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Romartida gravar vid Bårby borg 
på Oland 

Av Ebba Stina Königsson 

Sommaren 1966 påbörjades genom Riksantikvarieämbetets försorg en 
undersökning av några skadade hällkistor i ett sandtag och en angrän
sande åker på den utf lackade landborgsklinten ca 300 m norr om 
Bärby fornborg i Mörbylånga socken på Öland (fig. 1). Undersök
ningarna, som avslutades sommaren 191)7, utfördes av Birgitta Falk-
Gehlin och författaren.1 Utgrävningarna omfattade åtta gravar eller 
rester av gravar, varav en möjligen varit brandgrav. Fyra av gravarna 
utgjordes av hällkistor med helt eller delvis kal I murade långsidor (An
läggningarna 1, 3, 6 och 9). 

En av de skadade gravarna i sandtaget (A 1) var genom sin fyndrike
dom av särskilt intresse. Av den i NO-SV orienterade kistan återstod 
endast norra gavelhällen och ena långsidan till en längd av 1,35 m. 
Denna var uppförd av en rest kalkstensflisa närmast gaveln, och söder 
därom var den kallmurad i fem bevarade skift. I sanden i och om
kring kistan påträffades kalkstensflisor. Bottenläggning saknades. 

De ytterst fragmentariska skelettresterna låg med gravgåvorna sam
lade i gravens nordöstra del med någon spridning söderut utmed 
nordvästra långsidan. En välbevarad, dubbel hartstätningsring, ett till 
hälften krossat lerkärl med väl samlade skärvor och mellan dessa en 
kniv av järn är de enda föremål, som förefaller ha varit i ursprung
ligt läge vid undersökningen. Lerkärlet var av fast, tunt gods, ganska 
lågt och med vid mynning. I detta påträffades en bronsfibula med 
hög nålhållare och silvertrådsornerad bandformig bygel. Fjäderspira
len hade skadats och i forntiden lagats med något bastliknande ma
terial (fig. 2). Fibulan tillhör Almgrens grupp V och placeras av ho
nom i den senare delen av den äldre romerska järnåldern (1897, s. 

'Gravfältet har fornläiimiiigsinmmicr I I i Riksantikvarieämbetets inventeringsregister 
för Mörbylånga socken. 
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Fig. 1. De undersökta gra
varnas läge (nr 11) i för
hållande till Bärby borg. 
— The situation of the 
graves investigatcd (no. n ) 
in relation to Bårby fort
ress. 

Fig. 2. T . h . Grav 1. Brons
fibula med beläggning av 
silvertrådar pä bygeln. Spi
ralen har lagats med ett 
bastliknande material (B). 
Längd 2,9 cm. — Grave no. 
1. Bronze fibula, with sil-
ver-thread ornamentation 
011 1 lie chape. The spiral 
has been rcpaired with 
some bast-like material 
(B). Length 2.9 cm. 

66 f.). Övriga fynd i graven utgjordes av en päron formig guldberlock, 
ett tjugotal enkla och dubbla, guldfolierade glaspärlor, två remände
beslag och ett litet plant, balusterformigt beslag av brons samt en rem
sölja av järn (fig. 3 och fig. 4). 

Det större av de båda remändebeslagen liknar ett som tidigare på
träffats »vid sandkörning på berget» i Södra Bårby. Detta uppges vara 
funnet tillsammans med en rund bronssölja och ett stycke av en bär
kedja av brons till ett dryckeshorn. Detta remändebeslag har daterats 
till andra århundradet efter Kristus (Stenberger 1933, s. 39 f.) och till
hör en öländsk lokaltyp.2 

Guldberlocken är av samma typ som de sju tidigare funna på ön 
(typ III, von Muller 1958, s. 98 f., Hagberg 1966, s. 67.). Den är 3,7 cm 
lång. Öglan är prydd med två spiraler (krus), och mellan dessa ligger 
en dubbelsnodd. En enkel snodd löper runt halsens överkant. Den 
släta, insvängda halsen avgränsas frän den flätmönstrade överdelen av 
en ojämn guldtråd. Underdelen är prydd med vertikala flätband och 
mellan dessa hängande trianglar. Två små trädfragment vid flätornas 

