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Ett ämnesjärnsfynd från Eketorps borg 
på Öland 

Av Anders Wallander 

Under grävningssäsongen 1973 framkom i 
hus II, från det folkvandringstida-vendel
tida Eketorp II, en av kalkstenshällar täckt 
bunt av tenformiga ämnesjärn. De var fäs
ta vid varandra i ena änden, och i det föl
jande kallade för V-formiga tenätnnen. 

Bunten, som verkade vara ett depåfynd, 
hade gömts undan under det äldsta golvets 
stenar. Inga andra föremål hade lagts ned 
tillsammans med ämnena (fig. 1). 

Ämnesjärnen upptogs i gipsvagga för att i 
ursprungligt läge kunna studeras på labo
ratorium. Framprepareringen och konser
veringen av ämnena utfördes av författa
ren på tekniska avdelningen, SMH, under 
ledning av docent Birgit Arrhenius. För 
hjälp och råd av personalen på tekniska 
avdelningen är jag skyldig ett stort tack. 

Vid lösgörandet och dokumenterandet 
av ämnena undersöktes särskilt om rester 
fanns av ombindningar och om det på de 
enskilda järnen fanns något slag av märk
ning. 

För att om möjligt fastställa en inbördes 
ordning mellan de V-formiga ämnena, 
dokumenterades bunten vid olika stadier i 
framprepareringen genom lodfoto, samt 
genom att två snitt ritades ned genom bun
ten (fig. 2). Bunten behandlades i en 
EDTA-lösning, som lösgjorde smuts och 
korrosion. Vid den efterföljande puts-
ningen med olika trissor avlägsnades den 
hårdast sittande smutsen. De enskilda jär
nen hopfogades vid de säkra brotten och 
kompletterades till den in situ uppmätta 
längden i de fall, där de i ursprungligt läge 
konstaterats vara hela, men i konserve
ringen förlorat den exakta passningen. 

Framprepareringen visade att bunten, 
som totalt innehållit femton V-formiga 
ämnen, varit uppdelad i fem knippen, vil
ka ursprungligen sammanhållits av något 
sannolikt organiskt material. Knippena var 
nedlagda snett i förhållande till varandra 
och kunde på så sätt särskiljas (fig. 3). 

I två av knippena låg alla ämnena åt 
samma håll. I två andra låg ett av ämnena 
omvänt mot de övriga. Ett par små trädlik
nande fragment på två av ämnena kan vara 
resterna av bindningsmaterialet. 

Tre knippen kunde säkert utskiljas med 
tre V-formiga ämnen i varje. Dessutom 
kunde ytterligare tre ämnen med stor sä
kerhet konstateras ha tillhört ett fjärde 
knippe. 

Att ett femte knippe utgjorts av de reste
rande fragmenten synes vara bevisat av 
följande uträkning. Den totala längden av 
samtliga ämnen och fragment blev som 
framgår av tabellen (fig. 4) 1 554,9 cm (dvs. 
drygt 15,5 M). Med en genomsnittslängd, 
beräknad på elva hela V-formiga ämnen, 
på 2x51,6 cm, delat med totalsumman, 
blev resultatet att bunten skulle kunna ha 
innehållit 15,06 (15) dubbla, V-formiga te
nar (X • (2 • 51,6)= 1 554,9). 

Det femte knippet innehöll endast en 
bevarad V-formad spets. Detta faktum ta
lar dock inte mot riktigheten i antagandet 
om en bunt bestående av fem knippen med 
tre V-ämnen i varje, eftersom det bland de 
säkra knippena fanns ett ämne, vars hop-
vällning hade gått upp. Det kan mycket väl 
ha hänt även bland ämnena i det femte 
skadade knippet. 

Ämnenas längd varierade mellan 48 och 
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Fig. t. Lodfoto av ämnesjärnsbunten i undre golvet i 
hus 11. invid södra husmuren. Eketorps borg, Oland. 
Foto Eketorpsundersökningen. - Verdcal photo
graph of the bei IK Ii ol iron blänks in lhe- lower lloor of 
house II, In ilu- south wall ol the house. Eketorp 
ring-fort, Öland. 

