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Qro.vf ·1tot 1 Yttocyik• �lg�oå oooko9. 

Dot , tom röoo1.,mvf�ltot 1 Yttorviko by, Bure oockon, 

tiotorhottono llin, bo.r .Jcdo.n Lingo befunnit oia i ott till-

attlnd av ...:tor vunvurd. Oamla. londDVU60n - nu .. ,.4 -- ho.r eått 

f1uu 1 kcmten ov :t'tU tot. I tlUJ'ldfl iiundre l;,r har mindre 1..,ruotUktor 

förokommi t inom oort.ulot • oton har för olika ilud.anul förtn bort 

och elutl:.1.eon h1.u· civctvio plundri,1.3 fö1�okorn� t i o.lla. tider. 

J)O o no.otc u.ron .ai' ot.rudet dcaouto . .1 olltuor uörJat anvi.lndao

00111 ovs vj, .. apnin..;01)lato för oo.LJorna och avfall oom uawl..1 to i <lo 

m!ld 1uo.:..roparna.. i'tu har oopornn kcSr·to bort eller· uvertUckto 

med gruo och Jord. 

odan ur 1077 utfU1·dt1deo - cnliit uppei:ft- oilrsl:ild fric1-

lyon1na c.v �.i·avi'ill tot, ::rolieon pu ini tia.tiv av hUra.<lshövdine 

A. � . ... ltounl1 i ..ikclloitoö.. So.om år 1·a0te rika"ntilcvo.rion

H.llildobrand förbi och f'örotog därvid u.ndoroökning vett o.v

röocnc.. År 1001 föranota.lta.<lo 1•:koHe.ll oo att on karta. upprlivta.dco

6vor Lravi'�ltot ooh CllmCl\ förotog han on ganolm omfattanclo undcr-

oöknlne uv oumtlica röoon ooo han då putrtlffado. Ilnns io.kttacol0or

ua.rn.munf'o. ttauco 1 on rl'.l)port till 1�koo.ntikvo.ri0Ulobctot. (IUir ci to:rod).

Hun uvpc:,ox· att ur 1876 haa.o h"""n .1ott 2.> 1·öoun 1 ourtldat mon t

1681 fu.nn ho.n ondo.ut 10 varav 4 01·ördo..

l'u 19i0-talot nnall.t, unde1·tocknad att 2, ollor 24 rUJon funna 

pa ero.vf:.:.l tot t:r:oto .Len ooi:ilcorllot oom fUl'olotJ ccnom röoona.o 

oka.<ludo tillotund. Ar 194L upprUttadfJO on kart:.\ av antikvarien 

G.A.lloll.nl'.ln oom u troddo Oitl kw1no. idontiJ.'ier..-1. 14 ri.>oon och 

otonsättninea,r. 

Vid en kn.rtlil_;eninc i numkmd med reatauroringoarbotot 

1 6)-&4 inrtätteo 21 rooon och ot noilttni.nga.r och man tror oie 

Il oautoJ.1 med omolw otor oWtt,rhot kW1no. ia.ktto.gu li..wminear 

oft r yttorligurc några oou lir ut.utan hult opolicro.do eonom 



x-uot kt. lo oes;; on ...,ruvf�\ltot ett otycko norr oo gtl.!.llla .. 4 

uppta«J, voo yttcrli0oro tvu 1!l.indro röcon. Doooo J.r r.�od all

m:mnol.1.r.i1ot oi.'Jrdo. ,1t..llot r .. J<.I ru.-,...;orlund otor ol:lk rhot 

i ontifio1ado fornlilmnin� r skulle uW.edoo �l.1tJ�,ut vara 23. 

"n o.vvorknine för nuLra ar oodo.n har GJOrt dot 1.1öjlil,St o.tt 

btl re övorulioLn ..,ruv:.i. .. tltot. ftor o.noökan bov1ljndo MJ. 

don, oJct. 1:)6} llnslu för rtijning, f.lttidnine ooh reuta.uror1ne 

o.v i., .. " vfLl t n 1 Yttorvik och �jlirno by 1 Ukcl lofto oookon. 

��botot I> ..,lek till d n 21 o.oc. 196, d avbrott . sto oko 1>å 

Jrwid uv onöhindor, orunt åtoruppto,�u don 2 nov. 1 64 och 

1'iJ. i atUlldoo den 18 i ea a rl.lLlllad. I arb tct in'->1ok ool..ol. 

röjninw octi 1·ootaui'01·1n0 o.v ott litot r"'vfillt 01:i 4 ruoon 

oi · 4u0 l.ll aydoot oo dot otol'o. :1.atet i Yttorvik. 