2 Enligt muntlig uppgift av docent E. Nylén, Visby. 
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Fig. 2 

Fig. 3. Nedan. Några av fynden i grav 1. A. Remändebeslag av brons I. 6,7 cm. B. Guld
folierade glaspärlor, 1. 1,3 och 0,6-0,7 cm. C-l). Bronsbeslag med nit och omvikt kant, 
1. 2,5 cm. E-F. Remändebeslag, brons 1. 13.4 cm och detalj. — Some of lhe finds from 
grave no. 1. 
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Fig. 4. Grav i. Guldberlock, 
1. 3,7 cm. — Grave no. i. 
GoM breloque, length 
3.7 cm. 

bas antyder att ytterligare mönstring funnits. Kring berlockens neder
kant finns två krus med en trådring på ömse sidor och en dubbelsnodd 
mellan dem. Druvklasornamentet utgöres av fem dubbelkulor med en 
guldtrådsring mellan kulorna i varje par. 

Berlocker av typ III dateras av von Muller med hjälp av fibula-
kombinationer till 100-talet efter Kristus (von Muller 1958, s. 98 f.). 
Det är den vanligaste typen, rikligast förekommande på östra Jylland 
och Bornholm. Även run t Oslofjorden och på Öland har påfallande 
många exemplar påträffats. Spridda fynd är, förutom från Sverige och 
Norge, kända från området kring Weichsels och Elbes nedre lopp. 
von Miiller förkastar tanken på ett enda spridningscentrum för hela 
detta område och finner det mera troligt med flera spridda små verk
städer. Det förefaller då sannolikt att Öland varit ett sådant område 
med egen produktion, en förmodan som von Muller stöder pä iaktta
gelser av de öländska berlockernas sins emellan mycket lika form 
jämte en annorstädes ej använd dekorationsdetalj på två av dem, näm
ligen dubbla hängande trianglar med en kula i spetsen på de yttre 
(von Muller 1958, s. 98 £.). Även Stenberger (1964, s. 368) framför 
tanken på en inhemsk berlocktillverkning på Öland. 

Vid undersökning av berlocken i preparermikroskop framkom att 
alla i filigranmönstret ingående, såväl tunnare som grövre trådar till
verkats av tunna guldplåtsband, vilka spiralvridits till smala rör (fig. 
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Fig. 5. Detalj av guldbcr-
locken fig. 4. Säväl grövre 
som t u n n a n filigranträdar 
har tvinnats av smala guld
band. — Detail of gold 
breloquc, fig. 4. Both 
coarse and fine filigree 
threads are of narrow 
strips of gold. 

5). Ett undantag utgör den ojämna tråden mellan hals och flätfält. 
Det tekniska förfarandet kan möjligen ha ett visst intresse vid hänfö
randet av guldberlockerna till olika verkstäder. 

Tekniken med trådar av tvinnat guldblecksband har utförligt be
skrivits av Riisoen och Boe (1959, s. 9 f.), och den har först påvisats 
av Sorensen (1951, s. 204 f.). Även Holmqvist nämner att järnålderns 
guldfiligrantrådar kunde vara rörformiga (1964, s. 28). Riisoen och 
Boe har genomgått åtskilliga forntida norska filigranarbeten och fun
nit att trådformen förekommer överallt på berlocker och pläteringar 
från romersk järnålder men försvinner i folkvandringstid. De påvisar 
att denna trådform förekommer, särskilt på berlockerna, ofta tillsam
mans med tjockare, slät och kompakt tråd i en del horisontala orna
ment, och menar att detta förhållande utesluter antagandet att den 
tvinnade bandtråden skulle vara en primitivare trådform, använd där 
tråddragningen icke var känd. Däremot har man förmodat att forn
tidens tråddragningsteknik inte har klarat av att framställa de finaste 
dimensionerna, som smyc kesmederna krävde (Riisoen och Boe 

