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Ölands Stora Alvar 

Av E b b a St ina och La r s -Kön ig Königsson 

Arkeologin har i vårt land under senare tid allt mer tenderat mot 
bebyggelsehistorisk forskning i förening med kulturlandskapsunder
sökningar, och flera stora arbetsuppgifter har genomförts eller pågår. 
Som särskilt betydelsefulla framstår de arbeten som sker genom Stock
holms universitet därigenom att man med samarbete mellan dess 
institutioner för nordisk fornkunskap och kulturgeografi når ut över 
ett ensamt ämnes snäva gränser och erhåller möjligheter till problem
angrepp från flera håll samtidigt. 

Sedan 1965 pågår på Öland även från Uppsala universitet ett pro
gramarbete med deltagare från flera ämnesområden med uppgift att 
utreda kulturhistoria och naturhistoria på Ölands Stora älvar. Fyra 
större undersökningsenheter ingår, två arkeologiska, en kulturgeo-
grafisk och en kvartärgeologisk. Dessutom knyts, efterhand som behov 
uppstår, mindre utredningsenheter till gruppen.1 

I de kombinerade geologisk-arkeologiska undersökningar, som tidi
gare förevarit, har de olika enheterna mest fungerat var för sig, och 
den kvartärgeologiska delen har oftast kopplats på i ett relativt sent 
stadium av ett utgrävningsföretag. 
1 Organisatoriskt är gruppen uppställd som en överinstitutioncll enhet med Ippsala 
universitets personalkontor som anslagsförvaltande Institution. Arbetsgruppen består av 
följande medlemmar: fil. kand. Ebba Slina Königsson (husgrunderna), fil. stud. Ingemar 
Jansson (bronsäldcrsgravarna), fil. lic. Solve Göransson (kulturgeografi) och fil. lic. Lars-
König Königsson (kvartärgeologi samt organisatorisk ledare). Docent Ingrid U. Olsson 
gör spccialsludiet av Cu-dateringar i samband med boplatser och Ingenjör Erik Åberg 
art bestämmer träkolen. 

Ekonomiskt har projektets arkeologiska delar stötts av Statens humanistiska forsk
ningsråd, Kungafoiidci), I.ängmanska kulturfonden samt Kungliga arbetsmarknadssty
relsen. Riksbankens jubileumsfond har nu genom ett generöst anslag garanterat hela 
projektets slutförande. Därutöver har olika naturaförmåner erhållits av institutioner och 
ett stort antal företag. Slutligen kan nämnas alt husgrundsgrävniiigen ligger omedelbart 
intill cn av Ölands mest frekventerade tiiristledcr, vilket haft som följd att cn mycket 
stor skara turister besöker utgräviiiiigsplatsen. 1966 var besökandcantalet över 6000 
personer, vilket ställer stora krav pä personalen och erbjuder åtskilliga praktiska problem 
för grävningsledningen. 
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Eig. i. Hclikopterbild av utgrävningen i augusti 1968. Huvudanläggningen består av 
n e säkra husgrunder i anslutning till och inom en ringmiirsfonnad stensträng. Koordi
natsystemet är orienterat i nord-syd och öst-väst med norr uppåt pä bilden. Den ruta 
som begränsa» av de slående lorvprofilerna i södra delen av huvudanläggningen är fem 
111 i fyrkant. V. om ulgrävningsomrädct går berget i dagen i elt s, k. karstfönster. 
Själva anläggningen ligger lill största delen pä hällmark. Foto R. Hedgren. Godkänd 
för publicering av Försvarsstaben 25/1 1967. — Blick iiber das Ausgrabungsgebiel im 
August 1966. 

I den refererade gruppen har den geologiska utredningen före
legat klar i manuskript då samarbetet startat; arbetshypoteserna har 
till största delen skisserats mot bakgrund av de redan vunna geolo
giska resultaten. Samtidigt som utgrävningarna påbörjats har utökade 
kvartärgeologiska arbeten ändå satts in för en utökad och fördjupad 
studie, och alla tillfällen till direkt samarbete i fält och till diskussion 
öm metodik och materialomfattnins tas tillvara. 
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Den kvartärgeologiska initialundersökningen, som fungerat sedan 
1957, har kommit fram till följande: Efter istiden täcktes Stora alva
ret med en tundra-vegetation. Så småningom vandrade viss skogslik-
nande vegetation in och fördelades på dungar och strängar inom om
rådet. Men hela tiden stannade tundravegetationen kvar på till area
len sammanpressade ytor och uppblandades med andra floraelement. 
Mot slutet av stenåldern märks för första gången mänskligt inflytande 
på landskapet i pollendiagrammen. Detta inflytande ökas sedan suc
cessivt fram mot nutiden men varierar markant under flera perioder 
med uttalade igenväxningstendenser. Den första verkligt landskaps-
präglande perioden förefaller dock att komma tämligen sent eller 
under äldre järnålder, möjligen inte förrän under romersk tid. Denna 
på Stora alvaret mycket expansiva period avlöses av en varaktig igen-
växningsperiod, som är relativt svår att tidsfästa, men som under alla 
omständigheter ligger i intervallet 400-goo e. Kr. En sista uttalad 
expansionsperiod påträffas mycket sent i diagrammen, möjligen så 
sent som under 1700-talet. 