,v introooo ilr i dotta. eo.cmanh...nc.., .c.kowo.L e w dJrsUkitl�o

bo1·ilttoluo fr n 1&v1 1 vlll:.on det bl.a. hotor på .f'ö1Janu.o out11: 



Häradshövding A.'l!,. �kewalls rapport ani.:;ående undersökning år

18a2 av gravfält i Yttervik, Bureå (�kellefteå) socken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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, lik-

nande 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�va- 1 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 röse hade förut warit öppnadt, men icke ned till bot-

t ... hvilken l{ol tillwara togos.
en, 1::1-

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 nå-

gra 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

6 meter. I intet af dem finnes hällkista. Då utmed södra sidan

af dessa rösen en större 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

undanröjts och således ej tillhört den ursprungliga 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 

mod 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 stenmu-

rens 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 anträf-

fades 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. 

_fµ.."'ldt ruse utan lcista. Orubba.dt. Diametern 8 ffit) ter, höjden 1,5 

meter. På botten i rösets mid t fans en rund stensättning inne

hållande kol, af hvilka en del tillwaratogos jemte en bland dem

befintlig 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 undersökningar 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 al te.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 gissning. 



Att blund lomnincar eft(;';r brända llk några egentliga t,raf

fynu icke kunna förefinnas, lir helt naturligt, då elden wäl i

alJ..mänhet helt och hallet förtärt de saker, som på bålet åtföljt

liket. Ooksu har jag denna gång icke det ringaste fynd att er-

bjuda• 
·medlertid 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 böra 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 trissa eller knapp. 

Skol le fteå i januari 1882. 

A. }'. l�kewa:u.



Do iakttO..:.,
OlOCL' OOtl tSJOrto och do t�Jh•dor oom vldtu.vita 

1 oa.1 bund itod J.ot 11.u ut.förda ur♦botot rodoviOL\O h/J.rnodr.m. 

1 umrorine;cn htinv1ao.r till 1964 år·lJ ko.rta med ,kouollo m.u.:imcr 

1nom parontoa.

,!.g.Q..O no t,,. \ .,kotrnll no 1 • 

'..C1·ä i 1-Uoot ooh vid kant rna togo bort, 1 .. oooa. runt 

01..11,retocn okalacl<.;o o.v ooh \J.tkaotad ... iton rJlockndt..o in i uon 

utol'a plundrin�oe1•opon i röooto Llitt. 1 Uuot har on n eot 

ojtlnm rund form uiru:t. o:o. 14 m. höJ<l c:q 1,8 m. v-V. e antydan 

till brJ.t ... o. Pä fyro. o i.illon 1 po:.riforion antydan till "balkoncor" 
1 röooto L..nnt. 

!Y>ge no 2. ( kouall no 2. ) 

irud röJdoa bort, pl\mdringeeropen fylldoo och röoot ronoados

:f1•u.n coooa. Diwu. o:a '/ m. höjd c.:a 0,9 m • 

. öoo ng 3. ( !!öjliaon idontiokt mutl ...:.kouall no 13.) 

fä .. rt 11t1·1vov, ovtll t r6oo. Larkon omkrina okadad uv �ruotilkt. 

Wngu 4,5 m. br. 2,5 r.1. hUjcl 0,6 m. 

jllioo no 4•

:arkon ovurt olmdod, 1'0uot utr1vot, 1 huvwlfmk r:;u.1om gruotukt. 

lwuall no 12 ur o.lldoloa förotört ooh han oboorverodo oldrig 

dotto 11 la rUoo blond all .,ton ri·uri {S.tuatut:;on. L. :>,? m. 

br. 2 m. höJu O,� o •

.... t9n1,t:ttning no �, 

Denna. låw-n otonsättnil18 obeo.1.-vorodoa inte c..v Ekouall och wr 

riäotnn hol t övo rtorvad uv moo:m. och lin...,nonris. Likua.r två 
oma otono mlinear OC\1'.IU.llanbundna. uv on emalnr a rune. .Jm1nolil-..t 

on ul r11e 1 aö 1-u. lt 1t n. L. :.,,5 m. höj<.l:oui 0,35 m. 

