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EN BRONSÅLDERSGRAV FRÅN SLAGERSTA PÅ ÖLAND 

Under år 1946 gjordes vid Slagersta i Stenåsa socken på Öland ett 
gravfynd, som erbjuder en hel del av intresse. Vid grundgrävning för ett 
hus, avsett att byggas på grusåsen ca 40 m väster om östra landsvägen 
i Slagersta by, ca 1 300 m sydväst om Stenåsa kyrka, påträffades en del 
skelettrester. Då det kunde tänkas, att lämningarna härrörde från en 
grav anmäldes fyndet till Riksantikvarien och amanuens Nils Lagerholm, 
Högsrum, anmodades att göra en undersökning på platsen. 

Man hade grävt ett ca 2 m djupt schakt för husgrunden och före 
undersökningen syntes en del benrester sticka ut från schaktets norra 
vägg. Sedan jordlagret avlägsnats blottades ett skelett liggande ca 70 cm 
under markytan. Det var orienterat i norr—söder och låg ihopkrupet på 
vänstra sidan med huvudet vänt mot öster (fig. 1). De grövre benen voro 
tämligen väl bevarade, men smalare ben såsom revben, fingrar etc. voro 
till större delen förmultnade. Höger lårben saknades och skelettets 
underben och fötter hade förstörts vid grundgrävningen. Alldeles över 
kraniet låg en tung kalkstensflisa, som hade krossat huvudskålen och 
spräckt käkbenen. För övrigt påträffades inga spår efter någon sten-
anläggning, och det torde få tagas för givet, att någon kista av något 
slag aldrig existerat. Vid grundgrävningen hittades inga stenar, som 
kunde ha använts för någon gravanläggning. Under skelettets högra axel 
hittades några fragment av en nål av brons. 

Beträffande dateringen av gravfyndet, så giva nålfragmenten en 
ganska säker bestämning. De olika bitarna ha kunnat limmas ihop och 
de utvisa en nål (fig. 2), som otvivelaktigt tillhört ett spänne av den 
allra äldsta typen. Nålhuvudet är tillplattat klotformigt, av en nästan 
bikonisk form. Nedanför huvudet på det ansvällda skaftet finnes ett 
runt genomgående hål, i vilket bygelns ena ände varit inpassad. Av 
själva bygeln finnes numera intet bevarat, men att cn sådan en gång 
existerat, framgår av den mängd ärg, som avsatt sig på skelettet. Om 
denna bygel varit trind eller flat kan däremot inte avgöras. Nålhuvudet 
har en diam. av 6,5 mm. Av allt att döma synes spännet tillhöra ett 
tidigt exemplar av denna fornsaksserie och t. ex. av en typ som ett 
skånskt spänne från Björnhög i Hammarlöv sn (Montelius Minnen 969). 
Möjligen tillhör spännet från Stenåsa en något äldre och primitivare 
form än det skånska exemplaret på grund av huvudets klumpigare 
form. Det är främst nyckelben och de tre övre ryggkotorna, som äro 
starkt missfärgade av ärg. Det är tydligt, att spännet haft sin plats här 
vid halsen, och troligen har det sammanhållit en klädnad. Genom att 
sanden erbjudit endast föga skydd mot luftens inverkan ha samtliga 
klädesplagg fullständigt förmultnat och försvunnit. Av stort intresse är 
skelettets utpräglade hockerställning, vilken är tämligen sällsynt under 
bronsåldern. Ytterligare ett prov på detta gravskick kan nämnas från 
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Fig. i. Grur med skelett i hoekentällning. Slagersta, Stenåsa sn. Öland. — Grave 
wilh skeleton in crouched position. Slagenia, Stenäsa parish, Öland. 

en bronsåldersgrav vid Koparve på Gotland.1 Denna hockerställning är 
ju karakteristisk för båtyxkulturens gravskick. Det kan tänkas, att 
det ifrågavarande bruket utgör en reminiscens just från båtyxkulturen. 
Det är förklarligt, att just på Öland och Gotland, vilka lågo mera av
sides och utgjorde tämligen periferiska områden, traditioner kunnat 
bibehållas från detta äldre skede. 

1 M. Stenberger, Ett kraterröse på Gotland, Fornvännen 1942, s. 105. 
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Skelettet i Slagerstagraven har tillhört en kvinna av tidig medel
ålder, och det företer inga sjukliga förändringar. Kraniet är av en ut
präglat dolikocefal typ. 

Beträffande tänder och ansiktsben har doktor Uno Holmer, Uddevalla, 
undersökt dem, och han har benäget låtit mig taga del av sina under
sökningar. Därav framgår, att käkbågarnas form äro i den mån de 
kunna bedömas med ledning av kvarvarande tänder att anse som nor
mala, ehuru någon deformering torde ha inträtt i jorden, överkäkens 
dentala prognati och kompression av vänster överkäke torde orsakats 
härav. Samtliga (32) permanenta tänder ha varit frambrutna men sju 

av dem ha tydligt förlorats efter döden. Sexårständernas 
inbördes relation i mesio-distal riktning är på båda 
sidorna normal. Abnorm tandform eller särskilt anmärk
ningsvärd tandstorlek, trångställning eller diastemata äro 
icke för handen. 