55 cm liksom följaktligen deras vikt, som 
pendlade mellan 121 och 173 gram (fig. 5). 
En bidragande orsak till viktvariationen 
var naturligtvis också den stora skillnaden i 
bredd och tjocklek mellan ämnena, liksom 
för Övrigt inom ett oeh samma ämne (fig. 
6). De parvisa tenarna i de V-formiga äm
nena verkar alt ha gjorts ungefär lika 
långa. 

Trots att längden, bredden, tjöt kicken 
och vikten varierar mellan ämnena, kan 
man troligen spåra etl medvetet försök till 
standardisering av en längd på ca 520 inni, 
en bredd mellan 6 och 9 mm samt en tjixk-
lek på mellan 3 och 5 mm (se fig. 6). 

De V-formiga ämnena har troligen blivit 
tillverkade av rektangulära tenämnen. En 
del av ämnena torde först ha smitts ut lill 
en lång ten, som sedan omböjts lill en 
V-form, medan andra sei ut att ha blivit 
tillverkade av två lika långa tenar, som 
vällts ihop till ett V. Några av ämnenas 
spetsar var tillhamrade så att det var omöj
ligt att utan närmare analys säkert kunna 
avgöra hur de tillverkats. 

Fig 2. Lodfoto av ämnesjärnen frän Eketoi p, i gips-
vagga undei framprepareringen. Foto G. Hilde
brand. - Vertieal photograph ol the imn blänks 
from Eketorp, in a plaster-of-paris cradle during 
consei \. uion. 

Flertalet av ek- fria ändarna var, liksom 
ile- V-formiga spetsarna, tillhamrade i en 
sne-il avslutning eller spets. De övriga äm-
nena hade en rak eller rundad avslutning. 
På de flesta kunde man. sum eiv.m omta
lats, märka cn växlande bredd och tjiie kick 
beroende pä hammarslagens eilika tyngd, 
Någon märkning av ämnena kunde inte 
konstateras, 

Öland verkat, av fyndfrekvensen .ui 
döma, vara ett kärnområde förtenformiga 
och eggformiga ämnesjärn (=bandformi-
ga; Hallinder 1969, s. 57). 

Vid en snabbgenomgång av ämnesjärn-
fynden från Öland och Småland med hjälp 
av Nilhén 1932, Stenberger 1933 och Hag
lund 1972, för att spåra lvnd som liknar 
elcm från Eketorp, urskiljde sig följande 
tenfiintnga ämnen: 

lig S. Lodfoto ae de tre isärski|jbara knippena ur 
F.ketoi psbunlen. Folo S. Hallgren. - Verdcal photo
graph of the three separable bundles from ilu- Eke
torp bunch 
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Fiii. 4. Måltabell på alki ur F.keloi psbunien upp
numrerade amiiesj.ilnsilekn. - Measuremeni table ot 
all lhe numbered parts of iron blänks Ironi lin- Eke
torp buneh. 

Öland 

Algutsrum sn. Holmetorps by: Etl »knippe» 
tenar im-el en längd av ca 500 mm, bredd 
5-7 mm, tjocklek 2 mm (Stenberger 1933, 
s. 140; KLM 2343). Likaså Iran Ovetorp i 
husgrund l: ••talrika-, enkla?, tenar med 
en längd på mellan 30 och 275 mm. Ove-
torpskomplcxet daterat till ca 500 e. Kr. 
(Stenberger 1933, s. 135: SHM 19.597). 

Bredsätra sn, i Skedstad hv påträffades 
och utgrävdes en bunt med ca 560 tenar 
vilka låg »tätt sa 111 man packade, utan tec
ken på någon sammanbindning", i en luis-
gtiinel IVån romersk järnålder—folkvand
ringstid. De ca 480 enkla, ca 75 dubbla och 
2 tredubbla tenarna vai nedlagda i en grop 
kringsatt med småstenar. Längden på ele 
enkla varierade mellan ungefär 500 och 
580 mm. Bredden mellan 8 och 12 min. 
tjockleken mellan 4 och (i mm samt vikten 
mellan 90 och 130 gram. De elubblas me
delvärde i längd var 548 mm och i vikt 182 
gram, medan de tredubblas medelvärde 
var 517 min respektive 207 gram. Ämnena 
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I 

I 

Antal 

mfSrt W \ =Ämnenas tjockleksvariation 
variations in thickness 

/ / / = Ämnenas breddvariation 
variations in width 

l 
I'"' w 

Fig. 5. Eketorpsbuntens V-formiga ämnesjärn och 
dess fragment färdigkemserverade. Foto N. Lager
gren. - The V-shaped iron blänks in lhe Eketorp 
bunch and their fragments, completely conserved. 

hade avsneddade ändar och rektangulärt 
snitt. De gör ett enhetligt intryck och före
faller att härstamma från en och samma 
smedja (Haglund 1972, s. 9ff). 

