte . 

& 

m 

Nu är boplatsområdet omgivet av uppodlade åkrar i norr och 
öster och man kan ha anledning alt förmoda, att det liksom 
gravfältet kan ha haft en större utbredning tidigare. Ett prov-
schakt, som drogs ut på åkern öster om ovannämnda boplals-
lämningar gav ett obetydligt kollager under åkerjorden som re
sultat. Ett fornlämningsområde, som ligger så pass nära elt 
Större bcfolkningscenlrum, som det här är frågan om, råkar 
givelvis lätt ut för att skadas. I sydöst torde en del av boplats-
lämningarna ha plöjts bort. 

Några påtagliga belägg för alt den undersökta delen av bo-
plalsen fortsätter in i vikingatid finns inte, men det är inte otro
ligt. Den grav som byggts över den sist beskrivna husgrunden 
A 23 tillhör med sill innehåll av bl. a. en dragkrok (fig. 5) och 
en kryssornerad kam sen vikingatid. En liknande dragkrok har 
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Fig. 3. Fynd från boplatslagren, A-grupp II och III. Foto S. Hallgren, 
von den Wohnplatzschichten, A-Gruppe II und Hl. 

Funde 

påträffats i grav 3 i Valsgärde, som daterats lill 900-talet e. Kr.24 

De äldsla gravarna äro samtida ined boplatsen. 
Med tanke på de fåtaliga fynd av boplatskaraktär som tidigare 

gjorts i Västsverige, ha utgrävningarna vid Sund givit flera kom
plement vad beträffar föremal, gravtyper och huslämningar. 
Eftersom dessa delvis skadats genom all senare anläggningar 
uppförts ovanpå, har man dessvärre inte kunnat la fram någon 
exaktare bild av hur husen ursprungligen sett ut och deras anlal. 
De böra dock ha varit betydligt mindre än de gotländska s. k. 
kämpagravarna och torde av de rika lerkliningsförekomsterna all 
döma ha halt lerlälade risväggar. 

Förutom den inblick utgrävningen givit i den sena järnålderns 
grav- och bostadsskick i Värmland, har den även givit ell kom
plement till den tidigare ytterst torftigt representerade vendel-

24 Sune Lindqvist, Kort vägledning genom I p p s a l a universitets museum 
för Nordiska fornsaker jämte nägra ord om runstenarna i universitetsparken, 
Uppsala 1956, s. 17 och 21, 
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Fig. <•>. Boplatslagren A-grupp III under utgrävning. Foto f r ä n N av förf. — 
Wohnplatzschlchten A-Gruppe III während der Ausgrabungen. 

liden i landskapet, som av mer märkliga fynd hittills endast 
kunnat uppvisa en svärdsknapp med guld och filigransirater från 
liden omkring år 600 e. Kr.25 

Ett tiotal fornlämningar på gravfältct vid Sund ligga ännu 
oundersökta. l'a platsen för dem lordc del med sannolikhet även 
finnas boplatslämningar. I förhoppning om alt en undersökning 
av de kvarvarande anläggningarna skall komma lill stånd, lar 
därför denna uppsats betraktas som preliminär.21' 

25 T . J .Arne , Bidrag till Värmlands förhistoria, Fornvännen 1917, s. 30. 
26 pör värdefulla råd och upplysningar under arbetet med denna uppsats 

får jag framföra etl varml tack lill antikvarie Björn Ambrosiani, Stockholm, 
och lill Riksantikvarieämbetets ombud i Säffle, redaktör Iwan Schyman. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Lennart Landborg: Ein Gräberfeld und ein Wohnplatzgebiet aus 
der jungeren Eisenzeit bei Sund, Säffle. 

Im Sommer und Herbst 1959 liess das Landesamt fiir Denkmalpflege den 
grösseren Teil eines gestörten Gräberfeldes bei Sund im Stadtgebiet Säffle 
in Värmland untersuchen. Das Gräberfeld lag auf einem Wiesenhang am 
Ostufer des Byälv in den siidlichen Aussenbezirken von Säffle. Die grösseren 
Gräber bestånden aus ca. 1 m hohen Hiigeln mit Humusschicht, während 
die meisten sehr unansehnlich waren. 27 Anlagen wurden untersucht; die 25 
fundfiihrenden waren alle Brandgräber. Die grösslen mässen ca. 11,5 im 
Durchmesser. Die Gräber datieren ungefähr aus den Jahren 600—1000 n. Chr. 
Unter diesen sei eine dreieckige Anlage aus der Wikingerzeit erwähnt. Sie 
enthielt Eiscngegenstände von einer Pferdegarnitur, u. a. Schellcn. Im Stein
hiigel A 54 am Byälv wurden 170 Eisenniete angetroffen, von denen 88 zu 
einer Hundekoppel aus Eisen gehört haben durften. Ein Warrel aus Eisen 
und ein Kammfragment deuten darauf, dass das Grab der zweiten Hälfte 
der Vendelzeit augehört haben durfte. In A 76, das aus einem Erdhugel be
stand, lag ein mit Badstempel verziertes Gefäss zusammen mit dem Biigel 
einer kleineren Biickenknopffibel aus Bronze. Diese diirfte ein gepresstes 
Blech aus Gold gehabt haben. Weitere häufige Funde in den Gräbern waren 
Pärlan, Bronzegegenstände, Kammfragmente und Eisenniete. 

Der Zusfand der Gräber ist dem der mittelschwedischen während der 
zweiten Hälfte der Eisenzeit ähnlich. Die verbrannten Knochen liegen ge
wöhnlich verstreut zusammen mil Grabbeigaben ohne äusserc Hiillc umher. 
Grabbeigaben westskandinavischen Charakters sind u. a. eine Spindelrolle aus 
Stein, die Keramik sowie der Speckstein. Das Gräberfeld von Sund enthielt 
auch Wohnplalzreste, vor allem im nördlichen Teil. Diese bestanden aus einer 
grösseren Herdsteinplatte, mehreren aus Steinen gebauten Pfostenlöchern, 
Herdgrubcn und Einzelfundeu. Stcinkonstruktionen wie eine ca. 19 m länge, 
zusammenhängende Steinblockreihe durften auch mit den Hausanlagen in Ver
bindung zu bringen sein. Auch in der Fiillmasse der Gräber wurden Wohn-
plalzfunde angetroffen. Unter einer grösseren Menge von Schlacke, Kohle, ver
brannten Knochen und Lehmklumpen kamen Topfscherben, Feuersteinsplitter, 
Wetzsteine, Webegewichtfragmcnte aus Ton und Bronzegegenstände zum 
Vorschein. Zu den interessantesten Stucken darf man ein Feuereisen, einen 
Schmellztiegel (?) aus Speckstein und eine Bronzenadel rechnen, sowie ein 
kleines Bad aus Bronze, das an ein in Grefsheim, Nes Hedmark in Norwegen, 
angetroffenes erinnert, das von Gjessing in die Zeit von ca. 600 n. Chr. datiert 
wird. Andere Steinartefakte, wie ein diinnackiges Beil und ein Feuersteinstiick, 
können jedoch dafiir sprechen, das sich hier schon in der Steinzeit ein Wohn
platz befunden hat. Nach der Hauptmasse der Funde zu schlicssen, durften der 
Wohnplatz und das Gräberfeld derselben Zeit angehören. Etwa zehn Gräber 
des Gräberfeldes bei Sund lind noch nicht untersucht, weshalb dieser Aufsatz 
als vorläufig zu belrachten ist. 
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