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de uppifrån sedda, vagndragande oxarna på en ristning vid Rished i 
Askums sn. — På ett par ställen utanför den runda skivan på Aspberget 
syns också djurhuvuden, som står närmare den mera vanliga typen i 
profil. 

Om utsprången alltså är att tolka som huvuden av nötkreatur, bör 
skivan vara en boskapsfälla — kanske besläktad med sentida rundade 
skyddsgårdar för får på Island och Färöarna. Kvinnan är sysselsatt med 
att sköta djuren.2 

Det är ofta tveksamt, om det är lämpligt att utöka den så rika floran 
av förslag till tydning av enstaka, ur sitt sammanhang lösryckta häll
ristningsbilder. Man tvekar dock icke inför en möjlighet att föra tolk
ningen av ett så uppmärksammat motiv bort från de subtila kult-
historiska spekulationerna närmare en praktisk verklighet med jord-
brukshistorisk anknytning. 

Carl-Axel Moberg 

GRAVFÄLTSUNDERSÖKNINGAR VID FISKEBY 1951 

Tidigare gravfältsundersökningar i den på fornlämningar och därav 
framför allt på hällristningar rika trakt som inramas av Kolmården, 
Bråviken, Motala Ström och Glan ha i regel uppvisat ett ringa och torf
tigt fyndmateriel. Under sommaren och hösten 1951 har jag på Riks
antikvarieämbetets updrag undersökt ett större antal fornlämningar vid 
Fiskeby gård i ös t ra Eneby socken varvid ett stort antal föremälsfynd 
från bronsålderns slut och från skilda tider av järnåldern bragts i dagen. 
Utgrävningen omfattade tvä varandra närliggande gravfält, av vilka 
det större är beläget inom det stora hällristningsområdet i Fiskeby berg-
hage och båda ligga i nära anslutning till de välkända hällristningarna 
vid Leonardsberg och Ekenberg. Undersökningen av det mindre grav
fältet, som omfattade 15 stensättningar, har slutförts, medan arbetena 
på det större gravfältet bestående av 90 ovan jord synliga stensättningar 
ännu ej avslutats. Drygt en tredjedel av det sistnämnda gravfältets sten
sättningar återstår och komma att bli föremål för fortsatt undersökning 
under sommaren 1952. 

Det mindre gravfältet erbjöd föga av intresse varför det icke finnes 
någon anledning att närmare gå in pä undersökningen av detta. Större 

8 Förf. ber att få framföra sitt tack för värdefull diskussion till lands
antikvarie Claes Claesson, vilken också genom sin här med hans med
givande återgivna nya uppmålning och bild av framställningen på Asp
berget lämnat stöd för tolkningen, samt till lektor Ragnar Jirlow, vilken 
fäst uppmärksamheten på de nutida skyddsgärdarna på Färöarna etc. 
(R. Jirlow, Drag ur färöiskt arbetsliv, Rig 1931, s. 106 f.) 
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F/ff. 7. Gravfältct vid Bergshagen, Fiskeby gård. Östra Eneby sn, Östergötland. 
Uppmätning av förf, •— The grave field at Bergshagen, Fiskeby, östra Eneby 

parish, Östergötland. 

delen av stensättningarna här innehöllo endast brända ben och de fåtaliga 
föremålsfynd som anträffades i några av gravarna voro av föga anmärk
ningsvärd art. Genom ett delvis försmält fragment av ett litet likarmat 
spänne av 600-talstyp kunde en av gravarna tidsfästas. De övriga fyn
den, varav märkes en pilspets och en spelbricka av ben voro synbarligen 
yngre. En halsring och en liten ring av tjock rund bronsten voro alltför 
enkla för att ge en närmare datering. Slutligen må några ord ägnas en 
samling gravar som lågo skilda från de övriga på detta gravfält. Dessa 
låga, runda stensättningar voro 5—6 m i diameter och försedda med väl 
lagda kantkedjor av smärre stenar. De voro försedda med ett mittröse 
av större stenar begränsat av en regelbunden stenkrets eller också läg 
i stensättningens mitt ett mycket stort stenblock omgivet av en krets 
av stenar. Fyllningen som utgjordes av smärre stenar täcktes av ett 
lager av småsten och grus. Dessa stensättningar äro av typen att döma 
äldre än de övriga på gravfältet och förtjäna uppmärksamhet genom det 
arbete som nedlagts på deras utformning men äro tyvärr ej möjliga att 
tidsbestämma då de voro helt fyndtomma och endast innehöllo brända ben. 