Glömminge sn, i Brostorp hus I: Ett dub
belt V-förmigt ämne, av Stenberger kallat 
redskap av järn, plus etl 30-tal enkla tenar, 
»vilka ställvis lågo hopade tillsammans in
vid murarna». Längd på det dubbla ämnet 
42 + 35 mm, på de enkla 50-250 mm. 
Bredden på de enkla ämnena varierade 
mellan 3-5 mm och tjockleken mellan 2-3 
mm. I hus III fanns några enkla tenar. 
Stenberger daterar Brostorphusen till 
folkvandringstid (ATA och Stenberger 
1933, s. 116, 122; SHM 18281). 

Gräsgård sn, Eketorps borg. Förutom det 
från hus II presenterade ämnesjärnfyndet 
har ett stort antal fynd gjorts av tenformiga 
fragment i åtta andra hus (varav ett helt 
V-formigt tenämne i grannhuset I med 
längd ca 500, bredd 7-12 och tjocklek 3-6 
mm samt vikt 115 gram). Dessutom ten
formiga fragment på Norra, Mellersta och 
Södra torgen, bandformiga fragment på 
Västra och Södra torgen samt en barr på 
Västra torget och i hus Ad. - På Gräsgårds 
gärde har ca 200 »pilspetsar» hittats enligt 
Ahlqvist 1822-1827. Troligen tenformiga 
eller eventuellt eggformiga ämnen (Sten
berger 1933, s. 140). - I Kvinnsgröta by: 

Fig. 6. Diagram visande bredd- och tjockleksvaria
tionen på de 15 Eketorpsämnena från 319 mätpunk
ter tagna med 5 cm:s intervall. Bredd 6-9 mm (53% 
av tagna breddmåti), 7-9 mm (61 %), 7-8 mm (46%). 
Tjocklek 3-5 mm (50%), 3-4 mm (58%), 4 mm (45%). 
- Diagram she>wing the variations in width and thick
ness of the fifteen blänks from Eketorp; 319 meas
urements made at intervals of 5 cm. 6-9 mm wide 
(53 % of the width measurements made), 7-9 mm 
(61 %), 7-8 mm (46%) 3-5 mm thick (50% of the 
thickness measurements made), 3^4 mm (58%), 
4 mm (45%). 

»En bunt» dubbla, V-formiga, 500-600 
mm långa, 10-15 mm breda och 5 mm 
tjocka ämnesjärn (Haglund 1972, s. V). 
Enligt muntliga uppgifter från Erik Eriks
son, Kvinnsgröta, låg de »i en hög under 
en flisa med kol och .singelskutor, slagg» 
(KLM 18.675). 

Gärdeslösa sn, Jordsläta by: ca 30 tenar, 
500 mm långa, 10 mm breda och 2 mm 
tjocka (Stenberger 1933, s. 140). - I Sörby 
tall, hus I, »ett knippe» bestående av sju 
enkla tenar »med ombindning». Längd 
450, bredd 8-10 och tjocklek 3^1 mm. Hus 
I har daterats till 400-500 e. Kr. (Beskow 
1969, s. 15; SHM 28.361). 