Samtliga tänder, med undantag av höger (2+) sido-
framtand, visa kraftig avnötning (abrasion) av tand
emaljen. På flertalet har emaljen avnötts så att tand
benet blottats i större eller mindre grad. A två tugg-
tänder i överkäken (8 + , 7 + ) och två tuggtänder i under
käken (—6, —7) förefinnas kariösa defekter (tandröta) 
på tändernas mot varandra vända sidoytor. På vänster
sidans tänder äro kaviteterna stora och på sexärs-
tanden har pulpahåligheten (cavum pulpae) blottlagts. 
Större eller mindre avlagringar av tandsten förekomma 
på 23 av tänderna på deras in- eller utsida eller båda
dera. Frånvaron av tandsten på utsidan av höger över
käks- och underkäkständer torde vara förorsakad av att 
den förstörts genom vittring. Röntgenbilder av tänderna 
och käkbenet i deras närmaste omgivning utvisa genom
gående ett normalt tillstånd. Några benförändringar kunna 
icke iakttagas som kunde tyda på varhärd vid rotspetsen 
å den kariösa tand, där pulpakaviteten blottlagts, eller på 
förefintlig tandlossningssjukdom i bettet som helhet. Den 
delvis undernormala bennivån torde böra ses som uttryck 
för en normal atrofi. 

llninsnäl till 
spänne. 

Slagersta, 
Stenäsa sn, 
Öland. — 

Bronze pin to 
brooch. Slager
sta, Stenåsa 

parlth, Öland. 

Av de av dr Holmer hittills undersökta stenålderskranierna eller käk-
fragmenten ha endast en mycket liten del varit .angripna av tandröta, 
ca 1,36 "ID. På tyska och danska fynd från samma tid har man funnit 
motsvarande siffra vara 1,76 respektive 1,60. Från bronsåldern ha ännu 
allt för få fynd blivit undersökta för att man skulle fä en nägot så när 
tillförlitlig uppfattning om kariesfrekvensen. Men det förefaller, som om 
under nämnda tidsperiod denna kariesfrckvens skulle vara något högre 
än under stenåldern. Förmodligen får förklaringen härtill sökas i brons-
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ålderns begynnande högkultur och den därav ökade förtäringen av 
spannmål.1 

Jämfört med vår tid var emellertid tandtillståndet hos människorna 
under såväl yngre stenåldern som bronsåldern ypperligt. Huvudorsaken 
härtill torde vara dels födans ur näringsfysiologisk synpunkt lämp
liga sammansättning av rena naturprodukter, dels att den undergått 
mindre beredning genom målning, krossning, mosning etc. före för
tärandet. Dr Holmer framhåller, att tuggning av den starkt kiselhaltiga 
spannmålen, råa frukter, rötter och dylikt samt gnagning på ben med
fört den karakteristiska avnötningen ä tändernas tuggytor och skär, 
varigenom uppträdandet av karies på dessa omöjliggjorts eller åtminstone 
i hög grad försvårats. Dessutom har denna starka funktion givit åt hela 
bettet en så god utbalansering vid de malande sidorörelserna, att, någon 
nämnvärd nedbrytning av tändernas vidfästningsanordningar i käkbenet 
icke inträtt och häri torde förklaringen ligga till den dåtida ringa före
komsten av den i modern tid så ytterst vanliga tandlossningssjukdomen. 
Möjligen kunna även andra faktorer, som Christophersen framhållit, ha 
bidragit till tändernas bevarande om än indirekt under här ifråga
varande skeden, nämligen det regelbundna levnadssättet och den vita
mintillförsel, som haft sin grund i den starkare solstrålningen, beroende 
på det torrare klimatet. 

Andreas Oldeberg 

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1948 

Samfundet har under året haft fem allmänna sammankomster med 
föredrag. Styrelsen har sammanträtt den 9 januari, 9 mars, 3 maj, 
26 maj, 14 juni och 22 oktober. Ledamotsantalet utgjorde den 31 decem
ber 104 personer. 

Vid årsmötet, som ägde rum i Uppsala den 22 april, omvaldes den 
förutvarande styrelsen. Denna har följande sammansättning: 

Ordförande: professor Bernhard Karlgren, Stockholm. 
Vice ordf.: förste antikvarie Bengt Thordeman, Stockholm. 
Sekreterare: förste antikvarie Mårten Stenberger, Stockholm. 
Vice sekr.: docent Olof Vessberg, Stockholm. 
Skattmästare: förste bibliotekarie Adolf Schuck, Stockholm. 
Klubbmästare: antikvarie Olle Källström, Stockholm. 

övriga styrelseledamöter: professor Holger Arbman, Lund, lands
antikvarie Greta Arwidsson, Visby, professor Axel Boéthius, Göteborg, 
professor Einar Gjerstad, Lund, riksantikvarie Martin Olsson, Stock
holm, professor A. W. Persson, Uppsala, förste antikvarie Nils Ludvig 

1 K. M. Christophersen, Om tandforholdene hos Danmarks befolkning 
i d.en yngre Stenålder og i Bronzealderen, Aarbeger 1940, s. 70 ff. 
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