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Detta graffält är, såsom bifogade karta utwisar, beläget invid
allmänna landsvägen och andra wägar; och som omkring grafrösena funnits
och ännu finnes tillgång på grus, som användts och fortfarande användes
till grusning av wägarne, har den wärdefulla fornlemningen warit utsatt
för en hejdlös förståirelse, som icke i ringaste måtto hlimmats af den
fridlysning öfver eraffdltet, som år 1877 påbju.dits o
Ännu år 1876 räknade jag å detta fält 23 �rafrösen; och
numera är deras antal endast 13, af hvilka allenast 4 äro orubbade.
\Tid sådant förhållande lärer den skyndaamhet, med hvilken jag
ansett mig böra öfvorgå till undersökningen af detta graffält, befinnas
fullt rättfärdigad, scrdeles som de ä Ursviks och Innerviks äeor befintliga
fasta fornlemningarne för närvarande och i den närmaste framtiden icke
synas wara utsatta för förstörelse.
Ilänwisunde till kartan och en jemväl bifogad ritning, utvisande
profiler samt form och rigtning af 7 bland rösena; öfvergår jag nu till
en detaljerad beskrifning:
N:o 1.
Rundt röse utan hällkista. Omkretsen 47,10 meter, höjden 2,5 1 plan ö.
meter. Detta röse hade förut wabit öppnadt ända ned till bot- rösena 1-7.
ten, å hvilken fans mörk jord, blandad med kol. Bn sten, liknande en afolagen yxa meu slipad egg tillvaratogs.
N:o 2.
Rundt röse utan kista, tätt bredvid N:o 1. Omkretsen 26,77
meter, höjden 2 meter. Äfvenledes förut upprifvet ned till botten.
Intet anmärkningswärdt.
N:o 3.
Skeppsformigt röse. Undersökt år 1877 af Herr Riksanti�va1 plan i bild
rien H. Hildebrand. Det är nedan dess orubbadt. Såväl till
arkivet.
sitt yttre som inre liknar detta röse det af mi� sistlidna
år beskrii'na röset N:o 33 ä .l:!:rsmarks ägor.
N:o 4.

N;o 4.
ovalt i·ösc utan klsta. Längd 5 meter. Höjd 1 meter. Jemväl
detta rö se hade förut warit öppnadt, men icke ned till botlwaratogos.
ten, 1::1-... hvilken l{ol til
N:o 5.
Rrmdt röoe utan kista. Omkrets 25,12 meter. Höjd 1,78 meter.
Förut öppnadt, men icke ned till botten, å hvilken tillvara
togos kol och bland dem en sten, som hade form af en pilspets.
N:o 6.
Skeppsformigt röse utan kista� Orubbadt. Längd 15 meter. Bredd
på mitten 8 meter. Pä botten i detta röse funnos tre runda sten
kretsar. en i midten sam·t en midt emellan midten och hvarclera
ändan af röset. I alla dessa rundlar, hvilkas diameter i botten
war ungefär½ meter funnos och tillwaratogos kol.
Då på midten af rösets södra yttersida warseblefs en sten,
hvars utå·t wända sida war jemn, samt utanför samma sten en moss
belupen upphöjning; undersöktes detta ställe närmare, hvarvid
befans, att den utät \•Tända jemna ytan af nämnde sten, hvars längd
war 1,14 meter och höjd från 0,56 till 0,58 meter, bildade inre
wäggen af en qvadratformig, med en häll täckt stenlåda, 0,44 me
ter lång och bred samt 0,37 meter hög, hvars öfriga wäggar woro
bildade af stenar, hvilkas jemnaste sidor woro wända inåt lådan.
I denna låda funnos jemväl och tillwaratogos kol, af hvilka några syntes vara porösa. I detta röse tillvaratogos dess utom tre
stenar, hvilkas former påminde om hu�- eller krosswapen.
N:o 7.
H:u.ndt röse mod kista. Omkrets 37,68 meter. Höjd 3 meter. I midten
af detta röse, hvilket förut warit öppnadt, fans upprest en sten
häll 0,83 meter lång, 0,65 meter bred och 0,13 meter tjock. Den
Syntes hafva warit lock till en under densamma befintlig öppen
kista med längdrigtning i öster och wester. Kistans längd endast
en meter och största bredd 0,50 meter. Å kistans botten mörk jord
och kol i riklig mängd. Två stenar, liknande pilspetsar tillva
ratogos.
N:o 8. 9 och 10 (se kartan).
Af dessa tre, nlira hvarande lagda och med stenmurar sammanbundna
rösen, är det medlersta (N:o 9) aflängt och de öfriga (8 och
10) runda. N:o 9 är 10 meter långt och 8 meter bredt på midten.