Långlöt sn, på Långlöt 72: 35 ämnesjärn 
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varav 31 enkla och 4 dubbla, V-formiga. 
Längd 39-485, bredd 7-9 och tjocklek 3-5 
mm (Haglund 1972, s. VII; SHM 26.426). 
- I Åstadsby: ca 100 ämnesjärn, flertalet 
enkla, några V-formiga. Längd 50-400, 
bredd 5-9 och tjocklek 3^1 mm. Enligt 
Haglund låg en lapp med fyndet som be
skrev dem funna under ett stenröse. »Alla 
järnskenor låg jämt sammanpackade och 
nästan av lika längd samt dubbla» (!) . . . 
(Haglund 1972, s. VII f)-

Torslunda sn, Lenstad by: Ett 50-tal tenar 
med en längd av 300-350 mm, 3-5 mm 
tjocka, troligen från romersk järnålder 
(Nihlén 1932, s. 100). 

Vickleby sn, Karlevi by: 24 ämnesjärn, 
varav 15 enkla och 9 dubbla, V-formiga, 
samt 34 fragment. Längd ca 500 mm (Hag
lund 1972, s. IX; KLM 25.246). 

Småland 
Furuby sn, Hålaryd: 1/2 V-format ämne 
med "ängd 320, bredd 5-9 och tjocklek 3-5 
mm samt en enkel ten med måtten 395, 
5-10 resp. 3-7 mm (SHM 9.222: 32). 

De ämnen som Nihlén benämner egg-
formade, även under beteckningen lieäm-
nen-bandformiga ämnen, har av honom 
förts till samma huvudform som de ten
formiga ämnena (Nihlén 1932, s. 116). 
Eggämnenallieämnena, som är större till 
både längd, bredd och tjocklek än de ten
formiga, liknar - bortsett från det trian
gulära snittet - ett förstorat tenämne: de 
kan uppträda i både enkla och dubbla va
rianter och har snett avfasade ändar. 

Enligt Nihlén förekommer de i de flesta 
fall i stort antal tillsammans och ihopbun-
tade 40-50 st (Nihlén 1932, s. 94 f). 

Öland 
Gårdby sn: En stor sammanpackad mängd 
av järnskenor liknande liar, troligen från 
folkvandringstid (Nihlén, 1932, s. 98). 

Högsrum sn, Vedby by: 24 lieformade, 
enkla?, alla lika stora till längd och bredd, 
liggande tätt tillsammans, »inpackade lik
som i en låda, i gavlarna stodo flata ste
nar.» Sneddade i ena änden, ca 680 mm 
långa och 25-35 mm breda (ur Ekmans 

katalog 1304:1837:233; Nihlén 1932, s. 
98). 

Stenåsa sn: Ett 60-tal lieformade järnske
nor av Fagerhultstyp, sammansmidda i 
ändarna (Nihlén 1932, s. 99). 

Venllinge sn, Seberneby by: 46 lieforma
de enkla stänger samt ett 50-tal fragment. 
Ämnena avsneddade i änden, troligen ned
lagda i en trälåda under en kalkstenshäll. 
Järnstängerna låg »uppstaplade på var
andra, i flera intill varandra liggande stap
lar». Längd upptill 700 mm, bredd 25-30 
mm (Gustawsson 1928, s. 15 ff; SHM 
18.395). I KLNM, art. osmundsjärn, sägs 
Ventlingejärnens medelvikt vara 346 gram 
d.v.s. tre viktsmoduler å 115 gram (D. 
Hannerberg). 

Småland 

Fagerhult sn. Velands hög: 400 ämnen, de 
flesta dubbelt V-formiga och med avsned
dade ändar. Längd 670-700 mm, bredd 
25-30 mm (SHM 2149). 

Fliseryd sn: 9 enkla?, med avsneddade 
ändar. Längd 655-675 mm, bredd 20-27 
mm (Nihlén 1932, s. 96f; SHM 10230:15). 
Enligt KLNM, art. osmundsjärn, har man i 
Vimmerby sn påträffat 48 lieformade äm
nesjärn med en ungefärlig enhetlig längd 
av ca 760 mm och en vikt av ca 805 gram 
dvs. sju viktsmoduler å 115 gram (D. Han
nerberg). 

