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HOTADE GRAVFÄLT I GÄRDSLÖSA 

Av Ulf Erik Hagberg 

»Kanske finnes i hela Sverige ingen provins, som inom en så 
obetydlig rymd äger en så stor mängd och så mångartade monu
menter», skriver Johan Haqvin Wallman under 1800-talels förra 
hälft om Öland. En arkeolog från 1964 skulle vilja tillägga: »och 
inget landskap, där idag så mycket förstörs utan att vetenskaps
männen kan ingripa». Varför? 

Öland exploateras inte som Mälardalsområdet genom omfat
tande vägbyggen, stora nya tätorter eller grustäktsföretag. I så
dana fall kan riksantikvarieämbetet genom fornminneslagen 
rädda hotade fornlämningskomplex genom undersökningar på 
exploatörens bekostnad. Ölands fornlämningar — eller åtmin
stone en mycket betydande del av dem förstörs på annat sätt. De 
helt enkelt nöts bort av de alltmer djupgående plogarna. 

Öland har ca 9 000 vid fornminnesinventeringen 1940-41 re
gistrerade fornlämningar. Det verkliga antalet fornlämningar är 
emellertid betydligt större. En stor del av de öländska fornläm
ningarna är nämligen sedan länge överodlade. Särskilt under det 
jordhungrande 1800-talets senare del kom även tidigare betes
marker med järnålderns huslämningar, s. k. jättegravar och sten-
bundna gravbackar att läggas under plogen. Till en början odlade 
man runt gravarna eller lät oxarna med årdret halka över de 
besvärande kalkstensflisorna. De senaste 10-15 åren har emel
lertid de allt kraftigare traktorplogarna satts in på praktiskt 
taget alla ölandsgårdar. De nya redskapen plöjer djupare och 
har framförallt större kraft att bryta igenom stenpackningar. 
Problemet är för närvarande ytterst aktuellt på Öland, där de 
tunna lätta jordlagren allt mer sjunker samman och underlättar 
förstörelsen av överodlade fornlämningar. De öländska bönderna 
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Fig. 1. Sörby-Störllngegravfåltet från söder med de övcrodlade gravarna 
synliga som ljusa torrfläckar i bönåkcrn. Norr om hiignadsmuren på åsens 
krön ligger den rika mansgraven, A 2. I bakgrunden Störlinge by med kvarn-
rad och längst t. v. skogsområdet söder om Skedemosse. Flygfoto jul i 1964 
av förf. Publicerat med tillställd av Försvarsstaben. — Das Sörby-Störlingc-
gräberfeld von Siiden mit den runden Steinsetzungen als helle Fleckcn im 
Acker sichtbar. Nördlich der Kinfassungsmaucr auf dem Gråte des Höhen-
riickens liegt das reiche Männcrgrab A 2. Im Hintcrgrund das Dort Störlinge 
mit Muhlenrad und ganz links das Waldgebiet siidlich des Skcdemoorcs. 

kan knappast lastas för att de skaffar sig tidsenliga redskap. 
Den fornvårdande myndigheten har gått så långt dess begrän
sade statsanslag överhuvudtaget medger. 

Situationen belyses bäst av ett aktuellt exempel från Gärds
lösa, där riksantikvarieämbetet sedan 1959 bedrivit en bebyg-
gelsearkeologisk undersökning. Vissa delar av socknen — vars 
mest kända fornlämningsområde är den rika offerplatsen Skede
mosse - - har kontinuerligt plöjningskontrollerats av ämbetet.1 

1 Hagberg, l ' . F... Jä rnå lderns offerfynd ur svenskt perspektiv, Tor 1964 
och diir anf. t idigare uppsatser om grävningarna i Skedemosse. Dens., lie-
byggclsehistoriska undersökningar kring Skedemosse 1964, Årsboken Kalmar 

Lån min. s. 116 ff. 
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På vårvintern 1964 blev ett stort gravfält beläget 2,5 km söder 
om Skedemosse aktuellt. Vid besök på platsen kunde jag ome
delbart registrera ett 20-tal förstörda gravar där fynden delvis 
låg framregnade på plogtilten. Bland fynden märktes några bitar 
av en blågrön romersk glasskål. 