!959)-
Av de båda i NNO-SSV orienterade kistorna i åkern var före under

sökningen ingenting synligt ovan jord. Den större av dem, A 3, som 
vid locknivå hade en längd av något över, i botten något under tre 
meter hade två av ursprungligen tre, fint tillhuggna lockhällar inom 
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Fig. (i. Den kalliimraile kistan grav 3, 
längd ca 3 111. Lockliällarna var in
passade i en stenram. Norr nedtill 
på bilden. — Cist of dry masonry, 
grave 110. 3. length ca. 3 111. The cover 
slabs were fitted into a stone frame. 
N at the bottom ot the figure. 
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Fig. 7. Sektion av kistan ci_ _i„ 
grav 3 med den genom
gående fönsteröpp
ningen. — Section of __Lc^LL A 
grave- no. 3, showing 

the window opening. p f~ 
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en ram av mindre kalkstensflisor, lika tjocka som lockhällarna (fig. 6). 
Ramen utgjordes i väster av en rad smala stenar, i öster var den bre
dare och med bägformad ytterkontur. Den södra gavelhällen stack upp 
omkring två decimeter över kistlocket, den norra var avbruten i nivå 
med locket. Kistan var 40—65 cm bred och 75 cm djup. Långsidorna 
var kallmurade i 6-8 skift. I östra sidan var ett litet »fönster» utspann 
i andra skiftet från botten, strax söder om mitten (fig. 7, 8). Fönstret 
hade en längd av 25 cm och var ungefär decimeterhögt. Det var ge
nomgående i murens tvärsnitt. 

Kistan var helt fylld med jord i norra änden, där lockhäll sakna
des, i återstoden av kistan var den endast till halva höjden fylld med 
sand och grus. Golvläggning saknades. Resterna av gravinnehållet på
träffades i kistans nordvästra del. De ytterst fragmentariska skelett
resterna har av fil. lic. Hans Sellstedt i fält preliminärt bestämts som 
kvinnliga. Kraniet hade ett hugg, som inte hade blivit läkt. Bland de 
hoprafsade skelettresterna påträffades fragmentariska pärlor av blått 
glas och mosaikinlagd glasfluss, en trasig järnkniv med rester efter 
benhandtag, en benkam gjord i ett stycke och punktcirkelornerad 
(fig. 9 D, E), en järnsölja, en krukskärva samt diverse djurben. 

Den andra kistan var något kortare, 2,6 m lång och täckt av delvis 
två lager hällar i ram av mindre flisor (A 6). Täckningen och ramen 
var mindre regelbundna än i föregående kista. Den halvmeterdjupa 
kistan hade kallmurade långsidor och gavelhällar, som ej nådde över 
kistlocket. Norra lockhällen saknades och kistan var där fylld med 
grusblandad mylla, i övrigt var den tom (fig. 10). Under det inrasade 
materialet i norra änden påträffades bland de oordnade skelettres
terna bl. a. en järnsölja, en järnkniv med bronsknopp, ett remände
beslag av brons liknande det mindre i A 1, ett rembeslag av brons 
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Fig. 8. Murfönstret i grav 
3. — Wall window in grave 
no. 3. 

samt hartstätningsbitar (fig. 9 A, C, F, G). Ti l l graven hör förmodli
gen dessutom två lårben och en ryggkota av människa, som påträffades 
ovanpå kistan men någon bestämning av benmaterialet har ännu ej 
skett. 

A 3 täcktes av ett ca 30 cm tjockt jordlager och A 6 av ett intill 
60 cm tjockt. Ändå djupare, intill två meter under jordytan, påträf
fades 1967 ytterligare en kallmurad kista i sandtaget. I sanden över 
kistan påträffades spridda hällar, vilka förmodligen hört till kistloc
ket. Detta var uppbrutet mitt på kistan, som under uppbrytningen 
var fylld med mullblandad, i övrigt ren, sand. Golvläggning saknades 
och under den 60-70 cm djupa och 2,5-2,7 m långa kistan vidtog grus. 
I sanden över kistan var kanterna för gravschaktet tydligt urskiljbara. 
Schaktet var grävt genom vattentransporterad sand (fil. lic. Lars-Kö
nig Königsson, Uppsala, muntligen), varav klart framgår att kistan är 
nedgrävd sä djupt, och att den ej senare översandats. Fragmentariska 
skelettrester, en järnsölja, en avbruten kniv och ett remändebeslag av 
järn jämte ytterligare järnfragment påträffades i graven. 