Det större gravfältet, där under den gångna sommaren 50 stensätt
ningar undersökts, visade sig vara en mera givande grävningsplats. 
Huvuddelen av stensättningarna hade anlagts på en morän som utfyller 
en svacka i en bergrygg som löper närmast i NV—SÖ riktning. Redan 
före undersökningen framgick att stensättningarna lågo mycket tätt och 
detta bekräftades efter friläggningen då det även kunde konstateras att 
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Fig. 2. Parti oo vältra graofältel frun sydväst. Flskebg, Östra Eneby sn, Öster
götland. Eolo förf. — Part of lhe western grave field »een frnin SW, at 1'iskeby, 

Östra Eneby purish, Östergötland. 

yngre anläggningar anlagts ovanpå äldre. Flertalet av de yngsta sten
sättningarna framträdde som svagt välvda kullar och voro huvudsakligen 
uppförda av jord och spridda större och mindre stenar. Vanligen saknade 
dessa stensättningar tydlig kantkedja. Även mindre, låga, oregelbundna 
stensättningar med fyllning av smärre stenar samt i två fall treuddar 
med insvängda sidor hade uppförts över de yngre gravarna. Flera av 
dessa anläggningar voro lagda ovanpå en annan stensättningstyp som 
var representerad i ett större antal inom gravfältet. Denna typ bestod 
av runda större eller mindre stensättningar begränsade av väl lagda 
kantkedjor av smärre stenar och försedda med ett förhöjt mittparti med 
ett mittröse av större stenblock i stensättningens centrum. I några fall 
förekommo även ofyllda stensättningar med kantkedja av större sten
block. Under stensättningarna utbredde sig inom stora delar av det 
undersökta området ett 20—60 cm tjockt lager av huvudsakligen smärre 
stenar och jord vilande direkt på moränen och på en del ställen på 
berghällen. I detta lager anträffades på olika nivåer ett stort antal 
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gravar liksom även i gropar nedgrävda i moränlagret. Detta homogena 
stenlager torde man kunna tolka som rester efter äldre stensättningar 
som uppförts undan för undan helt nära varandra och slutligen flutit 
samman till ett sammanhängande lager varför endast de yngre, överst 
liggande stensättningarna klart gå att urskilja. Det rör sig dock icke 
helt om någon kontinuerlig överlagring då det vid undersökningen fram
kom belägg för att man vid gravläggningarna grävt igenom de äldre 
stensättningsresterna ned i moränen varför yngre och äldre gravar 
kommit att ligga pä samma nivå i moränlagret. Att kunna särskilja olika 
stensättningar i stenlagret var emellertid mycket svårt då stenmaterialet 
som ovan antytts var av synnerligen homogen karaktär. Endast i några 
fall kunde rester efter kantkedjor iakttagas i lagret. Denna anhopning 
av gravar på en och samma plats är märklig då terrängen är sådan att 
den icke har kunnat lägga några hinder i vägen för en utvidgning av 
gravfältet åt olika håll. Visserligen träder berget i dagen på olika platser 
intill huvuddelen av gravfältet men dä gravar voro anlagda direkt på 
bergytan på flera platser inom det utgrävda området verkar det knap
past troligt att man av denna orsak undvikit att breda ut gravfältet inom 
en större yta. I detta sammanhang kan omnämnas att under en större 
stensättning som var lagd direkt på bergytan anträffades hällristningar 
bestående av två skeppsfigurer, båda med ornerade sidor. 

I anslutning till eller liggande under dessa 50 stensättningar som 
undersökts anträffades icke mindre än 278 gravar varav samtliga utom 
fyra voro brandgravar. En stor del av dessa voro urnebrandgravar och 
sammanlagt påträffades rester efter 157 lerkärl vilka utgöra huvud
massan av de anträffade föremålsfynden. I ett 20-tal fall hade även harts
tätade askar använts som bonkärl. De enkla anordningarna kring brand-
gravarna voro av växlande utformning, från utspridda benlager till 
stensatta gropar täckta av hällar eller stora klumpstenar vilka senare 
troligen även en gäng varit synliga ovan jord innan de dolts av de yngre 
stensättningarnas fyllningar. 

