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

undersökta år 1884

af

Fredrik Nordin.

Med anslag från den till Vitterhetsakademien testamenterade 
Bergerska donationsfonden fortsatte jag år 1884 den undersökning 
af ett gräffält vid Bläsnungs i Vestkinde socken, som jag två år 
förut påbörjat med anslag från Svenska Fornminnesföreningen. 
De 52 då undersökta grafvarna äro redan Inskrifna i denna tid
skrift (sid. 1—26 i detta band). Nu följer en redogörelse för re
sultatet af 1884 års gräfningar.

N:o 53. 1 Liten grafkista, belägen nära n:o 9 och under 
sjelfva gärdesgården, som gick midt öfver henne. Längd 84 cm., 
bredd 55 cm., djup 50 cm. Biktning Ö.—V. + 10” N.—S. Kistan, 
som stod på sjelfva hällbottnen, var fyld med ör och saknade täck- 
hällar. Några halfmultnade, obrända ben hittades; ingenting vidare.

N:o 54. Röse, beläget i skogskanten af Nyströms åker, på 
den smala remsan mellan gärdesgården och den odlade delen af 
åkern. Söder örn 9 och 10; gräsbevuxet. Diam. 10 m., höjd 40 
cm. I midten var en grop upptagen, ur hvilken stucko upp sido- 
hällarna af en lång grafkista i riktning NO.—SV. Inga täck- 
hällar syntes. Jag genomsökte endast sjelfva kistan, hvilkens undre 
lager tycktes vara orördt. Kistan var tyld med kalkflisor och 
strandklapper samt underst i bottnen fin sandblandad ör. Sido- 
hällarna lutade regelbundet utåt ochvvoro sålunda antagligen satta

1 Numreringen af grafvarna är en omedelbar fortsättning från den för 
undersökningarna år 1882.
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så från början. Norra gafvelhällen stod qvar, endast rubbad något 
af en fura, som växt vid ena hörnet; södra gafvelhällen var bort
tagen. Kistan var 3,2 m. lång, 95 cm. bred i dagen åt NO., 
något smalare åt SV. Sydöstra långsidan bestod af en enda lång 
häll; af nordvestra långsidan, som bestått af minst två hällar, 
fanns endast en qvar.

I kistan hittades en mängd obrända djurben, delar af ett 
abråndt lårben och bäckenben af menniska, ett öra at ett lerkärl 
samt en liten trind, böjd kronsten, allt liggande utan någon ordning.

Lerkärlsörat är af tjockt, fäst gods och är 1 cm. tjockt, 3,5 
cm. bredt. Det har säkerligen tillhört ett temligen stort kärl, an
tagligen liknande det från grafven 26. På Öfversidan äro med 
stämpel inslagna rader af figurer, som ungefär hafva utseendet af 
en nedtill öppen 8 (jfr Teckningar ur Svenska Statens Histori
ska Museum, 3:e häftet, pl. I fig. p).

N:o 55. Litet röse, beläget på utskogen, ytterst af alla de 
små rosena på detta håll, alldeles invid vägen. Kalkhällen sticker 
upp i dagen strax utanför. Röset, hvars diam. var 3 m., märktes 
föga och höjde sig obetydligt öfver jorden. Bestod af kalkflisor 
och gråstenar, hvilka stucko upp i dagen här och der. I östra 
kanten stodo några hällar på kant.

N:o 56. Litet röse, SV. örn föregående, deladt midt itu af 
gärdesgården mellan Nyströms åker och utskogen. Diam. 6,5 m., 
höjd 30 cm. Bestod af kalkflisor och ör. Här hittades endast 
några kolskärfvor.

N:o 57. Röse, beläget på utskogen invid gamla kalkugnen, 
strax intill gärdesgården. Diam. 9 m., höjd 50 cm. Bestod af 
kalkflisor och större kalkhällar samt en och annan gråsten. Röset 
var lagdt inifrån, så att hvarje yttre häll hvilade med kanten på 
den innanför liggande. På midten af röset lågo djupt nedsjunkna 
deri två väldiga gråstenar, af hvilka den ene var så stor, att han 
ej utan bommar kunde flyttas. Han låg ända ner på fasta häll- 
bottnen. Här förekom ' äfven rätt mycket strandklapper. Invid 
den ofvannämnda stora stenen åt V. påträffades aska, brända 
menniskoben och bitar af ett lerkärl. Askbädden höll 30 cm. i 
djup och 50 cm. i vidd. I närheten stodo kalkhällar, satta på
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kaut, hvilka giugo djupare ned än askbädden. Dessa befunnos 
vara ändan af en grafkista, som sträckte sig härifrån 2 m. åt SV. 
Kistan var mycket oregelbundet satt. Sidorna, som bestodo af flera 
bällar, voro starkt bugtade, antagligen från böljan; täckhällar sak
nades. Inuti voro större oell mindre kalkhällar stälda på skelettet, 
som låg i kistan. Snedt öfver halsen stod en sådan bäll. Vid hal
sen hittades en fyrkantig jernsölja och midt i kistan hälften af 
en rund, arbetad gråstenskula. Vid tilläggningen af grafven till
varatogs ännu en stenkula, men denna hel.

Här voro sålunda två olika lemningar efter begrafning, den 
ena oell äldsta med obrändt lik, den andra, sannolikt yngre, med 
likbränning. Den jordade hade blifvit lagd på fasta hällen och 
inklämd i en mycket smal kista, hvilken hade varit endast 25 
cm. bred. Ofvanför den jordades hufvud och högre upp i röset 
hade sedan de brända lemningarna efter en annan person blifvit 
insätta. På sjelfva röset kunde ej bränningen hafva försiggått; 
dertill var askan för ringa.

Den jordade, som legat på högra sidan, syntes ej hafva fått 
med sig i grafven något annat metallföremål än en jernsölja, 
hvilken hittades vid venstra axeln och sålunda antagligen för 
något ändamål varit der lastad.

Den brändes ben voro åtföljda af en lerurna, hvaraf, såsom 
ofvan nämnts, bitar hittades. Dessa lågo i en klunga, och det 
är sålunda möjligt, att kärlet nedsatts helt i grafven, men sedan 
genom stenarnas tryck blifvit krossadt.

Lerkärlet har varit af samma form som fig. 395 i Sv. forns. 
och har liksom detta haft fränne ränder intryckta punkter omkring 
halsen. Godset är rödt och 3 mm. tjockt.

Af stenkulorna är den halfva, som hittades nere i grafven, 
af grå granit och tillhuggen (knackad), men ej slätslipad. Den 
andra, af gråfläckig granit, är deremot glattslipad i ett bredt bälte 
rundt omkring. Den förra, som varit klotformig, är 10 cm. i diam. 
Deli senare deremot är ej alldeles klotformig, utan snarare i genom
skärningen triangelformig med afrundade sidor och hörn; dess 
höjd är 8 cm. och bredd 10 cm.

N:o 58. Röse, beläget på utskogen invid östra grinden till 
Iläglunds hage. Diam. 6 lii., höjd omkring 40 cm. Bestod af 
kalkstenar och något gråstenar samt föröfrigt af ör, som blif-
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vit ditforslad från något ställe närmare stranden. Röset var lagdt 
inifrån, så att kalkhällarna i bottnen lågo lutande, den yttre öfver 
den inre. Vid sydöstra kanten utanför röset låg en gråsten af 
50 cm. vidd.

I södra kanten under kalkhällarna påträffades aska, brända 
menniskoben och något litet kol. Bland detta låg en jernhiif och 
bitar af ett annat platt föremål af jern. Askhädden sträckte sig
1,5 m. intill rösets midt, höll 1 m. i bredd och 10 cili. i djup.

Jernknifven, af samma form som tig. 267 i Sv. jörns., är 14 
cm. lång och 2,5 cm. bred.

N:o 59. Röse, SV. om föregående, invid gärdesgården mot 
Haglunds hage, nära domaresätet. Diam. 4,5 m., höjd omkring 
20 cm. Bestod af ör samt en och annan gråsten. I toppen var 
en liten försänkning, som antydde, att röset möjligen blifvit rub- 
badt. Detta bekräftade sig, då vi kommo ner i detsamma, ty de 
obrända menniskoben, som der påträffades liggande på fasta hällen, 
voro kringströdda utan ordning.

N:o 60. Röse, SV. om föregående, invid samma gärdesgård 
och nära ofvannämnda domaresäte, syntes blott som en liten obe
tydlig gräsbevuxen kulle, föga höjd öfver marken. Diam. omkring 
3 m. Bestod af ör, hemtad från något ställe närmare hafvet, 
trakten omkring »Laxegate», och i bottnen af kalksten samt af 
en och annan gråsten. I bottnen bland stenarna hittades några 
bitar af ett lerkärl samt några hartzbitar och brända menniskoben.

Lerkärlet tyckes hafva varit af samma form som tig. 395 i 
Sv. forns., temligen litet och af fast gods. Det synes äfven vara 
drejadt.

N:o 61. Röse, beläget i Nyströms åkerhörn, den ouppodlade 
delen, emot Höglunds åkerhage och utskogen. Diam. 7 m., höjd 
40 å 50 cm. Bestod af stora kalkhällar underst, lagda inifrån 
utåt; ofvanpå dem ör, hemtad från Laxegatehållet. Ingenting alls 
hittades här.

N:o 62. Röse, beläget i samma åkerhörn mellan föregående 
och kretsen 24. Det var så godt som jemnadt med jorden, hvar
igenom dess höjd och vidd blifvit mycket otydliga. Här hittades
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några skarfra1 af brända menniskoben och Jeol. Vid tilläggnin-’ 
gen tillvaratogs en rund hula af mörkröd granit, huggen i flera 
ytor, men ej slipad, möjligen något litet på en fläck. Liksom ku
lorna från 57 var denna 10 cm. i genomskärning.

N:o 63. Röse, beläget i Haglunds åkerhage i sydöstra hörnet 
mot Nyströms åker, nära intill gärdesgården samt kretsen 24 och 
röset 26. Diam. 6,5 m., höjd 40 å 50 cm. I östra kanten lågo 
på 2 meters afstånd från hvarandra två gråstenar af en mansbör- 
das storlek. För öfrigt bestod röset af mindre gråstenar med ör 
emellan, hvilken blifvit hitkörd från annat håll, antagligen någon 
plats närmare stranden. Bottnen bestod uteslutande af kalkhällar.