N:o 1 o med en diameter af 8 meter och N:o 8 med en diameter af
ntet af dem finnes hällkista. Då utmed södra sidan
6 meter. I i
re
af dess a rösen en stör mängd grus afhomtats, föreföll det mig
till en början, som skulle de emellan rösena befintliga stenmu
ra.rne i senare tid uppkastats af de stenar som vid grustägten
r
undanröjts och således ej tillhört den u sprungliga formen för
grafbyggnaden; men emot ett sådant antagande stred dels att mu
ra.mes yttre sidor wpro regelbundet lagda dels ock att murarna
1nnehöllo större stenmasoa, än som antagligen kunnat finnas i
grusgroparne. Jag är dorför öfvertygad om, att dessa tre Bösen
m od sina förbindningsmurar utgöra en sammanhörande complex af
grafbyJgnader, som ilnda till vår tid fått bibehålla sin ur
spruneliga form. ,lid undersökning af förbindningsmurarnes inre,
anträffades icke, såsom jag förmodat, någon öppen gung uti dem,
utan woro de altieenom compacta.
RöHet N:o 9. som vo.r orubbadt, öppnades först i midten ända
ned till botten, å hvilken inom en rund stensättning anträf
fades och tillvara.togos kol.
Då wid westr a sidan af den öppning, som sålunda gjorts
i rösets midt, bomilrktes en ordentligt satt stenmur af 1,5
meters höjd och 2 meters längd, borttogs öfversta, westra
delen af röset, ned till stenmurens öfre yta, hviJk.en war
täckt med flata stenar och h��• Under dessa war stenmurens yta, som war en meter bred, jemnad med ett lager af
småsten och grus, ofvanpå hvilket fans ett lager af trädkol.
Det syntes, som skulle å denna regelbundna stenmur, hvars
form påminde om ett al tar, någon förbränning försiggått.
Jomväl stenmuren borttogs, då midt under denoamna anträffades en rund stensiltt-ning, innehållande kol och täckt mod
en häll, 0,70 meter lung, 0,38 m. ured och 0,15 m. tjock.
I röset N:o 8 antrUffad�s pä en meters djup frun spetsen
en rund stensättning, innehållande kol, och i röset N:o 10
hvars midt förut warit öppnad ned till botten, anträ1fades
pä norra sidan pu en meters djup, en dylik rund stensättning,
innehållande kol.
N:o 11.
Lemningar af ett aflångt, fJrstördt röse.

N:o 12.
t
_fµ.."'ldt ruse utan lcista. Orubba.dt. Diametern 8 ffit) er, höjden 1,5
meter. På bott en i rösets midt fans en rund stensättning inne
hållande kol, af hvilka en del tillwaratogos jemte en bland dem
befintli g stentrissa.
N:o 13.
Lcmningar af ett rundt, alldeles raseradt röse.
Om den sålunda fullbordade undersökningen lemnat ett wida
obetydligare resultat, än Jag på förhand hoppats; torde den lik
väl icke böra anses helt och håll et resultatlös.
Med full wisshet synes kunna antagas, att å detta eraffält
icke något obrdndt lik, utan ondast lemningar efter brända lik
förwarats.
Då fö:rwaringsrummen för de förra, enligt hvad sistlidne
års u ndersökningar wisat, warit tcmligen Likf ormiga och lämpade
efter menniokokroppons form och storlek; wisar sig deremot af
den nu werkställda undersökningen, att förvaringsrummen för lem
ningarnc eftur brända lik wari t mera olik:forrniga och omvexlande,
allt efter de eftcrlefvandcs olika tycken och wal.
Serdeles anmärkningswärda i detta afsoende äro:dcn olika
inre formen af de till det yttre alldeles lika skeppsformiga rö
sena N:o 3 och 6: den vis södra yttersidan af sistnilinnde röse
anträffade :.:,tenlådan; stenkistan i röset N: o 7 samt de serskilda
förwaringsrummen i rösena N:o 8, 9 och 10 •
.C:huru ytan af den alte.rf ormiga stenmuren i rö set N:o 9 sy
nes ha.va mindre vidd, än som kunde orfordras för ett likför
bränningsbäl och snarare häntyder på off er, än likförbränning;
kunde dock möjligtvis sådan förbränning å denso.mma egt rum; men
då jemväl midt under stenmuren finnes ett förvaringsrum för lem
ninga.r efter bränd t lik; synes det mig troligast att ytan af al
taret äfvon är förvaringsrum för lemningar efter annors�ädes
brilndt lik, hvilket antagande synes vinna stöd deraf , att sanma
yta fåy�\fn beteclming af flata stenar och hällar.
H!rl. möJligt är ju äfven, att hela den ifrågawarande bygg
nad.scomplexens storlek och form betingats af religiösa ceremo
nier vid likbegängclserna, om hvilka wi numera troligtvis ej
kunna erhålla någon fullständig kännedom eller ens uttala en
giltig gis sning.