I denna sammanställning återkommer 
ofta samma mönster i fyndberättelsen, 
oavsett om det är fråga om tenformiga el
ler eggformade ämnen: ». . . stor mängd, 
. . . av lika längd, . . . med avsneddade än
dar, . . . enkla eller sammansmidda i än
darna, . . . låg tätt tillsammans, . . . sam
manpackade, . . . markerade med stenar, 
. . . » De har i de flesta fall tydligen legat i 
en större bunt, men om denna bestått av 
mindre knippen, har i endast ett fall kun
nat observeras och dokumenteras — i fyn
det från Sörby tall, hus I, fanns en om-
bindning runt det av sju tenar bestående 
knippet. Att de stora buntarna på hundra
tals tenar varit uppdelade i ett större antal 
knippen förefaller sannolikt, inte minst 
från praktisk synpunkt vid försäljning och 
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transport, renarna har, som Nihlén fram
hållit, avsiktligt nedlagts i väntan på att bli 
försålda eller uppsmidda (Nihlén 1932. S. 
95). 

Varför liar då de tenformiga ämnena 
och de eggformade lieämnena samma 
grundutseende med sneda ändar och finns 
i antingen enkelt eller dubbelt utförande? 
Varför bar man bemödat sig om atl an
tingen boja ett långt ämne till en V-form 
eller att välla ihop två eller liera kortare 
tenar till ett ämne? [a, inte av en tillfällig
het eller enbart av tradition, utan säkerl pa 
grund av att man drog någon praktisk nyt
ta av att u dor ma dem på detla egenartade 
sätt. 

Olaus Magnus berättar i sin Historia av 
1555 att det färdiga järnet, osmundarna, 
lades in i avlånga behållare (som liknar 
romerska barilier) intill en vikt av 500 skål
pund i varje, och som såldes styckevis, i 
hundratal osv. (Nihlén 1932, s. 120). 

Definitionen på tenat järn finns bäst hos 
Vidalin från Island, som beskriver hur vid 
den sista omsiiiältningen i härden bildas 
»saa store Jernboller, som dertil! lavede 
Taenger kan gribe om, og en Mand med 
en saadan Tång kan baere til Ambolten 
under den Hammer, som der slåar Jaernet 
i de aflaenge Staenger som vi jaevnlig taar 
hos Kobmanden, snart laengere, snart kor-
tere, men naesten altid hugget ud i smaa 
Stykker, som Almuen kälderjam-miki . . .» 
(Nihlén 1932, s. 88). 

I etl diplom från omkring år 1200 anfö-
res: »Järn teint skal vera jafnlang(i) vadmä-
li», dvs. tenat järn skall vara jämnlångt till 
måttet (ur Dipl. isl. Bd. I s. 318, i Nihlén 
1932, s. 88). 

Nihlén visar med dessa exempel att te
nat järn skulle vara av ett bestämt mätt och 
av en bestämd vikt, eftersom det var en 
handelsvara och användes som betal
ningsmedel (Nihlén 1932, s. 118). 

De ur diplomet från 1200-talet nämnda 
litterära uppgifterna om att tenat järn skul
le vara jämnlångt verkar stämma på Eke-
torpstenarna. Att små längdvariationer fö
rekom tycks, enligt min mening (och i mot
sats till Haglunds uppfattning att tillfällig

heter spelat in vid utsmidandel av ämne
na), inte förta huvudintrycket att man 
åtminstone inom en och samma bunt sökt 
hålla sig till en längdmall. 

Eketorpsämnena har en genomsnittlig 
längd av 520 mm. Aven många andra fynd 
verkar innehålla tenar som pendlar runt 
500 mm i längd, vilket hela Skedstadfvndet 
gör. Under förhistorisk tid använde man 
en aln på 47 cm (Göransson 1971, C5). I 
ämnesjärntillverkningen verkar den dock 
inte ha använts, utan snarare en mall på ca 
50 cm. 

Om man räknar samman den totala 
längden på tre av de mera fullständiga 
knippena i Eketorpsmatei ialet visar det sig 
atl elet mellan de tre knippena inte skiljer 
på mer än 66 mm, en acceptabel felmargi
nal vid längder på över 3 meter. Bredd och 
tjocklek varierar ganska kraftigt i Eke-
torpsbunten, även inom ett och samma 
ämne, beroende på smedens noggrannhet. 
Detta återverkar i hög grad på dess vikt 
och på olika försök till viktberäkningar. 
Vikten var väl inte så väsentlig om man 
handlade tenar efter antal och längd. Men 
att hålla tenarnas dimensioner inom nöj
aktiga gränser var nödvändigt med hänsyn 
till packeteringen och då de troligen var 
ämnade till typer av föremål som knivar, 
pilspetsar etc. 