Ett obrändt djurben hittades ofvanför kalkhällarna tätt uppe 
under ytan, 60 cm. V. om rösets midt. Stenarna deromkring voro 
svarta och sågo ut som örn de varit brända. Likbränningen torde 
sålunda hafva försiggått på stället. Under bottenstenarna här på
träffades ett lager af brända mennislcoben, bränd jord och aska 
samt mycket kol, sträckande sig från V. åt 0. genom rösets midt 
till en längd af något öfver 1 m. och ett djup af 20 cm. Här 
hittades bältebeslag af brons, två jernknifvar, bitar af ett lerkärl 
och en klump af bränd lera. Bland stenarna påträffades äfven 
brända kalkbitar. Förmultnade träbitar hittades vid knifven, möj
ligen lemningar af handtaget. Lerkärlsbitarna lågo så spridda, 
att kärlet måste antagas hafva blifvit sönderslaget, innan det ned- 
lades. Under det ena bronsbeslaget märktes någon hopgyttrad 
mörk massa, som vid berörandet loll sönder, möjligen resterna af 
det föremål, hvarpå beslaget varit fåstadt.

Bronsbeslagen, antagligen till något bälte, utgöras af: l:o) 
tvänne rektangelformiga, 5 cm. långa och 2,5 cm. breda plåtar af 
mycket tunnt bronsbleck, försedda med tre hål vid kanterna och 
isittande korta bronsnitar; 2:o) tvänne blott 5 mm. breda stänger 
af något tjockare bleck, hvilka hafva samma längd som de först
nämnda beslagens bredd och sålunda hafva suttit tvärt öfver bältet; 
de hafva äfven isittande små nitar, af hvilka man ser, att bältet 
varit 3 mm. tjockt, och äro liksom plåtarna utmed kanterna prydda 
med en fin rand; 3:o) ett ändbeslag af samma slag som fig. 302 
i Sv. forns., men mindre, endast 4 cm. långt, och simplare.

Den ena jernlcnifven af samma form som fig. 267 i Sv. forns., 
är 2,5 cm. bred, — ursprungligen har den säkerligen varit bre-
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' dare, ty eggen är något insvängd, som det tyckes, af nötning, — 
och har från början varit 16 cm. lång. Den andra jernJcnifven, på 
hvilken tången och udden fattas, är starkt uppåtsvängd. Bredd 
2 cm.

Lerkärlet af tunnt, blått, fast gods, 3 mm. tjockt, har haft 
starkt svängd buk och tv änne räder punkter inslagna kring hal
sen. Det är drejadt, tyckes hafva varit litet, samt är en varietet 
af fig. 395 i Sv. forns.

N:o 64. Röse, beläget invid åkerkanten mellan denna och 
föregående röse. Diam. 5,5 m., höjd 30 å 40 cm. Bestod af kalk
flisor och fin ör, få gråstenar, i bottnen kalkhällar. Dessa voro 
lagda inifrån utåt, så att hvarje yttre häll låg sluttande öfver den 
närmast inre.

Midt i röset stodo bredvid hvarandra två kistor i N.—S. Den 
östra kistan var 95 cm. lång, 70 cm. bred och 50 cm. djup; den 
vestra 95 cm. lång på östra sidan, 85 cm. på vestra, 56 cm. bred 
i södra ändan, något mindre i norra, och 55 cm. djup. Inga täck- 
hällär funnos öfver någondera kistan. Båda voro lyida med fin 
ör öfverst och längre ned kalksten med ör. Synnerligast i den 
vestra kistan fanns en myckenhet kalkflisor.

I östra kistans nordöstra hörn hittades strax uppe under gräs
mattan bitar af ett lerkärl. Långt ner i kistan hittades äfven en 
bit. Afven förekommo några brända menniskoben och kolbitar. 
Örn lerkärlets form gifva bitarna ingen annan antydan, än attebuken 
varit starkt bugtad i trubbig vinkel. Kärlet har här varit försedt 
med för hand gjorda ornament, små halfcirklar, sneda streck, ringar 
af inslagna punkter, något liknande dem på lerkärlet från 33, och 
rundt örn kärlet löpande parallela limér. Godset är groft, rödak- 
tigt och 4 mm. tjockt. Kärlet tyckes vara drejadt.

I vestra kistan hittades några kolskärfvor, några få brända 
menniskoben, några förrostade jernskärfvor, samt 3 smala, 7 mm. 
långa bronsnitar.

N:o 65. Röse, beläget 14 m. NV. örn 63, invid gärdesgården 
mellan Höglunds och Nyströms egor. Upptill hade det blifvit af- 
taget, så att det nu föga höjde sig öfver marken. Diam. 5,5 m. 
Invid vestra kanten stod en större kullersten, 60 cm. i genom
skärning. Röset, som var gräsbevuxet, bestod hufvudsakligen af
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ör, samt en och annan mindre kalkflis och gråsten. I bottnen 
voro åt S. kalkhällar lagda. I midten saknades de. På bottnen 
låg ett menniska skelett i längdriktning NV.—SO. Hufvudet, hvars 
ben saknades, hade legat åt SO.; tor ötrigt lågo benen mycket 
spridda och utan ordning. Skelettet låg på sjelfva hällbottnen. 
På några ställen ofvanför i röset träffades kol. Afven några hartz- 
bitar påträffades invid skelettet.

N.-o 66. Röse, 13 m. V. örn 65 och nära intill 37, äfven 
nära gärdesgården mellan Haglunds och Nyström egor. Diam.
4.5 m. Afven detta var aftaget i toppen, så att det föga höjde 
sig öfver marken; gräsbevuxet. Nära sydöstra kanten låg en 
kullersten af något mer än en mans bördas storlek. Bestod af 
kalk- och gråsten samt ör. I bottnen voro här och der kalkhäl
lar lagda utan någon ordning. Under dessa, något S. om rösets 
midt, påträffades en obetydlig samling af brända menniskoben och 
kol samt litet aska. Längre åt N., tätt uppe under gräsvallen, 
låg ett obrändt djurben.

N:o 67. Röse, NV. örn föregående, invid hörnet mot Nyströms 
åker. Gärdesgården mot utskogen gick öfver detsamma. Diam.
5.5 m., höjd 20 k 30 cm. Gräsbevuxet, i bottnen kalkhällar. Röset 
bestod af kalk- och gråstenar samt iblandad strandklapper. I 
midten under kalkhällarna anträffades en tunn bädd af aska, brända 
menniskoben och kol. Denna bädd var 1 m. lång i V.—O. och 
50 cm. i N.—S. I norra ändan af röset hittades ytterligare en 
mindre sådan bädd.

N:o 68. Röse, SV. örn föregående, invid grinden mellan 
Haglunds hage och utskogen. Ofvervuxet af gräs. Diam. 3,5 
m., höjd 20 å 30 cm. I midten var en liten grund grop uppta
gen. Röset bestod af ör, likadant som marken rundtomkring, samt 
något kalk- och gråstenar. I bottnen stora kalkhällar.

Nederst på hällbottnen under kalkhällarna låg ett mennisko- 
skelett i riktning N.—S. + 10° Ö.—V. med hufvudet åt N. På 
sidorna voro några kalkstenar lagda, så att de bildade en mycket 
ofullkomlig kista. Vid lötterna stod en liten häll på kant. Ske
lettet var temligen väl bibehållet, dock fanns af hufvudet endast
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en bit af underkäken. Vid tilläggningen hittades en »varpa»1 af 
röd granit, hvilken tycktes hafva legat så högt uppe, att en del 
af stenen legat i öppna luften. Dess största vidd är 12 cm., tjock
lek 3 cm.

N:o 69. Röse, beläget strax SV. om 65, alldeles invid kanten 
af åkern. Diam. 11 m., höjd 40 cm. I midten stucko två långa 
hällar upp, hvilka gingo i riktning N.—S. -f 20" Ö.—V. Huru
vida röset blifvit skadadt och dess öfre del aftagen, är svårt att 
afgöra. Utmed de * långa hällarnas östra sida var ett litet hål 
gräfdt i senare tider. Deras sammanlagda längd var 3,6 m., 
djup 60 cm., tjocklek 8 å 10 cm. Vid norra ändan stodo två 
mindre i vinkel åt V. och sågo ut som gafveln i en kista. Någon 
riktig långsida på vestra sidan syntes ej, blott två små hällar åt 
S. på 80 emis afstånd från de stora. Osäkert är sålunda, om det 
varit en kista; sannolikt ej.

På vestra sidan örn hällsträckningen vid dess södra ända 
hittades några obrända benbitar samt hotskär fvor. Längre fram 
på samma sida hittades på 10 å 20 emis djup en mängd fragment 
af tunn bronsplåt, spridda på en längdyta af 1,5 m., samt 
skärfvor af ett lerkärl, af hvilka några hafva intryckta, jemnlö- 
pande band.

N:o 70. Röse, beläget 60 m. från 64 och 18 m. från 63. 
Diam. 8 m., höjd 40 cm. I toppen var ett litet hål nedgräfdt. 
Röset bestod der öfverst af ör från Laxegatetrakten, rundt der
omkring små gråstenar, som stucko upp i dagen, samt nederst af 
större gråstenar och kalkhällar. Bland stenarna i toppen hittades 
en tillarbetad, ovalt rund granitkula, ej alldeles hel. Vid tillägg
ningen hittades ännu en granitkula, hel. I bottnen påträffades 
stora kalkhällar, hvilka täckte en kista af på kant satta hällar, 
omgifna af en ram lagda sådana (fig. 1 och 2). Äfven utomkring 
de lagda hällarna stodo sådana lutade inåt. Det hela hade varit 
en med omsorg lagd kista. Denna var till hälften fyld med jord 
och låg i riktning N.—S. + 20° Ö.—V. De stående hällarna voro 
nu sammantryckta, så att kistan öfver hufvud taget endast var 
40 cm. bred. I kistan låg ett menniskoskelett, med hufvudet åt

1 Om »varpor» och »varpkastning» se t. ex. C. J. Bergmans Gotländska, 
skildringar och minnen, sid. 231, 234.
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norr, på venstra sidan med uppåtböjda knän, ansigtet åt öster. 
Vid dess midt lågo en fingerring af silfver och två bitar af en

1. Graf kistan i röset 70, sedd uppifrån.

jernJcnif. Ofvanför hufvudet längst bort i kistans norra ända stod 
ett lerkärl. På vestra sidan om detta och längs kistans vestra
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kant lågo bronsbeslag i en böjd linie, hvilken längst ned vek af inåt 
grafven och uppåt lerkärlet, så att alltsammans bildade en oval 
form. De hade varit fästade på trä, af hvilket bitar ännu funnos 
qvar. Äfven hittades ett rätt stort stycke hartz.

