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Förord

Förord
I den här e-boken får du en av de allra första arkeologiska texterna
om Bohusläns fornminnen.
Den här korta texten handlar om forntida gravar, som på den här
tiden kallades griftrör. De gravar som skildras i text och bild finns
alla i Bohuslän.
Den här texten publicerades ursprungligen år 1819 i tidskriften
”Nordiska fornlemningar. I-II häftet” med rubriken ”V. Griftrör i
Bohuslän”. Författare till texten är Johan Gustaf Liljegren (1791–
1837) och Carl Georg Brunius (1792–1869).
Den här e-boken publicerades på sajten e-boksbiblioteket.se i januari 2017.
Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den
mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi
kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.
Du får gärna länka till den här e-boken eller skicka vidare e-boken
till vänner och bekanta. Du får till och med ladda ner den och sprida den vidare på din egen sajt eller blogg – men då kan vi inte göra
eventuella ändringar, rättelser eller kompletteringar.
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Kapitel 2 – V. Griftrör i Bohuslän

V.
Griftrör
i Bohuslän
Den här texten publicerades ursprungligen år 1819 i tidskriften ”Nordiska fornlemningar. I-II häftet” med rubriken
”V. Griftrör i Bohuslän”. Författare till texten är Johan Gustaf
Liljegren (1791–1837) och Carl Georg Brunius (1792–1869).

D

e griftrör, som inom Bohuslän förekomma, torde lämpligt
kunna i trenne slag indelas: a) De som ligga på bergspetsarna och merändels af kantiga stenar sammanförda hölja en

likkistformig, murad graf, hvars botten utgöres af sjelfva klippan och
tillslutes med en lockhäll; b) De som på jordåsar blifvit merändels af
rundade stenar hopförde och betäcka hällkistor; c) Och slutligen de
som blott äro derigenom olika med de sednare, att de icke hafva något
inre regelbundet byggningssätt. Häribland är:
1. Falkonrös i Stora Hoghems utmark af Tanums socken, belägen
på en så ansenlig landthöjd, att man derigenom kan härifrån se öfver
de omgifvande bergsryggarna flera mils sträckning af Kattegat. Denna hög har 123 alnar, omkrets och ungefär 9 alnars lodrätt höjd, och
tycks icke hafva varit sammanvräkt af annat än större klappursten
ehuruväl dess ena sida är nu mera med mull öfvervuxen. Då den år
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1816 delade det öde, som de fleste af våra uråldriga minnesvårdar
undergått genom åkerbruketa och vettgirighetens härjningar, funnos
vid 8 alnars djup 2. 3. 4. 5., af hvilka 2. är en ring om ½ lods vigt af
en guld- och silfverhaltig sammansättning. 3. 4. 5. äro af koppar och
så förergade, att de ej utan sörsta varsamhet sammanhöllo. Af dessa
saker lär:
3. varit ett handtag, genomdraget med en skena, som omgifvit
kärlets eller lådans kant, och med en nagel fästad vid dess sida.
4. och 5. äro af koppartråd sammanvridna fötter, som blifvit från
olika rigtning aftagne. — Detta lilla fynd gjordes bland bottenstenarna, hvilka voro något större än de öfriga. Troligtvis hafva flere den
tidens dyrbarheter här blifvit nedlaggda, som dels redan gått förlorade, dels icke kunnat ibland de ordningslösa och i jorden nedtryckta
stenarne upphittas.
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Kapitel 3 – Bild. V. Griftrör i Bohuslän.

Griftrör i Bohuslän.
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Kapitel 3 – Bild. Nordiska fornlemningar, häfte 1.

Nordiska fornlemningar, häfte I, 1819.
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Kapitel 4 – Ordlista

Viktiga ord
och personer
Aln.
Längdmått. En aln är 59 cm.

Brunius, Carl Georg.
[1792–1869] Konstnär, arkitekt och konsthistoriker som växte
upp i ett av världens mest hällristningsrikaste områden, Tanum.
Mest känd för sin bok ”Försök till förklaringar öfver hällristningar” som kom 1868.