• ao nQ 6 •. (.ukeuo.11 no 11)

okoppoi'or·, 1t;t .1.·öuo riod on etUrro JOrdfaot fiten oom atciv.

L • 16 �. br. 3 • � w. h. j O , 8 m.

JkÖCJO no 1•. 

Nuomn helt UvoL·to1·vat. i.ldrit., ob,•orvorot av keuull. L. 2 m. 

b1·. 1,; .... höjd o.� m. 



l öoo no · •
-

1. 4, � m. br. 1, :.> m. Höjd c :o. 0, 5 m. NL.otun helt övortorvat.
Jton trtln gruotäktor upponbarli 1en lto.utad in mot iuoot. Oboor
vox-o.d..,o i,1to uv Lkouo.ll.

u lli no no 9,t
L. 1,� ci. huj-! 0,5 c. Holt övo.·torvut. 
l,km·m.ll.

Röog no 10:,

ltlrie obao1·voro.t av

iwon <lotto. röoo Uvorviixt mod 11ngnonr1s och torv. L. 5 I!l. höjd
0,6 m. VpptUcktoo i,.lto av .i:.:ko,1a11.

wo 09 11, ( .1.:1kouall no 9 ooh 10.}
... kouall tollrodo uutta. 01'.'ocolbundna rooo oom trv afu•okilda
rUuon (incluoiv\J no 12). Grua är homtllt o.lldoloo intill röooto

kant .JU ot L po.r ottillan. lllora. vill irorkoro.do "balkon'-ur". Längd
c:o. 14 m. br. o:o. 9 m. höjJ o:o. 1 m.
1: yac no 1 �. (:.J nnolild JJl ... o rull no 8.)
! rkun 1.1 1.·öocto tlotro eidi.. ovu.rt alcadad vid t;;1'UOti.Utt. 1''01mon
nu ret_; lbunuot rund. 
1\tlog no 12,.

tUroto. diam. o:a 6 m. li...1jd c:a. 0,9 m.

P6 Grund cw 1'nrkeno okudodo boolta:l:fonhot oboor o.rodeo aldrig
d nnu. atonat\Illling o.v J.,h.0 ·10.11. hoktun_,ullirt 4 x 2,J m. 

��ugo no 14. ( ".:.Jcuuall no o. ) 
L. f..> c. br. �.� m. hJJd c:a 0,9 m. l!ö. kurtun f!rån 1881 finns

n tydlia "balkor�u w, ivon vilken blov förot l fUr undoroUknin
a.v .ciko ntiL:vud.on lii:,i.dobiund. Vid roo tt\·1u•oringen bo.tamo att 
rl>oot hu.c..o uylilro. utb,1gg1to.d or r.iVC!l pu öotra och norra aid.an. 

� no J 5..1. _ 

Inna.n .i:·io och r-003n nvlli{5cnu. to oyntoo ondaot obetydligt o.v donna 
otonoC.ttni.na. .Oen hur tydliwon icke oboorvoroto u.v ,lt0\·1all. Hur 
nU.rmo.ot formon o.v ou fot. L. 3, � m. br. 1 m. t1bjd U, 5 m. 

�'LWt, 1� 
Ni.lrme.at utenoättninc bootåondo av tvä mindro anhopnineo.r av 
oton 1'örono.do L1Cu on 1.�mo.10.ro" otrUng11

• Intill lilmer on 2, 5 m. 
ldng utonouttninz o.v oammo. fo1m. uöJd 0,4 m.



J§t,9 110 17 • ( to'lttlll no 5 ) 

Rwit :i•vJ , ondast obotydlict ol .. adat. Diam. 0 m. höjd 1, 3 m • 

.:u,� .... n .. o,_..llt:. ( ul\.o ,ull no 4 • )
w · o,;ult ri5uo, 1'Utn olmc1nt. .L. 4 m. br. 2 rn.. höjd 0,8 m.

cpo no 1..!J..=. ( .Gkounll no '}. )
Mtfo1·1.i t, v..111.>Jvut ru.Jo, tL.:. lluon ob1;tyali t ikadat. L. 8 r1. 
1.>.1·. !>,!:> m. höjd 1 m. JtUrro trie.neoliol\ t1{3t nton lideor aom 
..;tu 1 1 r'C.iotJto uorrUnda. 