2. Genomskärning af grof kistan i röset 70.

Bronsbeslagen utgjordes dels af tre rhomboidiska tunna plåtar, 
dels af runda, ihåliga knappar. De förstnämnda, af hvilka en är 
atbildad tig. 3 i naturlig storlek, äro 6 cm. långa och 2 cm. breda, 
med upphöjda ränder längs kanterna. Af knapparna är en af-

3. Beslag af tunn brons, funnet i röset 70. '/,. fäst i trä^funnen i

bildad tig. 4, likaledes i naturlig storlek; de äro försedda med 
långa, ej invikta, utan rakt nedgående flikar. Dessa knappar 
voro dels anbragta i de nämnda beslagens hörn och tj enade till 
att lästa dem vid träföremålet, dels hafva de äfven suttit här och 
der på föremålet mellan de rhomboidiska plåtarna för att pryda 
upp det eljest här nakna träet. De äro knappast 1 cm. vida.
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Hvad hela föremålet varit, kunde jag ej utröna. Hvilket träslag 
det varit förfärdigadt af, bör deremot kunna bestämmas.

Lerkärlet liknar tig. 395 i Sv. forns, och har liksom detta 
två punkterade ränder omkring halsen; det är 13,3 cm. högt, 17 
cm. vidt öfver buken och 13,r. cm. i mynningen. Godset är 4 
mm. tjockt, mörkgrått och vackert. Hela kärlet är utmärkt väl 
drejadt.

Fingerringen af silfver är nästan för vid, 2 cm. invändigt, 
för att kunna hafva tillhört en qvinna. Den är helt enkel och 
slät samt ganska tunn och smal.

Den ena, något ovalt formade stenkulan är af grå- och röd- 
spräcklig granit, groft tillslagen och ej slipad på något ställe. 
Ett stycke är afslaget. Dess största vidd är 13 cm. Den andra 
af gråaktig, fast granit har två slätslipade ytor. De öfriga sidorna 
äro deremot ej så släta. Vidden är 10 cm.

N:o 71. Litet röse, beläget 19 meter SV. örn föregående in
vid sjelfva åkerkanten, alldeles öfvervuxet af gräs, föga höjdt 
öfver marken. Diam. 3,5 m. Det var hoptordt af väl lagda kalk
hällar, ofvanpå hvilka ett tunnt, örblandadt jordlager blifvit på- 
lagdt. Rundt omkring bottnen lopp en rand af väl lagda kalk
hällar.

I midten stod en liten hällesta i riktning N.—S. utan täck- 
hällar, fyld med jord och kalkflisor. Kistan stod på fasta häll- 
bottnen. Dess längd var 1,j 5 m., bredd 40 cm. (något smalare 
på midten), djup 40 cm. Här påträffades endast brända mennisko
son och några kolbitar samt en liten skärfva af ett lerkärl. Benen 
voro hvitbrända. Ingen aska fanns, hvilket antyder, att benen 
blifvit hopplockade från bålet, som stått på annat ställe, och ned
lagda i kistan.

N:o 72. Röse, beläget 16 m. från 69 och 13 m. från 71. 
Diam. 6,5 m., höjd 40 cm. Bestod af kalkhällar i bottnen samt 
mindre gråstenar och ör från Stenkrogstrakten ofvanpå.

I bottnen låg en intensiv askbädd, 20 cm. i djup och omkring 
1 m. i vidd, uppblandad med brända menniskoson, dock ej syn
nerligen mycket, samt kol. Askan låg på leran under stenarna 
och var starkt hopgyttrad med den förra. Flera af stenarna voro 
hårdt brända, några af gråstenarna så liårdt, att de alldeles fallit
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sönder. Bålet tyckes sålunda hafva stått på platsen nere på leran, 
dock synes askbäddens vidd, 1 m., vara val liten såsom grund 
för ett så stort bål, som behöfts för att bränna en menniska. 
Huru man skall förklara, att stenarna blifvit brända, örn nämligen 
bålet stått på leran, är svårt att säga. De skulle då på något 
sätt hafva legat ofvanpå.

Bland askan hittades ett treuddigt beslag af brons samt en 
knif och en sölja af jern.

Högre upp än askbädden lågo på östra sidan af röset flera 
obrända djurben.

Vid tilläggningen tillvaratogs hälften af en platt, slät, oval 
gråsten.

Bronsbeslaget, af temligen tunn plåt, har formen af en tre- 
uddig stjerna med starkt insvängda sidor och är i uddarna för- 
sedt med små nitar. Hvarje flik är omkring 1,5 cm. lång.

Jernknifven, af vanlig form, lik. fig. 267 i Sv. forns., är 11 
cm. lång och 1,5 cm. bred.

Jernsöljan, af oval form, är 6 cm. lång och 4,5 cm. bred.
En oval sten tillvaratogs, såsom ofvan nämnts, emedan den 

var så jemn och slät på båda de flata sidorna, att den tyckes 
hafva varit begagnad för något ändamål. I motsats till de förut 
nämnda, t. ex. de från 70, var denna platt, men har antagligen 
varit använd för samma ändamål, eller, som jag tror, såsom löpare 
vid sädesmalning. Stenen är af röd, fäst granit och är 18 cm. 
bred samt har varit omkring 30 cm. lång.

N:o 73. Böse, beläget 17 m. från 70 och 14 m. från 72. 
Vägen från östligaste grinden på Höglunds hage gick midt öfver 
detsamma. Diam. 7 m., höjd 30 cm. Bestod af kalkhällar i bott
nen och ör från Stenkrogshållet ofvanpå. I bottnen mellan kalk
stenarna lågo aska, brända menniskoben och kol till en längd af 
2,3 m., bredd af omkring 1 m. och djup ända till 20 cm. Här 
hittades en rund bronssölja, flera beslag af tunn bronsplåt samt 
ett ändbeslag af samma metall; en tunn kolbit af löfved var jem- 
nad i ena kanten och tycktes vara en lemning af arbetadt trä. 
Stenarna i bottnen vörö svarta och hurö spår efter att hafva varit 
med i elden. Bålet har sålunda möjligen stått på platsen ofvanpå 
stenarna.
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Bronssöljan, 2,3 cm. vid, är alldeles rund och gjord af en 
trind, 3 mm. tjock ten. Der ändarna mötas samt på två ställen 
på midten är hon prydd med tvänne insänkta ränder. Nålen, 
som är afbruten, är på det ställe, der hon omsluter Böljan, äfven 
försedd med två dylika ränder.

Ändbeslaget är tämligen likt fig. 302 i Sv. forns, och lika 
långt som detta, eller 8,5 cm., men något gröfre. De öfriga be
slagen, som äfven antagligen tillhört ett bälte, bestå af temligen 
tunna sönderbrutna bronsplåtar, några med isittande nitar. Två 
af dessa plåtstycken äro sammannitade.

N:o 74. Litet, lågt, gräsbevuxet röse, 14 m. SV. örn 71, ut
med samma åkerkant. Diam. omkring 4,5 m.; höjde sig föga 
öfver marken. I bottnen voro kalkstenar lagda samt derutomkring, 
äfven i bottnen, en ring af sådana. Ofvanpå var lagdt ett tuunt 
lager af jord. Det såg ut, som om ett litet hål blifvit gräfdt 
i midten i senare tider. Derunder påträffades en ofullständig 
hällkista, hvilkens längdriktning var N.—S. + 10° Ö.—V., längd 
80 cm. och bredd ungefär 50 cm.; djupet var endast 20 å 30 cm. 
Den stod på fasta hällen, som här låg nära under jordytan.

Jorden inuti kistan var litet mörkare än den öfriga. Här 
påträffades litet brända mennislcoben, rätt många bitar af ett ler
kärl, några kolbitar, obrända ryggkotor af ett djur samt en obränd 
djur tand.

Lerkärlet tyckes hafva varit en varietet af fig. 395 i Sv. forns.,' 
men har saknat alla prydnader. Godset är fint, rödt och 4 mm. 
tjockt. Kärlet tyckes vara drejadt.

N:o 75. Böse, gräsbevuxet, beläget 11 m. från 74 och 15 
m. från 71, nära åkerkanten. Diam. 5 m., höjd 40 cm. Bestod 
af kalksten och något gråsten i bottnen samt derofvanpå jord af 
samma beskaffenhet som den omgifvande marken; i norra ändan 
dock något påkördt från Stenkrogsliållet. I midten hittades mellan 
stenarna brända menniskoben och några kolskärfvor samt under 
stenarna några tunna bronsbeslag. I norra ändan, tätt uppe under 
gräsroten, låg ett obrändt djurben.

Bronsbeslagen, blott två fragment, äro af tunnt bleck med 
tvänne medelst pressning upphöjda små åsar längs de ovalt böjda 
ytterlinierna; de likna sålunda dem från grafven 35.



126 FREDRIK NORDIN.

N:o 76. Böse, något gräsbevuxet, beläget 14 m. SV. om 75, 
nära åkerkanten. Diam. 6,5 m., höjd 40 cm. Bestod af gråsten 
och kalksten med ör från Stenkrogshållet ofvanpå. Vid östra kan
ten låg en stor gråsten af 70 emis genomskärning. I södra 
hälften påträffades under stenarna tre särskilda små fläckar af 
aska och brända menniskoben samt, spridda såväl under stenarna 
i den ena fläcken som högre upp bland stenarna, flera bitar af ett 
lerkärl. Afven en jernknif hittades.

Jcrnknifven, som har varit ovanligt tjock, är mycket förrostad 
samt saknar udden och den ena ändan af tången. I denna sist
nämnda, som är rätt bred, sitter en grof, 2 cm. lång jernnit. Denna 
knif har således icke varit instucken i ett hål i skaftet, utan måste 
detta hafva bestått af tvänne skifvor, som legat en på hvar sida 
örn tången och fasthållits med nitar.

Lerkärlet har, att döma af bitarna, liknat fig. 395 i Sv. forns. 
och liksom detta haft tvänne ränder af intryckta punkter kring 
halsen. Godset är fint, rödt och 4 å 5 nini. tjockt. Kärlet tyckes 
vara drejadt.