Liljegren, Johan Gustaf.
[1791–1837] Svensk fornforskare och riksantikvarie. Var en av
landets första professionella arkeologer och var verksam som
professor i ämnet vid Lunds universitet. Var en av 1800-talets
främsta experter på runor och gav bland annat ut ”Run-urkunder” (1833).

Lod.
Gammal måttenhet. Ett lod motsvarar 13,3 gram.
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Historiska titlar från E-boksforlaget.se

Fler böcker:
E-boksforlaget.se
Om du gillar e-böcker om historia så kommer du att gilla
utbudet hos E-boksforlaget.se
Det här förlaget är specialiserat på utgivning av äldre
texter om arkeologi, resor och biografier.
Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhandlare, i
iTunes samt på många bibliotek.
Här är några exempel på titlar:

Klassiska deckare

• ”Sherlock Holmes: Musgraves ritual”
• ”Sherlock Holmes: Det gula ansiktet”

• ”Sherlock Holmes: »Gloria Scott»”
• ”Sherlock Holmes: Beryllkronan”
• ”Sherlock Holmes: De fem apelsinkärnorna”
• ”Sherlock Holmes: De rödhårigas
förening”

• ”Sherlock Holmes: Det hemlighetsfulla
mordet vid skogssjön”
• ”Sherlock Holmes: Den hemlighetsfulle
patienten”
• ”Sherlock Holmes: Börsmäklarens
biträde”

• ”Sherlock Holmes: Den avhuggna tummen”

• ”Sherlock Holmes: En skandal i Böhmen”
• ”Sherlock Holmes: Krymplingen”

• ”Sherlock Holmes: Den blå karbunkeln”

• ”Sherlock Holmes: Lorden och hans rika
amerikanska brud”

• ”Sherlock Holmes: Den försvunna brudgummen”

• ”Sherlock Holmes: Mordet i Reigate”

• ”Sherlock Holmes: Den försvunna kapplöpningshästen”

• ”Sherlock Holmes: Tiggaren med den
kluvna läppen”

• ”Sherlock Holmes: Blodbokarna.”
• ”Sherlock Holmes: Det spräckliga bandet.
”

Arkeologi

• ”Sherlock Holmes: Den grekiske tolken”

• ”Solgudens yxa och Tors hammare”
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Fler titlar från E-boksförlaget.se
(1899)

• ”Skäggets historia” (1893)

• ”Hällristningarnas ålder” (1869)

• ”Kattens kulturhistoria” (1882)

• ”Feniciska kolonier i Skandinavien”
(1875)

• ”Djurens sömn” (1889)

• ”Hällristningar på Kinnekulle” (1892)

• ”Ett dygn på månen år 1870”

• ”Forntidens perioder” (1892)

• ”Orkidéernas historia” (1894)

• ”Hur gamla är hällristningarna?” (1869)

• ”Blomsterspråket” (1888)

• ”Bohusläns bygdeborgar” (1909)

• ”Sveriges hundraser” (1880)

• ”Bohuslänska hällristningar” (1879)

• ”Guide till biskötsel” (1885)

• ”Katten i forntida Egypten” (1889)

• ”Fynden i Troja” (1878)
• ”Förbindelse mellan Skandinavien och
vestra Europa före Kristi födelse” (1889)

Kulturhistoria
• ”Midvinterns solfest” (1894)

• ”Svear och götar under folkvandringstiden” (1905)
• ”Husaby kyrka” (1899)

• ”Julen på 1870-talet – Skildringar och
illustrationer i svenska tidskrifter ”

• ”Hällristningarna i Järrestad” (1881)

• ”Om julens härkomst” (1899)

• ”Nordens fartyg från hednatiden” (1872)

• ”Julen i Skåne på 1820-talet”

• ”Anmärkningar rörande figurteckningar
från forntiden” (1842)

• ”Nyaste och tillförlitligaste Drömboken”
(1918)

• ”Grafkistor af klufna och urhålkade
stockar” (1894)