På grund av odling kunde vi under hela sommaren inte göra 
nägra undersökningar på åsen. För all söka lokalisera sten
packningar under ytan flygfotograferade jag i mitten av juli 
området, som då var bevuxet med bönor. På grund av den torra 
sommaren kunde man trots växtligheten få en viss uppfattning 
om var de stora stensättningarna är belägna. Här hade nämligen 
bönorna torkat mer än på övriga ställen. Även en enstaka häll
kista med avkört lock kunde registreras från luften (fig. 1). 
Gynnsammaste tiden för en flygfotografering torde annars vara 
lidigl på våren då frost och snö fått rensa fram stenen från yl-
skadade stensättningar. De från luften nu registrerade gravarna 
utgör delvis andra än dem som vi tidigt på våren kunde mäta in. 

Så snart bönorna var skördade, kunde jag i mitten av septem
ber genom överenskommelse med markägaren påbörja under
sökningar i norr på åsens högsta del. Fynden av glasbitarna 
antydde, att vi här hade aft söka resterna efter en mycket förnäm 
grav. Det visade sig också snart att ett knappt 10 cm tjockt jord
täcke dolde en stor stenpackning, som lagts kring en hällkista. 
Graven hade en diameter av ca 20 m. Själva kistan var byggd av 
nedsatta grå kalkstcnshällar, 2,80 m lång och orienterad i N-S. 
Denna grav, nr 2 på fältet, låg mycket monumentalt med vid 
utblick mot havet och fri sikt mot västra sidan av ön. Graven 
hade plundrats troligen i gammal tid, endast ett fåtal små ben
bilar påträffades i kistan, som var fylld med sten. Gravgodsel 
låg spritt, i huvudsak öster om själva kistan, ovanpå stenpack-
ningen. Särskilt utspridda var resterna av de två blågröna glas
skålarna, av vilka ett 70-tal skärvor hittades över ett ca 100 in-
storl område. Skålarna är utan motstycke i Sverige och tillhör 
Eggers typ 183,2 inom nordgermanskt område hittills represen-

- Flygers, H. J., Der römische Import im freien (icrmanien. Atlas der l ' r-
gesc-hichte. Band I, 1951, typ 183 Karte 49. Se även nyt i l lkomna slovakiska 
fynd Kriiskovskii och Kolnik i Slovenska Archcolögia VII 1959, s. 99 ff. 
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Fig. 2. Del tauscheraclc sporrparet från den rika mansgraven, A 2. Foto 
N. Lagergren 1965. 1/1. — Das tauschierte Sporenpaar aus dem reichen 
Männergrab A 2. 

terade av ett norskt, ett östtyskt och ett polskt fynd. Den grav-
lagde har varit utrustad med vapen; förvridna rester av sköld-
kantbeslag och svärdsgehäng påträffades nämligen. Han har vi
dare utöver skålarna haft ett eller två dryckeshorn med i graven. 
På fötterna har han haft sporrar. De tillhör den förnämliga typ 
av X-formiga sporrar, som vi tidigare bäst sett representerade i 
den rika hövdingegraven från Hörninge i Köping socken, ca 
5 km norr om Sörby3 (fig. 2). Till gravinventariet bör liksom i 
Hörninge ha hört en romersk bronskittel. Liksom vapnen har 
den emellertid säkert blivit gravplundrarnas byte. 

Hörningegraven är en god parallell till den rika Sörbygraven. 
I Hörninge påträffades - redan 1863 — även en rik kvinnograv 
utrustad med silverarmringar och två guldberlocker. Den kvinno
grav som man kunde vänta sig höra samman med Sörbyhöv-
dingen påträffades också ca 30 m V om mansgraven på åsslutt-
ningen. Graven — en hällkista i N-S — var även den plundrad 
men visade sig trots detta bl. a. innehålla en guldberlock, tre 

3 Holmquist, W., Tauschierte Mctallarbeiten des Nordens aus Hömerzeit 
und Völkerwanelerung. K .V .H .A. Akademiens Handlingar 70 :2 , 1951, s. 72 f., 
Abb. 31. 

Stenberger, .)/.. (iland under äldre järnåldern , 1933, s. 21. 
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segmenterade guldfoliepärlor och ett remändebeslag av brons. 
Den utomordentligt vackra filigranornerade berlocken låg i häll
kistans översta del (fig. 3). Endast några dagar innan vi började 
utgrävningen av kistan, hade cn tung traktor gått över berlocken, 
som genom ett under undgått att förstöras. Den låg nämligen 
endast 18 cm under nuvarande yta. Plogdjupet uppgår vanligen 
till 20 cm eller däröver. 