N:o 77. Best kalkhäll, 9 m. från 75 och lika långt från 76 
åt vester. Längd 90 cm., höjd öfver marken 15 cm., från roten 
1 lii., tjocklek 10 cm. Kring stenen var ditförd strandklapper, 
så att det bildade en låg gräsbevuxen kulle. Hällen lutade något 
åt Ö. Dess längdriktning var N.—S. + 10° Ö.—V. På båda si
dorna stodo stödjehällar, af hvilka några liksom hufvudhällen stod 
på fästa hällbottnen.

Mellan hufvudhällen och stödjehällarna lågo brända mennisko
ben strödda. Ingen aska, blott några små kolskärfvor påträffades.

N:o 78. Böse, beläget 7 m. från 77 och 11 m. från 76, 
gräsbevuxet. I midten var ett litet i senare tider gräfdt hål. På 
östra sidan låg en stor, aflång, 1 m. lång och 60 cm. bred grå
sten. Diam. 4,5 m., höjd 30 cm. Bestod af kalkstenar i bottnen 
och ör från Stenkrogshållet ofvanpå.

I bottnen stod en grafkista af på kant satta hällar, täckt af 
tvänne stora sådana. Kistans riktning var NO.—SV. med några 
graders dragning åt N.—S. Holl var fyld med jord, bland hvilken 
påträffades några kolskärfvor. Sidorna bestodo af flera hällar, af 
hvilka några hade fallit inåt. Hela kistans längd var 1,9 m.,
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bredd 50 cm., största djup 37 cm., hvilket mått äfven angifver 
djupet af skelettets läge under jordytan. Bottnen utgjordes af 
lagda kalkhällar.

I kistan låg, som nämndt är, ett menniskoskélett på venstra 
sidan med ansigtet åt SO., knäna något böjda. På östra sidan 
om dess midja låg en rund jernsölja och framför bröstet en för- 
rostad jernknif med tången uppåt. Vid denna sutto ännu qvar 
små smulor af träskaftet. Klefven har ej kunnat i den ställningen 
hållas af någondera handen, utan antingen nedlagts lös bredvid 
eller suttit fast vid bröstet, hvilket senare dock knappast lär vara 
antagligt. Hela skelettets längd, örn det tänkes rakt utsträckt var 
omkring 1,6 m.

Jernknifven, mycket förstörd af rost, har varit ovanligt bred, 
2,5 cm.

Jernsöljan, som saknar nål, är 3,5 cm. vid.

N:o 79. Böse, gräsbevuxet, beläget 12 m. från 41 och 10 
m. från 78. Bestod af något jord ofvanpå samt kalksten och 
något gråsten i bottnen. Diam. 4 m., höjd 20 cm.

I röset stod en mycket smal hällkista i riktning N.—S. Si
dorna bestodo af flera små hällar, hvilka fallit inåt, så att de stodo 
lutande mot hvarandra. Kistan var fyld med jord, bland hvilken 
hittades i södra ändan upptill några lcolskärfvor. Kistans hela 
längd var 1,9 m., dess bredd i bottnen 40 cm., djup 40 cm.

I kistan låg ett menniska skelett, hvars öfra del, utom några 
refben, alldeles var förmultnad. Af kraniet syntes ingenting, utom 
några tänder, hvilka lågo nere öfver höfterna, der äfven finger
benen hittades. Nedre extremiteterna voro deremot alldeles bibe
hållna. Skelettet låg på leran.

På underbenen stod ett litet lerkärl, hvilket var så skört, att 
det gick sönder i en mängd skäfvor, oaktadt det med stor var
samhet upptogs. Bredvid detsamma låg ett smalt, förrostadt, obe
stämbart föremål af jern samt en likaledes förrostad jernknif, 
äfvensom å andra sidan åt S. en jernsölja. Kundtomkring allt 
detta gick en hartzrand. Ett träkärl hade således nedsatts på 
den dödes fotter och i detta kärl inlagts ett lerkärl, en knif, samt 
ett annat föremål af jern. Söljan kan ej gerna hafva ditlagts lös 
utan fästsittande i något bälte eller dylikt, möjligen bältet till
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klefven. Vid midjan af skelettet hittades äfven några små bitar 
af jern, alldeles förrostadt.

Lerkärlet, såsom förut nämndö skålformigt, är gjordt af blå
aktig lera. Godset är groft med isittande glimmerkorn, skört och 
tjockt, 6 å 7 mm.

N.-o 80. Böse, beläget 15 m. SV. om 76. Diam. 6 m., höjd 
40 cm. Bestod af kalksten och gråsten å bottnen samt ör från 
Stenkrogshållet ofvanpå.

På två små fläckar i östra hälften af röset under stenarna 
sågs något litet aska. Brända menniskoben, särdeles många, 
hittades här och der under stenarna, äfvensom några kolbitar. 
Två obrända djurben hittades i vestra hälften af röset Uppe bland 
stenarna nära ytan. Mellan askfläckarna i bottnen, således i östra 
hälften af röset, lågo en jernknif, en jernsölja och en tredje 

* jernbit.
Den döde kan ej hafva blifvit bränd här på stället, utan benen 

måste efter bränningen hafva blifvit hopplockade och hitförda jemte 
något aska.

Jernlmifven, med något insvängd egg, är 2 cm. bred. Spetsen 
på både bladet och tången är afbruten.

Söljan, temligen tunn, är jemförelsevis lång, 3,5 cm. och 
smal, 2,3 cm.

N:o 81. Röse, gräsbevuxet, beläget 13 m. S. örn 80, alldeles 
invid åkerkanten. Diam. 6 m., höjd 30 å 40 cm. Bestod af kalk
hällar i bottnen och ör från Stenkrogshållet ofvanpå.

I bottnen under bottenstenarna låg en gråstens-varpa, som 
bar tydliga spår efter bearbetning. Hon är af röd granit, tjock i 
ena kanten, 6 cm., tunnare åt den motsatta samt 12 cm. vid eller 
af vanlig storlek.

N:o 83. Böse, gräsbevuxet, beläget 10 m. från 40 och 79. 
I midten var en myrstack. Diam. 4 m., böjd 20 cm. Bestod af 
kalksten och gråsten samt något jord ofvanpå. I bottnen låg ett 
menniska skelett i riktning NO.—SV. Vid hufvud och lotter stodo 
tre hällar, en som gafvel, två lutande mot hvarandra, likasom 
ändarna på en kista, hvilkens sidor ramlat in mot hvarandra. Af- 
ståndet mellan båda gaflarna var 1,6 3 m.
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Skelettet låg på högra sidan med ansigtet vändt åt NY. Knäna 
voro något böjda. Högra armen låg rak, den venstra böjd. Hela 
skelettet var val bibehållet och 1,6 5 m. långt. Det låg 30 å 40 
cm. djupt under jordytan. Inga hällar voro lagda till botten. 
Deremot funnos några medelstora, tunna täckhällar.

På högra tinningen märktes en liten tunn skärfva af brons, 
som färgat denna fläck på hufvudet grön. Ofvanpå hjessan läg
en jernknif med spetsen åt SO., eggen vänd åt NY. På nedersta 
ryggkotorna mellan bäckenbenen låg en jernsölja. Intill venstra 
knäet stod ett litet lerkärl.

Jernknif ven, hvars tånge' småningom afsmalna!- från bladet, 
är 12 cm. lång och 2,3 cm. bred.

Jernsöljan, rund och hoprostad till en klump, är 3 cm. vid.

Lerkärlet är afbildndt fig. 5 i hälften af verkliga storleken. 
Dess vidd öfver buken är 9,5 cm., öfver mynningen 8,2 cm., höjd 
8,s cm. Godset är gråblått, G mm. tjockt. Osäkert är, örn det 
är drej adb

N:o 83. Röse, gräsbevuxet, beläget 8 lii. från 82 invid resta 
kalkhällen 43. Bestod af jord ofvanpå och kalkstenar samt något 
gråstenar i bottnen. Diam. 4 lii., höjd 20 cm.

I södra kanten hittades något Irol.
9
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Här påträffades två menniska skelett, det ena liggande ungefär 
i midten, det andra 70 cm. mera åt Y. Det senare låg nära uppe 
under ytan, det torra 30 cm. djupare ner. Båda skeletten lågo i 
N.—S. + 20° Ö—V. och med hufvudena åt N. Skelettet i midten, 
som var väl bibehållet, låg på rygg. Det tycktes hafva varit' en 
rätt groflemmad person. Hela skelettets längd var 1,7 m.

Det vestra skelettet var äfven helt, utom hufvudskålen, hvilken 
hade blifvit krossad af ett träd, som vuxit derofvanpå. Det låg 
på högra sidan med ansigtet vändt åt V. och knäna något böjda. 
Afven detta var 1,7 m. långt.

Ofvanför liufvudet af skeléttet i midten var en kalksten stöld 
på kant.

N:o 84. Krets af små gråstenar, som endast på några ställen 
stucko upp ur jorden, belägen 6 m. N. om föregående. Diam. 4 
m. Den var knappt något höjd öfver den kringliggande marken. 
Deruti märktes ingen fyllning, endast vanlig jord.

I vestra hälften påträffades en kalkhäll och under densamma 
en askbädd af 50 enns vidd och 20 emis djup, uppblandad med 
kol och några brända menniskoben.

N:o 85. Rest kalkhäll, stående invid kanten af föregående, 
mellan denna och grafven 39. Biktning NO.—SV. Hällen stack 
obetydligt upp öfver marken och lutade starkt åt SO. På samma 
sida stod en liten häll till stöd. Hufvudhällens längd var 60 cm., 
höjd 50 cm. och tjocklek 8 cm. På båda sidor örn densamma låg 
en bädd af aska, uppblandad med några få kol, hvilken gick ned 
till 30 emis djup.

N:o 86. Otydligt, gräsbevuxet röse, beläget V. örn 84, all
deles intill detsamma, bestående af något jord samt gråsten och 
kalksten.

Här påträffades rätt mycket brända menniskoben, ett brons
spänne samt omkring detsamma något litet aska.

Spännet liknar lig. 12 i Månadsbladet för 1880. Nålen är 
af samma stycke som spännet. Dettas hela längd är 5 cm.

N:o 87. Krets af mindre gråstenar, belägen 9 m. V. örn 83; 
5 m. i diam. Fyld med jord och gråstenar samt något kalkstenar.
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I midten hittades bland stenarna en gråstenskula, ett bronsspänne, 
några brända nicnniskoben samt helt obetydligt aska på två små 
fläckar. I södra ändan af ringen hittades derjemte en och annan 
kolbit.