Endast en gravkista med fönster är tidigare känd från Öland. T . J. 
Arne grävde några kallmurade hällkistor vid Nykvarn, strax norr om 
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Fig. 9. Fynd frän gravarna 2, 3 och 6. A: Kniv av järn med bronsknapp, 1. 18,5 cm 
(A6). B: Ändknopp av brons, förmodligen till remändebeslag, 1. 0,8 cm (A2). C: Remände
beslag, brons, 1. 5,4 cm (A6). D-E: Benkam med pimktcirkeldekor, 1. 5,8 cm (A3). 
F-G: Rembeslag av brons för en maximal rcmtjocklek av 0,2 cm, 1. 2,1 cm (Afi). — I• i 11 <Is 
from graves nos. 2, 3 and 6. 

Södra Bärby i början av 1900-talet (Arne 1921, s. 32, fig. s. 28). »En 
hällkista vid S. Bårby i Mörbylånga socken var uppmurad som ett hus 
med ett litet utsparat fyrkantigt fönster och en trappformad avsats 
upptill, som stöttats av tvärlagda bjälkar, över vilka lagts ett tak av 
flata hällar. I detta den dödes hus låg en krigare i full rustning med 
svärd, sköld, lans och kastspjut.» Graven har av Arne daterats till 100-
talet efter Kristus. 
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Fig. 10. Grav (i sedan lockhällariia avlägsnats. Kistan var jorclfylld endast i norra änden, 
där täckhäll saknades. Från NV. — Grave no. 6, wilh the cover slabs rcmovcd. The 
cist was filled with carth at the north end only, where a cover slab was missing. 
From NW. 

Arne har undersökt flera kallmurade kistgravar från samma tid, 
bland annat vid Gettlinge i Södra Möckleby socken, och Stenberger 
påpekar att gravhus av den här typen ej är sällsynta på Öland (Sten
berger 1933, s. 35). Kallmurade kistor är även kända från Gotland 
från romersk järnålder. De är likväl, såvitt bekant, aldrig anlagda un
der flat mark utan stående på den gamla markytan eller endast delvis 
nedsänkta och täckta av en hög eller av ett röse. De gotländska kis
torna under flat mark har alla sidor av vertikalt resta hällar. Grav
kistor med fönster är icke kända från Gotland. 

Medan grav 1 kunde hänföras till s:a århundradet e. Kr. anger inte 
fynden i de övriga gravarna en bestämd datering. Gravarnas inbördes 
läge och enhetliga karaktär antyder dock en tidsmässig samhörighet 
och murfönstret i grav 3 har motsvarigheter på Öland under 2;a år
hundradet. Eventuellt tillhör hela gravgruppen senare delen av den 
äldre romerska järnåldern. 
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Summary 

During the years 1966 and 1967, the author studied eight graves, including four 
cists of dry masonry, 300 m north of the prehistoric fortress at Bårby in the parish 
of Mörbylånga, on Öland (Fig. 1). Grave no. 1, which has been damaged by qiiarr-
ying sand, contained, among other things, a bronze fibula with a strap-shaped 
chape ornamented with silver thread Fig. 2), and a gold breloque which, like the 
other seven found on Öland, belongs to the von Muller type III (Figs. 3, 4). The 
threads in the ornamentation of the breloque are of narrow strips of gold, twisted 
into very thin tubes. The graves can be dated to the second century A.D. 

Grave no. 3 was a cist, 3 m long, of dry masonry with upright gable slabs and 
very large roof slabs. In the E long wall, immediatcly S of the middle, was a "win 
dow" in the second course of masonry from the bottom, ca. 10 cm high and 25 cm 
deep (Figs. 7-9). The graves date probably from the second century A.D. Large 
cists of dry masonry, dating from the Roman Iron Age, are not uncommon 
011 Öland, but previously only one grave with such a "window" in the walls was 
known. This was a weapon grave dating from the second century, at Nykvarn, 
about 1 km north of the graves dealt with here (Arne, 1921). 
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