• ”1870-talets bästa tips för frisyr och
utseende”

• ”Den svenske solguden och den svenske
Tyr” (1906)

• ”Lyxens historia” (1870)

• ”Skånska fornminnen” (1853)

• ”Kanalbyggen på planeten Mars” (1888)

• ”Ölands fornminnen” (1874)

• ”Vårt solsystem” (1878)

• ”Gaffelns historia” (1889)

• ”Tors hammare” (1872)
• ”Våra fornminnen – vad de lära oss”
(1916)

Resor

• ”Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden” (1901)

• ”Ett besök i Venedig år 1878”

• ”Förstörda fornminnen i Bohuslän år
1924”

• ”Resa på Dalslands kanal år 1877”

• ”Strandgatan i Visby år 1879”
• ”Nyköpings slott” (1877)
• ”Ett besök i Marstrand år 1882”

Djur & natur

• ”Min resa i Blekinge och Kalmar år 1854”
• ”Resor med luftballong år 1873”

• ”Svenska djur i folktron” (1898)
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Fler titlar från E-boksförlaget.se
• ”Runlejonet i Venedig” (1871)

Svensk geografi

• ”En utflykt på Mälaren år 1871”
• ”Skildring af Vestergötland år 1882”

• ”Märkliga orter i Sverige” (1883)

• ”Kalmar slotts historia” (1880)

• ”Skildring av Värmland år 1882”

• ”Ett besök i Södertälje år 1881”

• ”Skildring av Dalälven år 1876”

• ”En färd på Donau år 1882”

• ”Skildring av Ångermanland 1882”

• ”Ringmuren i Visby” (1874)

• ”Skildring av Bohuslän år 1882”

• ”Fredrikstens fästning och Karl XII”
(1879)

• ”Skildring av Dalsland år 1882”
• ”Skildring av Närke år 1882”

• ”Petras helgedomar” (1921)

• ”Skildring av Öland år 1882”

• ”Ett besök i Boxholm år 1885”

• ”Skildring av Stockholm år 1882”

• ”Skildring av Riseberga klosterruiner”
(1874)

• ”Skildring av Västmanland år 1882”

• ”Borgholms slottsruin” (1878)

• ”Skildring av Härjedalen år 1882”

• ”Rundtur i södra Frankrike år 1880”

• ”Skildring av Gästrikland år 1882”

• ”Ett besök på Djurgården sommaren
1868”

• ”Skildring av Jämtland år 1882”

• ”Sigtunas tidiga historia” (1872)

• ”Skildring av Halland år 1882”

• ”Helgeandskyrkan i Visby” (1878)

• ”Skildring av Blekinge år 1882”

• ”Norrköpings historia” (1871)

• ”Skildring av Gotland år 1882”

• ”Ett besök i Waxholm år 1870”

• ”Skildring av Södermanland år 1882”

• ”Vadstena slott” (1875)

• ”Skildring av Östergötland år 1882”

• ”Skildring av Göteborg år 1882”

• ”Skildring av Island” (1870)
• ”Besök på Gripsholms slott år 1895”

Vikingar

• ”Ett besök i Rom år 1870”

• ”Vikingatidens Lund och Birka” (1909)

• ”Besök på Helgoland år 1874”

• ”Jomsvikingarnas saga” (1888)

• ”Guide till Uppsala år 1875”

• ”Fyndet av vikingaskeppet i Gokstad år
1880”

• ”Kyrkoruinen S:t Katarina i Visby” (1877)
• ”Gripsholms slott” (1877)

• ”Hervars och Hedreks saga” (1888)

• ”Ett besök i Strängnäs år 1874”

• ”Carl Larssons Uppsala-tempel” (1908)

• ”Ett besök i Visby år 1906”

• ”Sagan om Ragnar Lodbrok och hans
söner” (1880)

• ”Bohus fästning” (1869)
• ”En resa på Rhen år 1866”

• ”Sverige och vikingafärderna västerut”
(1924)

• ”Ett besök i Ystad år 1872”
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