Spännet, befryndadt med det i näst föregående graf, är i det 
allra närmaste likt fig. 12 i Månadsbladet för 1880, men något 
större. Genom spiralen bär gått en kort t värstång af jern, hvilken 
finnes qvar bland de delar, i hvilka spännet gått sönder. Nål- 
hållaren är temligen lång och nålen rätt tjock.

Stenkulan, af fast, rödaktig granit, är slätslipad eller glatt- 
nött i ett bälte rundt omkring, men för öfrigt rått tillhuggen. 
Vidd 10 cm.

N:o 88. Otydligt, gräsbevuxet röse invid 87 åt SV., be
stående af kalk- och gråstenar samt jord. Diam. 4 m.

Här hittades brända menniskoben, men intet kol eller aska. 
Deremot var jorden rätt svart.

\
N:o 89. Röse, gräsbevuxet, beläget invid 87 åt NV. Bestod 

af gråstenar, jord och något kalkstenar. Diam. 4 m., höjd 20 cm.
I midten påträffades under stenarna en bädd af aska, brända 

menniskoben och något kol, hvilken var 15 cm. djup, 1 lii. lång 
och G0 å 70 cm. vid. Här hittades en mängd »halfp erler» af 
brons, små runda smältdroppar samt tunna plåt fragment af samma 
metall, en sölja samt flera beslag af jern.

»Halfp enior nan äro af samma slag som fig. 363 i Sv. forns., 
men med kortare flikar.

Jernsöljan, mycket förrostad, är rund till formen och 4,5 
cm. vid.

N:o 90. Röse, gräsbevuxet, beläget 11,5 m. V. om före
gående. Bestod af jord, uppblandad med gråstenar upptill samt 
kalkstenar i bottnen. Diam. G lii., höjd 30 å 40 cm. I bottnen 
lågo flera lager stora kalkstenar. Längst ned påträffades tre väl
diga kalkhällar och under dessa ett val bibehållet menni sko skelett, 
liggande i riktning NO.—SV. Det var lagdt på högra sidan med 
hufvudet åt NO. Hufvudet var starkt tillbakadraget åt ryggen, 
hvarigenom ansigtet var vändt åt N. Benell voro rakt utsträckta, 
armarna likaså. Hela skelettet höll 1,76 lii. i längd,men torde, örn
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det legat rakt, nått fulla 1,8 m. Den här jordade personen, för 
öfrigt mycket groflemmad, har således varit öfver 6 fot lång. 
Skelettet låg på ditlagda hällar, hvilka funnos l,i lii. under rösets 
topp. Det var ett af de djupast lagda skelett, jag hittills på
träffat i detta gräffält.

I nordöstra kanten stod en kalkhäll i riktning NO.—SV., 90 
cm. lång och 60 cm. hög. Här påträffades ingenting.

N:o 91. Liten obetydlig, gräsbevuxen kulle invid domaresätet 
åt V. Här stack en kalkhäll upp, hvilken befanns vara ena sidan 
af en liten oregelbunden kista, omkring 50 cm. vid och 30 å 40 
cm. djup. Ingenting hittades här.

N:o 92. Gräsbevuxet röse, 13 m. V. örn 90, bestående af 
små gråstenar och jord. Det låg alldeles invid gärdesgården. 
Diam. 4 m., höjd 50 em. Här hittades rätt mycket brända men- 
niskoben och något kol, en spjutspets, en duhhelknapp och ett 
annat föremål af jern.

Spjutspetsen, mycket förrostad, är bred på midten och af- 
smalnar småningom mot holken. Bredd 4 cm. Spetsen, liksom 
större delen af holken, är afbruten.

Dubbelknappen, af simpel form, är 1,3 cm. hög.
Det andra föremålet består af en i ögla vriden platt jemtön.

N:o 93. Gräxbevuxet röse, beläget 9 m. V. om 88, bestod 
af gråstenar med fyllning af jord emellan. Diam. 4,5 m., höjd 
20 cm.

I midten hittades något brända menniskoben, några kolskärfvor 
samt ett lerkärl.

Lerkärlet är tyvärr alldeles söndergånget i bitar, och man 
kan derför ej med säkerhet afgöra, hvilken form det haft. Denna 
tyckes dock hafva varit densamma som i grafven 127; kärlet bär 
varit försedd med sirater af flera slag, såsom insänkta bandlinier 
och punkter. Bottnen är intryckt. Godset är ljusrödt och 3 å 4 
mm. tjockt. Kärlet är antagligen ej drejadt, ty mynningen är 
något tillplattad.

N:o 94. Gräxbevuxet röse, beläget 9 m. SV. om 93. Diam. 
4 m., höjd omkring 20 cm. Bestod af gråstenar nied jord emellan
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samt kalkstenar i bottnen af rösets midt, hvilka täckte en Idsta 
af kantsätta kalkhällar, som sträckte sig i NO.—SV.

Endast kistans södra del var fullständig. Åt NO. var fort
sättningen af kistan deremot lagd med gråstenar. Kistans djup 
var 40 cm., dess bredd upptill 30 cm., men mindre i bottnen.

Här låg ett menniskoskelett med hufvudet, egendomligt nog, 
åt söder. Dess öfverdel låg helt och hållet orubbad, deremot 
saknades alldeles de nedre extremiteternas ben, utom venstra 
lårbenet, på sin plats, men en del ben hittades ofvanpå hufvudet, 
bland dem delar af ett lårben. Möjligen har skelettets nedre 
del blifvit rubbad i senare tider. Det var lagdt på venstra sidan, 
med ansigtet åt V.

6. Lerkärl, funnet i röset i)4. l,

Nedanför bröstet låg ett lerkärl med mynningen vänd åt ske
lettets hufvud.

Lerkärlet är afbildadt fig. 6 i hälften af verkliga storleken. 
Det saknar alldeles prydnader och är utan tvifvel drejadt. Bott
nen är intryckt; godset gråblått och temligen tjockt. Vidd öfver 
buken 10 cm., i mynningen 7,6 cm., höjd 8,7 cm.

N:o 95. Gräxbevuxet röse, beläget 9 m. V. om 94. Diam. 
3,5 m., höjd 20 cm. Bestod af medelstora gråstenar. Under ste
narna i midten hittades en rint/, en rund platta och ett hoprostadt 
föremål af brons, alla tre liggande på skilda ställen, omgifna af 
hvar sin fläck aska af 10 å 20 emis vidd, några mindre fragment
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af nämnda metall, en liten skadad jernknif samt åt östra kanten 
många bitar af ett skadadt lerkärl, liggande nära .tillsammans. 
Afven brända menniskoben och något kol hittades.

Utomkring röset gick en krets af mindre gråstenar, 11 m. 
i diam.

Den runda bronsplattan kan närmast liknas vid ‘tig. n å pl. 
1 i tredje häftet af Teckningar ur Svenska Statens Historiska Mu
seum, blott de 4 runda hörnutsprången borttagas och på midtel- 
fältet tankes en jernkula betäckt med bronsplåt. Det ser äfven 
ut, som örn ifrågavarande platta egt en hake på baksidan, liksom 
nämnda figur, ehuru den nu saknas. Hela plattan är 3 cm. 
i diam.

Bronsringen, oval till formen, 3,5 cm. lång och ej fullt så 
bred, 1 cm. tjock, har antagligen varit en sölja, till hvilken de 
öfriga bronsfragmenten bildat nålen.

Det andra föremålet, som har ett ringformigt utsprång, är 
sammansmält med aska och kol till en oformlig klump. Alla 
dessa tre föremål hafva troligen utgjort beslag till samma bälte.

Lerkärlet, som tyckes hafva varit af ungefär samma form som 
det från 94, har omkring öfre delen af buken varit prydt med 
insänkta ringar mellan tvänne parallela limér ofvantill och en 
sådan nedtill. Godset, som är rödbrändt i ytan, men blågrått in
uti, är 3 mm. tjockt. Kärlet är utan tvifvel drejadt.

N:o 96. Gräsbevuxet röse, beläget 9 m. S., örn'94 och strax 
V. örn 95. Bestod af medelstora gråstenar samt fyllning af jord 
emellan dem. Diam. ungefär 3 m., höjd öfver marken obetydlig.

Närmare norra kanten än midten hittades mycket brända 
menniskoben, liggande samlade på en liten fläck, samt omkring 
och öfver deni bitarna af ett lerkärl. Antagligen hafva benen 
varit lagda i lerkärlet. Häribland hittades äfven en ringformig 
sölja af jern. Ett litet stycke härifrån åt S. påträffades en ring 
och ett ringformigt bältebeslag af jern med vidsittande platta. 
Annu litet längre åt söder hittades några små obetydliga brons
fragment. På en half nars afstånd från den ofvannämnda sam
lingen af krukbitar och ben hittades äfven några bitar af ett 
annat lerkärl.

Jernbeslagen hafva säkerligen alla tillhört ett bälte. Det ena 
är en förrostad ring med vidsittande jernplatta, liknande brons
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plattan i nästföregående graf, men något mindre, eller 2,a cm. 
vid. Bitar af ännu en andra sådan platta förekommo bland jern- 
fragmenten. Det andra, äfvenledes förrostadt, tyckes hafva varit 
en ring med något slags remhållare, eller ock två hoplänkade 
ringar, af hvilka den ena i sådant fall är förderfvad. Den hela 
ringen är 3,5 cm. vid. Den andra ringen, mindre och smalare, 
är 2,3 cm. vid.

Det ena lerlcärlet har haft hög hals och nedanför denna varit 
försedd med en 1,3 cm. bred upphöjd ås, i hvilken 5 mm. vida 
ringar med en uppstående punkt i midten äro intryckta. Huru
dan kärlets botten varit, upplysa ej bitarna. Osäkert är, om 
kärlet är drejadt. Det består af helt igenom rödt, 3 å 5 mm. 
tjockt gods.

Bland bronsfragmenten linnes ett litet skålformigt, genomborradt 
i kanten af ett hål, säkerligen en hit af en »bronshalfperla».

N:o i)7. Röse, beläget 15 m. från 94 och 12 m. från 80. 
Diam. 7 m., höjd 30 å 40 cm. Bestod af stora gråstenar med 
jordfyllning emellan.

Under stenarna hittades 1 m. från rösets midt en bit af ett 
lerkärl. I midten lågo brända menniskoben och ett stycke derifrån 
några kolstycken. Bland benen är ett finger-(tå-?)ben, som tyckes 
vara obrändt.