De båda rika hällkistgravarna från andra århundradet ingår i 
ett mycket stort gravfält. Det är ca 500 m långt och flera hundra 
meter brett. Gravarna omges av boplatsrester. Inom boplatsom
rådet har bl. a. påträffats en glasbit med insmälta vita och blå 
trådar — fynd som låter ana en boplats av ovanligt förnämlig 
karaktär. 

Gravfältet börjar under förromersk tid med brandgravar — en 
gotländsk s.k. bullfibula har bl.a. framkommit4 — och slutar först 
under 900-talet. De yngsta brandgravarna innehåller exempelvis 
likarmade spännen, en vikt, rester av en spännbuckla etc. Fler
talet av det hittills utgrävda dussinet gravar kan eljest dateras 
lill romersk järnålder. De tycks huvudsakligen tillhöra äldre ro
mersk tid. Från yngre romersk järnålder har vi emellertid tidi
gare ett välkänt fynd, som nu kunnat få sin fyndplats identifie
rad. Det rör sig om det i den arkeologiska litteraturen ell flertal 
gånger omnämnda Störlingefyndet, SHM 9449, senast behandlat 
av Pär 01sénr'. Fyndet härrör uppenbarligen från en brandgrav 
och innehåller förutom en elegant silverfibula även en uppsätt
ning romerska kärl, vinskopa, vinsil och ett Hemmoorkärl. 
Denna grav påträffades redan 1893. Den ännu vitale 90-årige 
upphittaren kunde hösten 1964 peka ut fyndplatsen. Denna lig
ger således mindre än 100 m NO om hövdingegraven, men på 
ägor som tillhör Störlinge by. Fyndet gjordes vid uppbrytande 
av en kalkstenshäll. 

Undersökningarna av det nu svårl hotade gravfältet mellan 
Sörby och Störlinge ingår i ett större projekt, den bebyggelse
arkeologiska undersökning som avser att utforska området kring 
Skedemosse i Gärdslösa och Bredsätra socknar. Det vore beklag-

' Nylén, E., Die jiingcre vorrömischc Eisenzeit Gotlands, 1955, s. 404 ff. 
n Olsén, P., Et t öländskt Hemmoorkär l . Tor 1959, s. 129 ff. 
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Fig. 3. Guleiberlocken frän häll
kistan, A 39. Foto N. Lagergren 
1965. 3/2. — Goldberlocke aus der 
Steinkiste A 39. 

ligt om vetenskapen inte nu kunde få sin sista chans att under
söka detta för svenska förhållanden mycket rika gravfält. Om 
plöjningarna fortgår ännu några år kan cn sådan undersökning 
inte längre göras. 

Gravfältel i Sörby har här behandlats, därför att det är ett ak
tuellt och eklatant exempel på den fara som ett mycket stort an
tal öländska fornlämningar löper just nu. Problemen är de 
samma som på kontinenten men i Stockholm saknas de resurser 
som finns i Bonn, Berlin eller Warszawa. 

ZUSAMMENFASSUNG 

U. E. Hagberg: Bedrohle Gräberfelder in Gärdslösa auf Öland. 

Eine grosse Zahl öländisclier Altertiimer ist seit langem iiberackcrt. 
In den letzlen Jahren wiirden sie einer sclinellen und fortsehreiten-
elen Zerstörung dadurch ausgesetzt, dass die Bauern besonders kraf
tige Pflugtypcn angevventlel haben. Ein Beispiel fiir ein solches Grä
berfeld, das von vollständiger Vernichtung bedroht ist, stellt das 
Gräberfeld Sörby-Slörlinge im Kirchspiel Gärdslösa im mittleren 
Öland dar. In diesem Gebiet nimmt der Verf. eine Regionsuntersuchung 
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vor, mit dem Ausgangspunkt der von ihm seit 1959 betricbenen Un
tersuchungen des Opfer-Moores Skedemosse, u. a. der Fundplatz von 
sieben grossen Goldarmringen'. 

Das Gräberfeld ist auf einem beackerlen Höhenrucken gelegen, der 
sich in nord-siidlicher Richtung zwischen den Feldern von Sörby 
und Störlinge erstreckt. In diesem Gebiet ist schon 1893 ein reiches 
Hrandgrab mit römischen Gefässen und einer Silberfibel (Eggers 
Nr. 511) gefunden worden. In der Literatur kommt dieser Fund unter 
der Bczeichnuiig Störlingefund vor und ist zuletzt von Olsén behan-
elelt worden'1. 