At t blun d lomnincar eft(;';r brända llk några egentliga t,raf
cke kunna förefinnas, lir helt naturligt, då elden wäl i
fynu i
och hallet förtärt de sak er, som på bålet åtföljt
alJ..mänhet helt
jag denna gång icke det ringaste fynd att erliket. Ooksu ha r
b juda•
·medle rtid har jag, såsom ofvan omförmUles, i åtskilliga af rösona
tillvaratag::l.t, utom en mängd kol, nå5ra stenar, hvilkas former
ovederaäBligen påminna om wapen och redskap. Det har utan tvifvol
fwmits en tid, då menniakan måst, utan all bearbetning, såsom wapen
ooh redskap använda hvad naturen erbjöd, fastän nilmnde bearbetning
ganska snart tillkommit. Under en sådan rå urtid skulle de ifråga
varande stenarne kunnat tjäna nämda ändamål. Jag lir wisse:rligen böjd
att tro, uet förhållandet icke warit sådant och att dessa stenar mem
tillfälligtvis inkommit i röoona bland den öfriga stenmassa, hvaraf
dessa bcsta och att de foljaktigen torde sakna all betydelse för
fornkunokapen; mon jag har ansett mig bö ra wisa dem för mera lärda
och skarpsinniga forskare, än jag är ellur någonsin kan blifva,
innan de bortkastas. Om detta bortkastande cger rum å fyndstället
eller på hundra mils afstånd dorifrån, är ju temligen likgiltigt; och
om dilettantens nit drifvits sä lö.ngt, att det missrigtuts, torde
detta wara ursägtli,ga.re, iin om nj_tct sakna.ta.
De ifrågavarande stenarnc äro:
Fron röset N:o 1:
Sten, liknande on afslagcn yxa med slipad egg.
Frun rQset N:o 5:
En sten i form av pilspets.
Från röset N:o 6:
3 otenar, som, försedda med skaft, kunnat wara hackor
eller slabivapen.
Från röset N:o 7:
2 stenar, liknande pilspetsar; och
Från röset N:o 12:
Bn ston i form af tr issa eller knapp.
Skol le fteå i januari 1882.
A. }'. l�kewa:u.
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Gravröse no 1 efter restaureringen. Röset har ett
svagt utbildat brätte och fyra mindre

II

balkonger".

Foto från nordväst. Gamla E 4 i vänstra kanten.

•

Röse�� och 3 fr�n öster.

Rösena 2, 3 och 4 från nordväst.

Utbyggnad 1 kanten av röse no 11.

Rösena 6, 7 och 8 från

söder.

•

Röse no 14. T.h. den av riksantikvarien H. Hilde
brand undersökta utbyggnaden.

•

Röse no 5 hQ� en mycket ovanlig
form. Det är närmast två

små rösen,

sammanbundna med en smalare sträng.

•

Röse no 11 och 1 bakgrunden röse no 21. Foto
från norr.

..

Rösets kant är byggd av stora stenar.
(Yttervik)

Röse no 19
sten 1

11

har en väl avjämnad bltform med en stor

fören". Foto från söder.

•

Röse no 5 har 1 kanten en

cirkel av stenar som

närmast liknar en eldring. �parsamt med kol 1 ytan.

Röse no 21 lulr även en antydan till brätte.

Röse no 11 mi'l. Foto mot norr.

Röse no 19. I bakgrunden no 17. Strävstenen
är tr1.angelformig.

De rösen som finns å det lilla gravfält ( se k&rta
rösena 1--4) som ligge r en bit söder-sydost om det
stora gravfältet är betydligt slarvigare byggda och
platsen inte lika väl vald. Samtliga hade stora
plundringsgropar och var beväxta me d träd och buskar.
Foto frAn söder efter röjningen.

Röse no 4 efter röjningen.

Gravfältet

1

Tjirn.
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K. S.

Del av gravfältet 1 Tjärn unåer röjningsarbetet.

Gr&vröse A TjärngrQvfältet efter restQureringen.

Gravröse l Tjärngravfältet . I ett flertal rösen
växte stora träd.

Del av gravfältet 1 Tj�rn under röjningsarbetet.

Partiet t.v. visar områdets utseende före röjningen.

Gravfältet ligger 1 huvudsak på berg 1 dagen.
I varje sänka växer ljung, ris och mossa samt
en del barrskog.

I bQkgrunden mot norr skymtar gårdar 1 Tjärns by.
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uravröse no 1 på Lillsjöberget, Åbyn, Byske sn
Bilden v1s�r rösets utseende från söder före
upprensningen.

0

Gravröse no 1, Lillsjöberget, Åbyn, Byske sn. Här

ser man tydligt en flera meter llng kista som enligt

uppgift varit avdelad 1 korta QVdelningar, omkring

meterllnga. Takhällar och övriga flata stenar uppges
ligga som trappstenar vid hus 1 Åbyn.