Lerkärlet, af hvilket blott en liten bit hittades, har varit af 
helt annat, ljusare, finare och vida hårdare gods, än de öfriga. 
En mängd parallela, snedt intryckta band — den lilla biten har 
8 sådana — hafva gått rundtomkring kärlet. Det är möjligt, att 
kärlet tillhör en mycket senare tid än grafplatsen och att den 
lilla biten af en tillfällighet inkommit i röset.

N:o 98. Röse, beläget 14 m. V. om 81 och alldeles invid 
åkerkanten. Diam. 6 m., höjd ungefär 40 cm. Bestod af kalk
sten och ör från Stenkrogshållet. Från öfre delen af röset hade 
något sten blifvit borttagen.

I midten hittades nere bland stenarna bitar af ett groft ler
kärl och af brända menniskoben. Ofvanpå, nära uppe i ytan lågo 
flera obrända djurben.

Lerkärlet har varit af groft och mer än 5 mm. tjockt gods. 
Buken har varit starkt svängd. Det har varit prydt med dels
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vågräta, jemnlöpande limér samt punkter och små cirklar, dels 
sneda streck.

N:o 99. Graf vid rest kalkhäll, stående invid 98 åt N. Längd 
80 cm., höjd trän roten 75 cm., tjocklek 9 cm. Hällen syntes 
endast med en liten spets öfver marken. Han stod i N.—S., om- 
gifven på alla sidor af dels kalk- dels gråstenar, nedsatta till stöd. 
Åt Ö. voro lagda flera större kalkhällar till en längd af öfver 2 
m. Under dem hittades ingenting.

Vid den vestra kalkhällen hittades deremot rätt mycket 
brända menniskoben, nedlagda mellan denna häll och stödjehäl- 
larna, samt något svart jord äfvensom en del kol.

N:o 100. Stort röse, beläget 18 m. V. om 98 vid en plats, 
der kalkhällen ligger öppen i dagen. Diam. 8 m., hejd 50 cm. 
Det bestod af kalk- och gråstenar, samt öfverst at ör från Sten- 
krogshållet.

Nära midten, men något mera åt vestra kanten var ett hål, 
gräfdt i senare tider. Ur detta stacko två vackra, tjocka kalk
hällar upp, stående i vinkel mot hvarandra. Troligen hafva de 
varit väggar i en kista, hvilkens håda öfriga väggar blifvit bort
tagna, då hålet gräfdes. Kistan, örn det varit en sådan, skulle 
hafva varit 60 cm. djup och 50 cm. vid. Här hittades bitar af 
ett mycket groft lerkärl samt något kol.

På ett afstånd af 1 m. härifrån åt O., men strax N. om rösets 
midt, påträffades en bädd af aska och brända menniskoben, 50 cm. 
i vidd. Häri stod en lerkruka, skyddad från ena sidan af en 
lutande kalkhäll, men ej på de andra sidorna af några särskildt 
tor detta ändamål nedsatta stenar. Krukan hade derför också 
flera remnor, men kunde dock upptagas i någorlunda oskadadt 
skick. Hon var fyld med jord. Häri lågo äfven några små före
mål af brons, som det tyckes, böjda beslag till en tunn kant af 
ett dryckeshorn^).

Det grofva lerkärlet, säkerligen tummadt, har haft platt botten 
och är af groft, 1 cm. tjockt gods. Inuti synes på bottnen lem- 
ningarna efter någon mörk massa, som varit lagd i kärlet.

Det andra lerkärlet, likt fig. 395 i Sv. forns., är af tunnt — 
3 mm. — rödt gods och har kring halsen haft tvänne ränder in
tryckta punkter.
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N:o 101. Obetydlig, gräsbevuxen kulle mellan 90 och 88. 
Diam. 2 m.; höjde sig toga öfver marken. Bestod af något grå
stenar samt fyllning af jord. I midten var jorden något litet 
svart, och deribland hittades brända mennisköben.

N:o 102. Obetydlig, gräsbevuxen kulle, 3 m. i diam., belägen 
invid sydvestra kanten af 90. Ofvanpå kullen låg en gråsten af 
40 emis genomskärning, af naturen formad som ett klot. Röset 
bestod af medelstora gråstenar och kalkstenar samt jordfyllning. 
I bottnen under stenarna låg en stor gråstensvarpa.

I norra delen af röset påträffades under stenarna en bädd af 
aska och brända mennisköben samt något kol, hållande en halfm. 
i vidd. Här lågo många tunna beslag af brons, en ring, delar af 
ett spänne samt flera andra föremål af jern.

Varpan, af röd granit, är den största af de tre, som påträffats 
i graftältet och håller ej mindre än 15 cm. i vidd. I ena kanten 
är hon något tjockare än i de andra, eller 6 cm. Hon har åtminstone 
fyra tydliga hugg efter knackning. En stark arm har det fordrats 
för att föra denna stora varpa, och jag kan knappt påminna mig 
hafva sett någon större varpa begagnas nu för tiden.

Bronsbeslagen bestå af: l:o) många hela eller söndrig^ föremål 
af tunn bronsplåt, i ändarna hopvikta, så att de visa sig hafva 
varit böjda öfver något platt, 2 å 3 nini. tjockt, 2,5 cm. bredt 
föremål, hvars rätsida, men icke baksida täckts deraf; 2:o) bitar 
af tunna bronsbeslag, antagligen till samma föremål, genomborrade 
af små hål och försedda med pressade figurer, samt 3:o) »half- 
perlor» af brons, lika fig. 363 i Sv. forns.

Jernspännet tyckes hafva varit af ungefär samma förm som 
fig. 12 i Månadsbladet för år 1880.

De öfriga jernföremålen utgöras dels af en grof sölja, 4 cm. 
vid, en eller fränne smala — 1 cm. — platta jernstänger med 
isittande nitar, samt bitar af en tunn, 3 cm. bred jernplatta.

N:o 103. Liten, låg, gräsbevuxen kulle afjord, uppblandad med 
gråsten, belägen invid 102 åt S.

Här hittades under stenarna två små fläckar af aska och brända 
mennisköben på 20 enns afstånd från hvarandra, samt i hvardera 
fläcken delar af ett bronsspänne. Spännena hade varit med på 
bålet, och bronsen var derför mycket skör.
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Det eila spännet är afbildadt tig. 7 i -/3 af verkliga storleken. 
Bygeln är konkav på undersidan. Tvärslån af jern, omgifven af 
en i inånga hvarf spirallindad bronstråd; runda knappar i än
darna. Det andra spännet är så skadadt af eld, att formen svårli
gen kan bestämmas.

N:o 104. Liten gräsbevuxen kulle, toga höjd öfver marken, 
invid 103 åt SV. Bestod af jord, uppblandad med mindre gråste
nar. Diam. ungefär 3 m.

I midten var jorden svart på öfver 1 inis vidd och rikligt 
uppblandad med brända menniskoben samt något kol. I vestra 
kanten häraf låg ett hopböjdt jernsvärd, brustet i flera delar. Det

7. Bronsspänne, funnet i röset 103.

var lagdt längs med jordytan, blott några få cm. under densamma. 
Det är en mellanform mellan tig. 281 och 282 i Sv. forns. Bredd 
7 cm.; längden kail cj bestämmas. Fästet, som är afbrutet, tyckes 
hafva varit ganska kort. Det har haft tre nitar, af hvilka den 
nedersta sitter mycket nära eggen. Trähandtaget har således ned
till varit nästan lika bredt som svärdet och på midten insvängdt.

N:o 105. Otydlig, liten, gräsbevuxen' kulle, invid föregående 
åt S., bestående af jord uppblandad med små gråstenar.

Under stenarna lågo spridda på öfver 1 inis vidd en mängd 
brända menniskoben. Här och der var jorden litet mörk. Några 
fragment af brons påträffades äfvensom några beslag af jern.
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N:o 106. Liten, otydlig, gräsbevuxen kulle, nära SV. om före
gående. Bestod af jord och gråstenar.

Under stenarna i midten af kullen hittades två brända skäf
vor af menniskoben samt ett bronsspänne. Detta är tyvärr sönder
fallet i flera bitar, hvilka dock visa, att spännet varit af ungefär 
samma form som tig. 312 i Sv. forns.

N:o 107. Liten, otydlig, gräsbevuxen kulle, nära 106 åt S. 
Diam. ungefär 3 m., höjd omkring 10 å 15 cm. Bottnen var 
belagd med kalkstenar, derofvanpå gråstenar och jord.

Här hittades i midten några brända menniskoben och en tor
mstad jernbit.

N:o 108. Gräsbevuxen kulle, lik de närmast föregående, 5 
m. V. örn 107. Diam. ungefär 2,5 m. Bestod af jord och medel
stora gråstenar.

I midten under stenarna lågo spridda rätt mycket brända 
menniskoben. Eli liten bit kol och en helt obetydlig bit brons 
hittades äfven; ingenting vidare.

N:o 109. Gräsbevuxen kulle, lik de närmast föregående, 
liggande nära gärdesgården åt utskogen strax invid 108. Diam.
3,5 m., höjd obetydlig ofvan jord. I vestra kanten låg en rund 
gråsten af en god mansbördas storlek, 45 cm. i genomskärning.

Ett mycket tunut lager åt'aska, uppblandadt med något brända 
menniskoben, sträckte sig från samma kant 1,5 lii. inåt midten. 
I östra kanten hittades några fragment af brons och i den norra 
bitar af ett groft lerkärl. Afven en jernsölja med remhållare 
hittades.

Säljart är fyrkantig och längs kanterna prydd nied ett punkte
rad! band af ett på bältebeslagen från detta gräffält vanligt slag. 
Söljan är rund, platt och 4 cm. vid. Det hela har varit ett rätt 
vackert arbete.

Lerkärlet har varit af mycket groft, 8 å 10 nini. tjockt, blått 
gods. Kärlet tyckes hafva varit skålformigt.

N:o Ilo. Litet gräsbevuxet röse, beläget 12 m. V. örn 109, 
alldeles intill gärdesgården åt utskogen. Diam. 3,5 m., höjd 30 cm. 
Bestod af mycket stora kalkstenar och något gråstenar samt jord.
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Ingenting påträffades Ilar utom en liten obetydlig fläck svart 
jord i södra delen af röset under stenarna.

N:o lil. Litet, gräsbevuxet röse, beläget 9 m. S. om före
gående. Diam. 3 m., höjd 30 cm. Bestod af mindre gråstenar 
och jord. Två stora trädstubbar stodo i röset.