�uoo pq JO. 
HäL,tan 11<:l · övo1vwct mod rio ooh moeoo.. .BJ oba rvo ro.4l av kewall. 

il11naot on atonoiJ.ttnine. L. 4,, m. br. '3,� m. höjd O, ') t1. 
Röoo no 21 • { J;;h.ulla.ll no 'I. ) 

.. o t 0.1<.laot obotydll t olu.\da t. 
rw1t oo till nl:i.rB on ciotoro hUjd. 

11000a och l"io täokto kanton 
.nöoot hur ott ovugt utbiluut·

• ,orr om 8fl,Olu lu.ndovU.0--cn och 
tv röoon c:n JO m. från vnro.ndrn. 
tl.r c:a 2 m. i dio.m. ooh 0,7 m höga •

o.nrnbo.do. 
----------------... 

Dino. 10 m. 110J<.l 1 , 7 m • 

norr om ero.vtUl tl'.!t liuflOr 
{ 1''1nno 1nto pb. kar ton) • Do 

• ill oyneo Ur dvSOO. I�oon

Omkrine 400 m. oyd till uydoot från um Ultot, på vUot

uluttn.Lneon o.v en ol�ovokltidd bcrgohöjd • li-.jc,..3r ot t 11 tot röoocravfill't 
cJ0111 Hvun vn1•it .i.öi·o l för uppotU.d,u.n/..) och .. :öJnlng. IlUr 11 1�or 
tv� ov� lu och "vä 1·w1ue. i·öoon (oo ka.rta). irUd 1 .1.'0oonao oooclol
bti.r.l 11iil'hot· oilr..t i oj!nva rboonu boi-tska.fi'o.doo ocn. do friladao 
frun 1-ooua. ...,omtligu röoon budo plu.nd1·lngsgl'o,I.nr ni.en ao.vi tt ktlnt 
llAr brn 11 int.;, unJ 1 roölct doaea x·uoori. 

fae no 1,

Nil1t1uut ruhton...,uli.i..rt tuoJ. nvruntla.do hiJru. L. 7 m. br. 3 ro. 
höjd C :a 0, 7 Ule

'"oo no 2. 
Ovalt i·öoo L. 5 ti. br. 2 m. höjd u, 7 m. 

Ung n<L..l:_ 

1..unt röoo ?,5 m. i uium. c: 1 u. hö�t. 

oo no 4.

•\unt ruo0 dia111. c:u 7 o. höjc\ c:a 1 m. 
l oo.mb.,,nd ri.ed 01 rudoto avoU.i<.lning rovo rio och L1oooa bort

och plund.L·ine�gropnr ötvrfyllueo frun do utk· otnd.o ra□u 0001na



l jäl"no by, kolloftoO. oookon pu lloLc.unon no 2 :; , ilburo

,illiw. h:,ttoi"lloon och �jtirn , 1.; och '} 1'' · ...,ara ! lo.o ,�dorooon,

11e-->01· ot � e1,o.vt1il t u\;tl 18 otUn•e ooh minu.ro 1.·ön n. Alla hur 

vuri t il,la ekode.de ;onou l)lU ur1ng. I· urkon oom oluttnr not no1T 
bes tt;�� i huvudooJ-.: av bora i d· en. 6loat bovU.Xt mod ba.n-. oltofi. 

:i:· 1950 u ,prö. t tnileo on karta övo r .)ra.v iUl to t o.v dåvarande 
ru:1ru1uonoon Jo..1.'l (.ojnn z och unctovtoolm d ,oote1·lund. N eon ny 

11nrto1·1nö c.neåzo därför lt,to pblmllo.u. 
Arbotot börJo.do mo" utt trtid oom växte i röoen•]. ollor i 

lmnto:r.na. toc� bort. Diiroi"tor borttot.,;o 1 fö1•ohomnnnclo fall moooo 

och �1a. !«}oona var delvio httrt douolvI-ado mod u to1u plundringo
rupa.r ooh f1· n on dol hL\de o t.<.m ta.:.51 te till ka.l.'1'oeldo.r ellor n.v 

ok.ynno lmuta.to ut1ör boraot. Utkuotad sten var 1 d f'loota fnll 

mycket k1•iucop1·idd. 
1 evrlieaoto nl\n f'ö1'0ökto man nu f ototU.lla 1•{:;oonao uropl'Wl{.!

liea l .11 tt.-l'. I nu,c2."U "'. l tU1oäco det tn oä ov6.rt a. t t ..;öro cod 

n ..... on u�L"0rhot ... tt 1:.1inota mUJli inuropp förotoeo. I dcsoa 
tv l:aLt w. i'o.11 1. �krUnktuo u.rbutot till att monnooor plooko.llco 

in 1 plunJi-i 1._,o,;ro1)nl'lltl• I övribt ._;jordoo inLSa ini.Jropp. 