Nihlén säger vidare att antalet väl var det 
som främst varit avgörande viel försälj
ningen. Av fyndomständigheterna fram
går tydligt att järnet varit hopbuntat. Vik
ten av hela bunten var mer avgörande än 
vikten av varje enskild pjäs (Nihlén 1932, s. 
120). Hans farhågor om vanskligheten av 
att bestämma vikten på varje enskild ten 
och vilken viktenhet man kan ha använt, 
har besannats av Haglunds vägningsförsök 
av Skedstadjärnen (Haglund 1972, s. 16). 
Inte heller i Eketorpsbunten har del gått 
att utläsa någon viktenhet, trots möjlighe
ten av att jämföra de olika knippenas vik
ter. D. Hannerberg säger i art. osmunds-
vikt, KLNM, att man i förhistoriska sven
ska järnfynd kan spåra en viktsmodul om 
ca 115 gram. Denna verkar dock ej vara 
tillämpbar på Eketoi psjäi nen. På grund av 
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de knapphändiga uppgifterna rörande 
mått, vikt och antal hos flertalet andra 
fynd, har det ej varit möjligt att göra några 
stycke- vikt- eller längdjämförelser, annat 
än den reflektionen att måtten ofta ligger 
nära de från Eketorp. 

Dock kan man i Eketorpsmaterialet be
kräfta Nihléns åsikt att antalet var en viktig 
faktor vid ämnestillveikningen och för
säljningen. Under medeltiden räknade 
man i öre, vilket var lika med tjugofyra 
»stycken», och Nihlén menar att stycketalet 
24 bör återgå på forntida styckeberäkning
ar och att det inte är omöjligt alt hopbun-
tade ämnesjärn från Öland-Småland bun
tats samman enligt enehanda system (Nih
lén 1932, s. 120 f). 

Nihlén jämför även med det grekiska 
räknesättet av järnspett i kast som motsva
rar 6 st, dvs. en handfull, drachme (Nihlén 
1932, s. 124). I Eketorps fall kan man kan
ske tänka sig att buntens storlek just åter
går på ett mått på hur mycket man kunde 
hålla i handen på en gång - jfr. andra 
kroppsdelsmått, exempelvis famn, fot och 
tum. 

Fil. lic. Karin Calissendorff, medlem i 
Osmundgruppen, har i ett ännu opublice
rat manuskript, De första upplysningarna ont 
osmundjäniet, redogjort för de äldsta skrift
liga beläggen av osmund. 

Calissendorff tar bland annat upp måttet 
»garh». Hon har funnit att i de fem äldsta 
beläggen från 1280-talet räknades osmun-
dar i garb och inte, som i allmänhet, i lat 
och läster (J. E. Rogers, Agricullure and 
Prices). I medelengelskan betecknar garb 
»sheaf», kärve, men enligt Middle English 
Dictionary också ett knippe av bronsstäng-
er (1436). 

Författaren omtalar vidare att garb i be
tydelsen »knippa av metallstänger» inte är 
vanligt i äldre engelska texter, men har 
motsvarigheter i samtida latinska, franska 
och tyska. 

Sheaf användes på 1500-talet om järn i 
knippor, med varierande uppgifter om 
hur många stänger som ingick i en sheaf. 
Enligt meddelande från Calissendorff fö
rekommer i det äldsta och enda belägget 

med osmund, från 1465, en uppgitt att 
någon då köpte »3 sheffe osmondes» för 
att göra pilspetsar. 

Vidare tar C. till sist upp den intressanta 
upplysningen att garb skulle vara besläktat 
med grabb-näve och hon menar att grund
betydelsen tycks ha varit (liksom for knip
pa) »så stor knippa som man kan hålla 
om med handen». Denna indikation på 
osmundens form vid den tid då den lanse
rades på den europeiska marknaden är Ca
lissendorff den första att observera. 

Vad det gäller uppgifterna om antalet 
stänger i ett knippe, har författaren varit 
vänlig nog att för mig hänvisa till de källor 
som hon funnit om styckuppgifter. Sålun
da har Oxford Dictionary under sheaf »2a: 
A bundle of iron or steel containing a defi-
nite number of gads (Cf med. L. garba a 
bundle of 30 piéces of steel).» 