En sammanställning av fornminnesinventeringsmaterialet gav vid 
handen att mer än 100 husgrunder ligger ute på Stora alvaret för
delade på 48 grupper. Detta är en anmärkningsvärt stor del av det 
öländska beståndet av förhistoriska husgrunder, och tanken på att 
undersöka några av grupperna, för att därur samla upplysningar om 
den expansiva äldre järnåldern på Stora alvaret, förde fram till den 
ena utgrävningsuppgiften. 

I Stora alvarets mittzon vid Möckelmosen i tresockenmötet Mörby-
långa-Resmo-Stenåsa ligger två husgrundsgrupper. Den ena är 
av traditionell öländsk typ med fem grunder grupperade omkring 
en gårdsplan, den andra består av fyra husgrunder varav en är en
samt belägen och de övriga tre i anslutning till eller inom en ring-
murslörmad stensträng. I och med 1966 års grävning har två fält
somrars arbeten lämnat följande resultat: Omkring 2 500 m2 har av-
torva ts och rensats inom de båda grupperna, och under 1967 kommer 
den ringsträngsomgärdade husgrundsgruppen att vara färdigunder-
sökt, och detta väntas även vara fallet med de tre nordligaste hus
grunderna i den andra gruppen. Inalles har i det törst färdigutgrävda 
huset och vid rensningen i de övriga husen över 200 fynd registrerats, 
mest keramik, ben, kol och flintavslag, men även metallföremål och 
enstaka prydnadsföremål, bland dem en järnfibula av 300-talstyp. 
Fyndmaterialet är som väntat ganska fattigt men väl bevarat i de 
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mycket tunna kulturlagren, och bearbetningen av kolmaterialet har 
redan givit mycket intressanta upplysningar om boplatsens lokala 
träd- och buskbeväxning. 

Grävningstekniskt sett har tornfotografering använts mycket flitigt, 
bland annat har hela boplatsomrädet dokumenterats i avbuskat skick 
före avtorvningen. Denna åtgärd visade sig mycket välmotiverad och 
har i mycket hög grad blivit vägledande vid arbetets planering. Åt
gärden att tornfotografera en fornlämning före avtorvning är i varje 
fall mycket rekommendabel då det gäller större boplatsutgrävningar. 
För att ge en uppfattning om tornfotofrekvensen kan nämnas att 
omkring 4500 ma tornfotograferades under 1966 års fältsäsong. 

I de stående profilerna har naturvetenskapliga provtagningar kon
tinuerligt skett med sikte på såväl pollenanalys som andra analys
metoder. En specialstudie avseende C^-datering i samband med 
boplatser har projekterats i samarbete med fysiska institutionens 
C ]4-laboratorium. Jordprov insamlas även i samband med alla me
tallfynd, och det är meningen att en markkemisk undersökning skall 
genomföras tillsammans med en kemisk undersökning av dessa före
måls bevaringstillståud. Utbyggda sådana undersökningar kan ge vik
tiga synpunkter på vår nuvarande konserveringsmetodik. 

På 1930-talet undersökte professor Mårten Stenberger ett brons
äldersröse på Gotland pä alvarmark där, och han fann då ett kraftigt 
mullager konserverat under roset, medan marken omkring det ut
gjordes av kal häll. Meningen är att man genom utgrävning av för
modade bronsåldersgravar på Stora alvaret skall försöka finna lik
nande restlager jord frän eventuellt tidigare befintliga mullskikt, vilka 
täckt större arealer där ute. Den första utgrävningen hade planerats 
till 1966 men har av anslagsskäl måst framflyttas till 1967. 

Den kulturgeografiska utredningen siktar till en belysning av den 
historiska tidens Stora älvar, men kommer av naturliga skäl främst 
att beröra de senaste seklernas markanvändning pä södra Öland. Sär
skild uppmärksamhet kommer därvid att ägnas åt utmarkernas för
hållanden. Til l största delen har materialet redan genomgåtts och 
föreligger i excerpter. Det väntas ha mycket stor betydelse för tolk
ningen av Stora alvarets framväxtmekanism och kommer att tillsam
mans med de övriga undersökningsenheterna bilda en god grund för 
en allsidig utredning av Stora alvarets tillblivelsehistoria. 

De fortsatta kvartärgeologiska undersökningarna utgöres delvis av 
direkta stöduudersökningar i samband med utgrävningarna men har 
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även inriktats på en markkartcring, och en jordartskarta omfattande 
hela Stora alvarets 300 km- föreligger nu i kartmanuskript. Det kan 
nämnas att ett flertal gamla vägar, sedan mycket länge ur hävd, på
träffades under karteringarbetena liksom nya husgrundsgrupper. Hur 
det framkommande vägmaterialet skall utnyttjas har ännu icke pla
nerats. Detalj karteringar av naturmiljön vid utvalda boplatser har 
också genomförts och kvartärgcologiska fältarbeten har även utförts i 
Träby borg vid provgrävningama där och i och omkring Eketorps 
borg, i det senare fallet pä begäran av professor Stenberger. 

Zusammenfassung 

Die Vert geben einen kur/en Bericht iiber die neuesten Untersuchungen auf dem 
Stora Alvar aut Öland. Sie sind sowohl von archäologischer wie kulturgeogra-
phischer und quartärgeologischer Art und werden seit dem Jahre 1965 durch-
"cli ihit . 