Don book.rivuine ooo -1ni10 till kar tan av 1950 befanno i allt 
vUoontliet rl.Kti�t och nu..:;on ur1lc<111iflC at1. c:,Ura. on ny a.noå50 in fu 

i'örolie...,a. • 
• ,1 lt1·os\.u.tatot av otlilnir.tBan blov all�nu c.11.it n�(\dlig 

veio·to. tion av1Ucsn,ldoo 1 att pluU(h·in�.oJropar .... t ... rl'ylldoa och 011 

e.11.tlll.n upp:inyi_;gnin :!'öroto�o cod uktL,ivando pu t:\tt 1 alla oulikru 
:.f."�ll lä t;u. ltO t bu ro vid nu.vurando l,lge • 



b:tn I ,J ,v;olto. 

��0L1.iarcm 1 ':JG.J r,l.i>portoru.doo utt Vät;fU1'val tninlt()n påbörjat 

ott otöJ.'l.'O ,._.ruutag l' /\lo::.c.an. e:- .Der6e U .or 1 Abyn, ll,y".1ko on. .J.)ot 

, _luo 1.u1 ;ru.olo bcltl� n c: u 400 rn. uato.r om .t:. 4 atr a.x oödor oo 

byn. 

Vid ot li omouclba1·t förotaGot bonök p plu.taon ltenstntcra.Joo 

a g1"UO"G�.kton fo.·tek.d.ui t ,., naku lunet. ProveroPl,r hal.lo to...,1 ta 

Ul>P ullt'lolea intill f.yr4!1. o.vl'öuon l raudo pö aoons oluttnin& 

1ot vrstor. Do 1 u1.1u.ra CI'UC.Jl'Oi..>0n .1U1de i ott fall J.l.>rto 1'1o.m till 

ett uvutund av ondaot o:u. 5 m. frful att röno 00_1 iuot .1. 'Oto djup 

Ur l Ur 5-6 m. rnod nUatan lodrUtt bogr�mming. 

G1"Uotillr.t n t uettu h -11 sto Jpadt;o och m1 1•ujning av 

o .J.�udct, lu·inc öuonfl icunisoattoo. !,i'tor on okogobram.l u1· 1910

( lil15 t U.)Pvif t) hallO tollpltt.n 1,0r 1 L'ikli...., L�<l vuxit Ul.) ,, oom

vanligt U.von 1 röuonao plundringog.ropar. 

Vill cyounJ.wn<la alcoeobr 1ml hado rul.._.ro, p ·roono:r.· oom r, 

!,lu '.ltm VL\lttut oiaon, fUrotc.\Lit 016 o.tt ku.otu upp c..:irftv1·öoo1U1 och 

c.i.Uz•vid p vrl.i:f.fo.c 11 1 ort!! kio"or uv oton, .tloro li •anlltJ 1 �n l .tlt_; rad" 

.L d::Jt,OJ..'fl(.t.0 bot.ten }u.\dO l:lOll funnit h.ol ooh b?·Linda bon. Uuvitt 

1r.an " L nut:Lo nu.!!,r'.J. föz·o.1...lll inta antl'i.tffntu. 

Je<lan ocrudct och 1·Uoonn u.v1·öj co trån den tH.ttvfu:.und(; 

t llol ogc , 1 loc _a.clua plUtltl1·ingo ,ropa.rna. ie;�n av d n utktlotaLLO 

utcmon. illioonao u0e1•hnun:lne ktu1do ltl. t t i'o.ototällo.o. .LUso, 
oto ·lolt ouh utuounu.o .1.'l'U!i'\- r• uv bifOt,"tl.dO kt: rtn • 

• kollo ... .,oå i novo .b 1· 964 

��&t� 
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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 har en väl avjämnad bltform med en stor 

sten 1 11 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 ligger 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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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 sn0 

Bilden v1s�r rösets utseende från söder före 

upprensningen. 



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. 