I midten under stenarna hittades litet brända menniskoben, 
något kol samt ett rundt jernbeslag. Vid tilläggningen hittades 
en rund stenkula.

Jernbeslaget är en knapp med stor platta, 3,3 cm. vid, och 
en uppstående buckla i midten. Längs kanten har den haft någon 
numera otydlig ornering.

Stenkulan, af någon grå stenalf (granit?), är ej klotrund, i 
det den har två plattade, mycket väl slipade sidor. Bredd 10 cm., 
höjd 6 cm.

N:o 112. Litet, gräsbevuxet röse, 12 m. SV. örn föregående. 
Diam. 3 m., höjd 10 å 20 cm. Bestod af gråstenar med fyllning 
af jord samt kalkstenar i bottnen. I midten växte en tall, som 
försvårade arbetet.

Kalkhällarna.befunnos täcka en kista af på kaut stälda kalk
hällar, hvilken gick i riktning NO.—SV. Den södra ändan af 
kistan var fullständig, den norra deremot ofullständig. Kistan 
inneslöt ett menniskoskelett, som låg med hufvudet åt NO. Öfre 
delen af skelettet var förmultnad, nedre delen deremot väl bibe
hållen, men liggande i oordning. Egendomligast var förhållandet 
med det venstra lårbenet, hvilket låg tvärt öfver kistan. Skelettet 
låg på blotta jorden, täckt af jord, hvilken dock ej gick ända 
upp till kistans öppning, utan var ett tomrum der lemnadt. Kistans 
längd var 1,9 m., bredd och djup 40 cm. Ingenting vidare på
träffades.

N:o 113. Litet, gräsbevuxet röse, 8 m. S. om 108. Diam.
3,5 m., höjd 30 cm. Utomkring syntes åt N. spår af en krets, 
som gått rundt omkring röset, 8 m. i diam. I midten stod en 
stor stubbe.

Under och på sidorna örn denna var jorden svart. Här hitta
des några få brända menniskoben och litet kol samt bitar af ett
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lerkärl, om hvilket det ej kan sagås mera, än att det varit in- 
svängdt vid halsen och af temligen fint, rödt, 5 mm. tjockt gods.

N:o 114. Litet röse, något gräsbevuxet, beläget 10 m. SV. 
om föregående. Diam. 3 m., höjd 40 cm. Bestod af gråstenar 
och något litet jord. Ingenting hittades här.

N:o 115. Litet, gräsbevuxet röse, beläget 30 m. V. örn 95. 
Diam. 2,5 m., höjd 20 cm. Bestod af medelstora gråstenar och 
deremellan fyllning af jord.

I midten under stenarna hittades något brända menni skaber), 
ett ringformigt beslag, 2,5 cm. vidt, ett bronsbelagdt, kulformigt,
l, 8 cm. vidt föremål, samt några andra små fragment af jern. De 
hafva alla antagligen utgjort beslag till ett bälte.

N:o 126. Litet, gräsbevuxet röse, beläget 9 m. i vestlig rikt
ning från föregående. Diam. 3 m., höjd 30 cm. Bestod af mindre 
gråstenar och fyllning af jord. Här hittades endast litet kol.

N:o 117. Stort röse, platt ofvanpå liksom 100, beläget 23
m. VSV. om 100. Diam. 10 m., höjd 50 cm. Bestod af större 
kalkstenar, en och annan gråsten samt fyllning af klappersten, 
ditford från annat håll.

Uppe bland stenarna i midten hittades obrända menniskoben, 
liggande utan någon ordning, och 1 m. O. örn midten bitar af 
tvänne lerkärl, liggande spridda på en omkrets af 1,5 m. På 
bottnen under stenarna i midten påträffades en vidsträckt askbädd 
af 10 emis djup, uppblandad med något brända menniskoben och 
kol. Sjelfva leran under askan var inpregnerad med denna och 
bar spår efter bränning till ytterligare 10 emis djup. Säkerligen 
har således bålet stått på platsen, hvilket är så mycket antagligare, 
som hela askbädden höll ej mindre än 3 m. i genomskärning. 
De brända menniskobenen voro helt få, hvilket måhända får för
klaras så, att en del blifvit alldeles uppbrända i den starka 
hettan.

Sedan har en ny begrafning egt rum, i det att en menniska 
blifvit jordad uppe bland stenarna och två lerkärl nedkastade 
der bredvid.
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Det ena lerkärlet har varit temligen litet, skålformigt, samt 
af groft och i förhållande till storleken tjockt — 7 nini. — gods. 
Det tyckes vara tummadt.

Det andra kärlet har deremot varit kupigt på midten och in- 
svlingdt vid halsen samt nedanför denna försedt med ornament 
af frenne jemnlöpande limér och deri intryckta punkter samt der
under cirklar med medelpunkt. Det tyckes vara drejadt.

N:o 118. Litet, gräsbevuxet röse, beläget 25 m. V. örn före
gående. Diam. 3,5 m., höjd 30 cm. Bestod af gråstenar och 
jordfyllning. I bottnen lågo några större kalkhällar, hvilka täckte 
en ofullständig kista af kantsätta kalkhällar, stående i riktning 
NO.—SV. I kistan låg ett menniskoskelett på högra sidan med 
hufvudet åt NO., ansigtet vändt åt NV. och knäna starkt böjda. 
Venstra lårbenet och underbenen voro komna i oordning, så att 
det förra låg ända nere vid nedra gafvelhällen. Skelettet låg på 
sjelfva jorden utan något underlag af hällar. Bakom dess rygg 
stod ett litet lerkärl utan botten, och framför ländkotorna låg en 
3 cm. vid, rund jernsölja.

Kistan, som blott bestod af två gafvelhällar och en kort häll 
i midten af hvarje sida, var 1,7 ra. lång, 40 cm. djup och 
lika bred.

Lerkärlet har varit helt litet, blott 5 cm. i öppningen, skål
formigt, och är förfärdigadt af grof lera, uppblandad med små 
stenar. Tjocklek 7 mm. Det tyckes vara tummadt.

N:o 119. Litet, gräsbevuxet röse, beläget 6,5 m. SV. om före
gående. Diam. 3 lii., höjd 30 cm. Bestod af gråstenar och något 
jordfyllning.

Nära sydvestra kanten började under stenarna ett lager af 
aska, brända menniskoben och kol af 15 å 20 ems djup, 50 ä 60 
emis vidd och längd. Häribland hittades ett hoprostadt, ringformigt 
föremål af jern.

N:o 120. Litet, gräsbevuxet röse, nära SV. örn föregående, 
alldeles invid den vestligaste vägen, som från heden leder till 
Haglunds åker och nära högen efter gamla kalkugnen. Diam. 3 
m., höjd 20 ä 30 cili. Bestod af medelstora gråstenar och någon 
fyllning af jord.
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I midten under stenarna påträffades brända menniskoben och 
något kol, ett lerkärl, en jemring och några »halfperlor» af brons.

Bronshalfperlorna äro af samma slag som tig. 3G2 i Sv. forns., 
men större.

Det ringformiga jernföremålet är groft, 2,5 cm. vidt och for- 
rostadt.

Lerkärlet är afbildadt tig. 8 i hälften af verkliga storleken; 
det har en starkt framträdande list omkring buken. Det är tum- 
madt och af grått, 7 nini. tjockt gods. Höjd 4,2 cm., vidd i myn
ningen 7 cm., öfver buken 8 cm.

N:o 121. Litet, gräsbevuxet röse på andra sidan vägen, nära 
V. örn föregående, alldeles invid gamla kalkugusbacken. Diam.
3,5 lii., höjd 30 cm. Bestod af gråstenar och jordfyllning af

8. Lerkärl, funnet i röset 120. V2.

samma beskaffenhet som den omgifvande marken. I bottnen lågo 
fyra stora kalkhällar, hvilka täckte en kista af kantsätta kalkhällar, 
omgifven af en ram liggande liksom i grafven 70. Täckhällarna 
hade sjunkit in öfver kistan, hvilkens väggar fallit inåt, så att 
de lågo öfver skelettet. I kistan låg nämligen ett menniskoskélett 
på magen med hufvudet åt N., högra benet något böjdt. Det låg 
i riktning N.—S. 4- 5° O.—V. På bäckenbenen lågo några jern- 
ringar. Ofver lårbenen ända ned till knäna låg en 42 cm. lång 
och 34 cm. bred hartz tätning, inom hvilken funnos några jernringar 
och en smal jernbit. Der stod äfven ett lerkärl bräckt i bitar. 
Innanför venstra smalbenet låg ett egendomligt formadt jernföre- 
mål. Kistan var 40 cm. djup.

Ilartztätningen, som ofvan nämndt, oval till formen, har lika
som en tvärbalk, som går midt öfver från den ena kanten till den 
andra. Möjligen bär kärlet haft hänne afdelningar. Fibrerna
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efter träet synas mycket tydligt och man kan af dessa märken 
se, att kärlet ej haft stående vägg utan liggande som ett såll (jfr 
Svenska Fornminnesföreningens tidskrift, femte bandet, sid. 131).

I detta träkärl hade man stält ett lerkärl, som vid upptag
ningen gick sönder, oaktadt all varsamhet. Det är ungefär af 
samma form som det från grafven 94, med bottnen intryckt, men 
har, i motsats mot nyssnämnda kärl, halsen tvärt insvängd från 
buken. Dess vidd i mynningen är 8 cm., höjd något mera. Det 
är säkerligen drejadt och af grått, 4 mm. tjockt gods.

Jernringarna äro vanliga, simpla, 2 å 3 cm. vida.
Bältebeslagen, som lågo kring midjan, äro af det i detta gräf

fält vanliga slaget, några ringformiga af 2 å 2,5 enns vidd, med 
något slags vidsittande grofva remhållare, ett knappformigt af 3 
enars vidd, af samma slag som det från grafven lil.

Det egendomliga jernföremålet utgöres af en platt, 1,5 cm. 
bred, hopböjd jernten, som sammanliålles af en ring.

N:o 122. Litet, gräsbevuxet röse, beläget 7 m. NNV. örn före
gående invid den förut nämnda vägen från heden till åkern. 
Diam. 2,5 m., höjd 20 cm. Bestod af gråstenar med jordfyllning. 
I midten gingo gråstenarna djupt ned, men blott på en liten 
fläck. Troligen har här i senare tider blifvit gräfdt ett hål, som 
åter fylts.

Invid detta hål åt N. hittades en bit forrostadt jern och några 
Iminda menniskohat.