Der Verf. hat während des Herbstes 1964 die Ackcrarbeit auf dem 
Höhenriicken beobachtet und im Anschluss däran Ausgrabungen vor-
gcnoiiimen. Um friiher aufgcackerte Gräber zu idciitifizicren und um 
neue herauszufinden, hatte er während des Hochsommers das Gebiet 
mittels Luftfotografie erforscht. Infolge der Trockenheit trålen die 
Griibcr aus der Luft als helle Flecken an den Tag. Das Gräberfeld ist 
ungefähr 500 m läng und mehrere hundert Meter breit. Es war auf 
beiden Seiten von Wohnplätzen umgeben. Im Wohngebiet ist u. a. ein 
Glasstiick mit eingescbniolzenen weissen und blauen Fiiden gefunden 
worden. 

Cbcr 80 Gräber sind bisher festgestellt worden. Die friihesten Funde 
gehen auf die vorrömisehe Eisenzeit zuriick, die jiingsten können in 
das 10. Jahrhunder t n. Ghr. datiert werden. Die Mehrzahl der 13 aus-
gegrabenen Gräber gehört in die iiltere Kaiserzeit. Besonders reich 
sind zwei Gräber, deren Gharakter mit Eggers' Fiirstengriibern ver
gleichbar ist. 

Auf der höehsten Stelle des Höhenriickens befand sich eine impo-
nierende Anlage mit einem von einer grossen Stcinpackung umgebe-
nen Steinplatlengrab. Das Grab hatte einen Durchmesser von ca. 
20 ni. Die Kiste war aus eingegrabenen Kalksteinplatten von 2,80 m 
Länge gebaut und in nord-siidlicher Richtung orientierl. Die Lage 
dieses Grabes, Nr. 2 des Gräberfeldes, war besonders eindrueksvoll, 
mit weitem Ausbliek iiber das Meer und freier Sieht auf die West
seite der Insel. Das Grab war vermutlich in alter Zeit gepliindert wor
den und im Kistengrab, das mit Steinen gefiillt war, wurden nur 
wenige kleine Knochensplitter angetroffen. Die Grabbeigaben lagen 
verstreut oben auf der Steinpackung, hauptsäclilich östlich der Kiste. 
Besonders weit verstreut lagen die Reste zweier blaugriiner Glasscha-
len, von denen uber 70 Scherben auf einem Gebiet von ca. 100 n r 
verstreut gefunden wurden. Fiir diese Schalen gibt es keine Analogie 
in Schweden, sie gehören zum Typ Eggcrs 1832. Der Beställde war mit 
Waffen ausgeriistet, da verbogene Reste von Schildrandbesehlag und 
Schwertgehänge angetroffen wurden. Ausser den Schalen hatte er 
wciterhin noch ein oder zwei Trinkhörner mit im Grabe. An den 
Fiissen hatte er Sporen. Diese sind von dem vornehmen Typ X-för-
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miger Sporen, die wir fruher am besten in dem reichen Häuptlings-
grab von Hörninge im Kirchspiel Köping, ca. 5 km nördlich von 
Sörby, repräsentiert gesehen haben3. 

Das Hörningcgrab ist eine gute Parallele zu dem reichen Sörbygrab. 
Beim Hörningcgrab ist — schon 1863 — auch ein rciches Fraucngrab 
gefunden worden, ausgestattet mit Silberarmringen und zwei Gold-
berlocken. Das Frauengrab, von dem man erwarten konnte, dass es 
zum Grab des Sörbyhäuptlings gehören miisste, wurde auf dem west
lichen Höhenriickenabhang, ca. 30 m westlich des Miinnergrabes 
ebenfalls angetroffen. Auch dieses Grab — eine Steinplatfenkiste in 
nord-siidlicher Richtung — war gepliindert. Trotzdem crwies es sich, 
dass es u. a. eine birnenförmige Goldberlocke, drei segmentierte Gold-
foUenperlen und eine Riemenzunge aus Bronze enthalten hat. Die 
Berlocke lag im obersten Tell der IMattenkiste. 

Soweit cs die ökonomischen Resourcen zulassen, wird der Verf. 
die Untersuchungen im kommenden Jahr im Anschluss an die Feld-
bestelliingsurheit fortsetsen. Von besonderem Interesse ist die Möglieh
keit, dass das Gräberfeld während der ganzen Eisenzeit weilerbcnutzt 
worden sein känn. 
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