De anträffade föremålen kan icke sägas vara anmärkningsvärda till 
kvaliteten men väl till kvantiteten och genom den långa tidsrymd som 
föremålen omspänna. I denna korta beskrivning av undersökningen fin
nes ingen möjlighet att närmare gä in pä fornsakstyperna och deras när
mare datering helst som tillfälle till en närmare bearbetning av fynd
materialet ännu icke stått mig till buds. Därför kommer här nedan 
endast i stora drag att nämnas något om de föremål som framkommit 
och i korthet även något om gravfältets tidsställning. 

De äldsta säkert daterbara fynden utgöras av två skivnålar av brons av 
den typ som av Montelius dateras till bronsålderns femte period. Dessa 
nålar hittades tillsammans med brända ben och keramik vilken dock 
genom sitt sönderpressade tillstånd först måste undergå konservering 
för att lerkärlens form skall kunna klarläggas. Ett litet fyrekrigt solhjul 
av brons hörde även till de föremål som kunde hänföras till yngre brons-
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ålder. Solhjulet anträffades dock ej i kombination med nägra benrester. 
Några bronsfragment vilka troligen härröra från en rakkniv samt en 
liten bronsspiral från ett par andra gravar kunna troligen hänföras till 
samma tid. Detta gäller även flera lerkärl vilka dock ej anträffades i 
kombination med metallföremål men genom sin typ ha klar bronsålders-
karaktär. Av dessa lerkärl voro några enkla brukskärl med rabbigt gods 
medan andra voro av fint, hårdbränt gods, flera försedda med horison
tal- eller vertikalställda öron. Ett litet starkt skadat lerkärl, prytt med 
instämplade ringar samt Wendelringavtryck kan möjligen tillhöra ett 
något yngre skede. 

Av efterföljande tidsperiod är järnålderns tredje period klart belagd 
i fyndmaterialet, delvis i form av sena typer. Bland annat ha bälteringar, 
remändbeslag och en vapengrav innehållande svärd och svärdskidebeslag 
samt en spjutspets med tillhörande doppsko till skaftet anträffats från 
denna period ävensom ett tiotal krumknivar, ofta i kombination med sy
nål och pryl. Krumknivarna gå synbarligen även in i nästföljande period 
då en i en av skelettgravarna anträffad starkt fragmentarisk fibula av 
äldre kejsartidstyp låg tillsammans med två krumknivar. Till denna 
period hör även ett svärd och en sköldbuckla från en brandgrav. 

Sammanlagt anträffades rester efter 8 kammar av ben, såväl samman
satta som sådana gjorda i ett stycke. Av dessa kan sannolikt ett par till
höra folkvandringstid medan de övriga äro yngre. De yngsta fynden ut
gjordes huvudsakligen av glasflusspärlor och järnnitar, krampor och 
broddar samt i nägra fall starkt försmälta bronsföremål. Dessa enkla 
artefakter inbjuda ej till någon närmare datering men med största 
sannolikhet tillhöra de till en del vikingatidens formvärld. Säkert dater
bar till detta skedes äldre del var emellertid ett likarmat bronsspänne, 
närmast av typ Birka I, Taf. 79: 1 samt ett fragment av en ornerad arm
bygel av brons. 

Av denna korta redogörelse framgår att gravfältets yttre kronologiska 
gränser bildas av bronsålderns sista del och vikingatidens äldre skede. 
De mellanliggande perioderna ha till en del kunnat beläggas och det 
finnes hopp om att den fortsatta undersökningen ytterligare kommer att 
kunna komplettera bildon. Huruvida ett kontinuerligt nyttjande av denna 
begravningsplats förekommit under denna länga tidsrymd är givetvis 
svårt att med bestämdhet säga på detta stadium men mycket talar för 
att så kan ha varit fallet. 

Per Lundström 

MÖJBROSTENENS RISTNING 

Flera forskare (v. Friesen, Sune Lindqvist, E. Wessén och statsgeologen 
Bror Asklund) ha vid olika tillfällen uttalat önskemålet, att den utom
ordentligt viktiga Möjbrostenen, vars ursprungliga plats vi beklagligtvis 
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