N:o 123. Graf vid rest kalkhäll, belägen V. om gamla kalk- 
ugnsbacken inuti åkern. Hällens riktning N.—S.; höjd öfver mar
ken 10 cm., från roten 65 cm., bredd 45 cm., tjocklek 11 cm.

På vestra sidan stod en större gråsten till stöd, vid båda 
ändarna likaså två mindre kalkhällar.

På båda sidor om hufvudhällen låg en betydande askbädd, 
rikligt uppfyld med brända menniskoben. Den gick ända ned till 
hällens rot och mätte 30 cm. i djup. På östra sidan låg en jern- 
knif bland askan. Denna har, liksom tig. 267 i Sv. forns., rak 
egg och svängd rygg, samt platt, nära 7 cm. lång tånge, hvilken 
nederst är litet utsvängd åt båda sidorna. Tydliga märken efter 
hamringen synas der ännu. Hela knifvens längd har varit omkring 
18 cm., bredd 2 cm.
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N:o 124. Litet röse, beläget nära 122, men på andra sidan 
vägen. Diam. 4 m., höjd ungefär 30 cm. Bestod af gråstenar 
och ör af markens beskaffenhet. På några ställen voro stenarna 
svarta, som om de varit med i elden. Ingenting vidare märktes.

N:o 125. Litet röse, beläget nära 124, N. derom. Diam.
4,5 m., höjd 30 cm. Bestod af gråstenar, somliga rätt stora, och 
jord. I bottnen lågo några kalkhällar. Under gråstenarna syntes 
på flera ställen större fläckar af aska och något kol, men inga hen.

Kalkhällarna i bottnen täckte ett menniskoskelett, som låg i 
NO.—SV., på venstra sidan med ansigtet vändt åt SO., knäna 
något böjda. Hela skelettets längd var 1,6 m. Det låg på blotta 
marken, 60 cm. djupt under jordytan. Kring midjan lågo flera 
rostiga, ringformiga beslag af jern. Alla dessa beslag hade an
tagligen suttit på något bälte, som gått rundt kring den jordades 
midja. Afven uppe på venstra sidan om bröstet låg ett sådant 
beslag. Ett af de beslag, som funnos vid bröstet hade spår efter 
bronsbeläggning. Under hufvudet lågo flera stora halfperlor af 
brons inbäddade i en mörk klump, hvilken såg ut som aska, 
men möjligen är lemning efter något föremål, hvarpå beslagen 
suttit.

Jernbeslagen utgöras af: l:o) ringformiga, grofva beslag af 
3 å 4 erns vidd, liknande dem från grafven 121; på tre af dem 
ses lemningar af tyg, som bevarats genom rosten; 2:o) några min
dre, kulformiga, bronsbelagda; 3:o) en knopp af samma slagsom 
den från grafven 11, samt plattan till en annan sådan; 4:o) tunna, 
fyrkantiga, omkring 2 cm. breda plattor med cirkelformig afslut- 
ning, ornerade med parallela limér och på den nämnda runda 
afslutningen koncentriska cirklar af intryckta punkter.

Bronshalfperlorna äro stora — 2 cm. i vidd — och försedda 
med fränne hål liksom fig. 362 i Sv. forns.

N:o 126. Litet röse, beläget 12 m. N. örn 118. Diam. 3 
lii., höjd 30 cm. Bestod af medelstora gråstenar och jord af mar
kens beskaffenhet.

I midten under stenarna påträffades ett 20 cm. djupt och 1 
m. vidt lager af aska, hvari förekommo några få brända menni- 
skoben. I askan lågo äfven några smältklumpar af brons, samt

10
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ofvanpå askan bitar af en liten 1 cm. vid ring af samma metall, 
och i närheten af ringen flera krukbitar, som lågo tillsammans 
på en fläck. De visa, att kärlet varit af samma form som det 
från grafven 121 med halsen tydligt skild från huken medelst 
en sned fals. Örn bottnens utseende gifva bitarna ej någon säker 
antydan; den synes dock hafva varit tillplattad, ej insänkt. 
Kärlet tyckes vara drejadt. Det är af rödt, flut, 4 å 5 mm. 
tjockt gods.

N:o 127. Röse, beläget nära N. örn 124 invid den ofvan
nämnda vägen. Diam. 4,5 m., höjd nära 50 cm. Bestod af grå
stenar och någon fyllning af jord. I rösets midt lågo i bottnen 
kalkhällar, som täckte en hista af kantsätta kalkhällar, stående 
i riktning N.—S. + 30° Ö.—V. Kistan var 2,05 m. lång, 46 cm. 
bred och 40 cm. djup. I kistan låg ett mennishoskelett med hufvudet 
åt N., benen raka. Det var lagdt framstupa, hufvudet livilade på 
högra armen, som var sträckt under skelettet åt venstra sidan. 
Den venstra armen var starkt uppåtböjd. Skelettets hela längd 
var 1,5 m. På panntrakten uppåt hjessan sutto många half- 
perlor af brons. Några lågo ända ned på ryggen, måhända ned
fallna från hjessan. Afven strax nedanför knäna lågo sådana 
perlor, ehuru ej så många. Nedanför lötterna stod ett lerkärl. 
Vid venstra delen af bäckenet lågo två ringformigajmföesfap och vid 
sidan af armbenen, men högre upp i grafven, en rund jernbit. 
Skelettet var, liksom alla andra skelett i graffaltet, täckt med 
jord under täckhällarna. Under perlorna syntes på flera ställen 
lemningar efter ett slags sjötång, ett ej ovanligt underlag för 
prydnader af detta slag. Ofver 200 halfperlor tillvaratogos.

Rronsbalfperlorna, af samma slag som fig.- 362 i Sv. forns., 
äro dels stora, 1,5 cm. vida, dels små, blott 8 mm.

Jernbeslagen, nu mycket förrostade, hafva varit af den i detta 
gräffält vanliga sorten bältebeslag.

Lerkärlet liknar fig. 2 å pl. VII i Undsets Jernalderens be- 
gyndelse, men är kullrigt i bottnen utom sjelfva midten, som är 
upphöjd i form af en liten buckla, såsom vanligt i detta gräffält. 
Kring halsen löper en intryckt linie, och på båda sidor om denna 
en rad af små punkter. Dess vidd i mynningen är 9 cm., öfver 
buken l,i cm., höjd 7 cm. Antagligen är det drejadt. Godset 
är groft, gråblått och temligeu tjockt.
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N:o 128. Litet röse, beläget 14 m. NV. örn 125. Diam. 3,5 
lii., höjd 30 cm. Bestod af gråstenar och något kalkstenar samt 
fyllning af jord. Uppe bland stenarna nära södra kanten hitta
des en bit af ett lerkärl. Under stenarna påträffades en bädd af 
aska, kol oell brända menniskoben af öfver 1 m:s vidd. I norra 
kanten af delina bädd lågo några bitar af ett mycket groft ler
kärl med platt botten.

N:o 129. Litet röse, 23 m. N. om föregående, alldeles invid 
gärdesgården, ej långt från grinden. Diam. 4 m., höjd 20 å 30 
cm. Bestod af grå- och kalkstenar. I bottnen lågo flera lager 
af kalkhällar, hvilka lutade inåt mot hvarandra, så att de bildade 
en fördjupning i midten.

Härunder låg ett menniskoskelett i riktning NO.—SV. på ven
stra sidan med hufvudet åt NO., ansigtet vändt åt SO., knäna och 
armarna starkt böjda. Bakom ryggen stod ett litet skålformigt 
lerkärl med bottnen uppåt. Bakom midjan lågo flera förrostade, 
ringformiga bältebeslag. På ett af dem ses lemningar af tyg, som 
bevarats genom rosten. Vid knäet låg en förrostad jernknif, och 
på lijessan 7 stora halfperlor af brons. Skelettet låg 40 cm. 
djupt under marken.

Bronshalfperlorna äro, som nämndt, alla stora, nära 2 cm.; 
således betydligt större än de vanliga. En är genomborrad med 
en mängd små hål, hvilka bilda ett kors.

Lerkärlet, skålformigt, har varit helt litet, omkring 5 cm. högt 
och något vidare. Godset är groft, grått och tjockt, 7 k 8 cm. 
Kärlet är tummadt.

N:o ISO. Litet röse, beläget alldeles inför sjelfva grinden mot 
heden, midt i vägen till åkern. Diam. 3,5 m., höjd obetydlig 
öfver marken. Bestod af gråstenar och något kalkstenar. I östra 
kanten tätt uppe under stenarna låg ett menniskoskelett i riktning 
N.—S. + 30° Ö.—V., med hufvudet åt N.; det var lagdt på ven
stra sidan. Bakom midjan lågo några bitar at en jernsölja. Vid 
hufvudet lågo många träkol.

Vester om detta skelett oell i jemnhöjd dermed lågo tre väl
diga kalkhällar, täckande en kista af kantsätta kalkhällar, hvil
kens sidor fallit in öfver det inuti liggande skelettet, men hvilkens 
gafvelhällar ännu stodo. Skelettet låg framstupa med hufvudet
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åt N., benen raka, båda armarna böjda uppåt hvar sin sida. 
Hela skelettet var 1,6 m. långt och låg 40 cm. djupt under 
ytan.

På hjessan satt en mängd halfperlor af brons med sjötång 
liggande mellan hjessan och perlorna. Vid venstra höftbenet lågo 
äfven några bronshalfperlor. På högra sidan om hufvudet låg 
en liten jernbit. Vid venstra knäets yttersida låg en jernknif med 
tången åt N., och ett litet lerkärl utanför denna, lutadt mot knäet. 
Ett förrostadt ringformigt jernbeslag, säkerligen en sölja, hittades 
äfven.

Hela kistan var 1,7 m. lång och 30 cm. djup.
Bronshalfperlorna äro af samma slag och storlek som fig. 

362 i Sv. forns.
Jernknifven, fullsatt med rost, har ännu qvar lemningar efter 

skaftet, i hvilket den varit instucken.
Lerkärlet är af alldeles samma slag som fig. 390 i Sv. forns., 

hvars förebild äfven hittats tillsammans med bronshalfperlor. 
Kärlet ser ut att vara drejadt, ehuru det ligger närmare till hands 
att antaga, att ett kärl af sådan form och obetydlig storlek skulle 
vara tummadt. Höjd 5,i cm., vidd 7 cm. Godset är 8 mm. tjockt, 
gråblått.

De Vid dessa undersökningar anträffade fynd förvaras i Sta
tens Historiska Museum under N:o 7583.