I New English Dictionary finns en uppgift 
om 30 stycken, hämtat från du Canges 
lexikon för medeltidslatin. »Garba: Cen-
tena vero ferri ex quinquies viginti petiis; 
Garba vero aceris fit ex 30 peciis . . . Garba 
sagittarum dicitur constare 24 sagittis ...» 
Grovt översatt skulle de tvä första mening
arna beskriva att ett »hundrade » av järn 
bestod av fem gånger tjugo delar, medan 
en garba innehåller 30 spetsiga delar. I den 
tredje meningen berättas att en garba pilar 
säges innehålla 24 pilar. 

Alla dessa beskrivningar av hur man 
räknade osmundar i knippen, stänger, och 
buntar och alla berättelser om hur nian 
köpte ämnen för att göra pilspetsar - lik
som att en garba innehöll 30 spetsiga delar 
- för tankarna till bunten med de fem 
knippena tenformiga ämnen från Eke
torps borg. Är det bara tillfälligheter att 
form- och packeteringsbeskrivningarna 
passar så bra in på Eketorpsjärnen och att 
stycketalet 30 för en osmund stämmer ex
akt? Filer kan man här eventuellt se en 
förhistorisk tradition i osmuiidsliegreppet? 

Men låt oss återgå till frågan varför man 
gjorde flerdelade ämnen. Det förefal
ler som om den enkla tenen med båda än
dar snett avfasade var utgångsämnet vid 
färdigställandet av ett dubbelt eller tre-
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dubbelt ämnesjärn (jfr Haglunds beskriv
ning av Skedstadfyndet 1972, s. 12 f), 
eftersom de enkla Skedstadtenarna är 
snett avfasade i båda ändar. Likaså verkar 
Eketorps V-formiga ämnen ursprungligen 
- på grund av att de i många fall är marke
rat avsneddade i båda ändar - vara gjorda 
av ett enkelt ämne med båda ändar av
sneddade. Detta tycks bekräfta riktigheten 
i antagandet att de enkla ämnena smiddes 
ut i en specifik form och att de utgjort 
utgångsstadiet vid framställandet av två-
eller flerledade ämnen. 

Nihlén söker förklara den egendomliga 
spetsformen på lieämnet, som uppkommit 
vid uthamringen av stängerna, med att det 
vid uttunningen av eggsidan har dragits ut 
i spetsarna och att man sedan, genom en 
enkel avfasning, hyfsat till formen. Avfas-
ningen synes ha varit ett speciellt signum 
på ämnesjärn av denna typ (Nihlén 1932, s. 
114 ff). Detta »signum» finns alltså även på 
tenformiga ämnen, men frågan är om inte 
de sneda ändarna lättast förklaras av att 
det helt naturligt blir en sned vinkel mellan 
armen-yxan och städet. 

Det har tidigare framförts som en möj
lighet att ämnena gjorts V-formiga för att 
underlätta transporten av dem (Hallinder 
1969, s. 58). Förmodligen menas med un
derlättande att man kunde hänga upp äm
nena på något, t. ex. en tråd. 

Nihlén skriver om eggämnen och ten-
ämnen att de tillverkats i stort antal och i 
denna form för att lätt kunna förpackas 
och exporteras som handelsjärn. Han me
nar vidare att »den då och då förekom
mande f. ö. ändamålslösa standardformen 
med hopsvetsning i ändarna understryker 
detta» (Nihlén 1932, s. 116 f). Att både ten
formiga och lieformade ämnen skulle 
framställts tvådelade, eller i tenämnenas 
fall även flerdelade, utan ändamål och mo
tivering verkar föga sannolikt. De två tre
delade, Z-formiga, Skedstadjärnen kan 
kanske ge ytterligare en förklaring till det 
egendomliga ihoplänkningssättet av äm
nena. Skulle det nämligen enbart bero på 
att man lätt ville kunna hänga upp dem 
behövde man inte göra dem tredelade. 
Böjningen eller ihopvällningen kunde vara 
ett utmärkt tillfälle att kontrollera jär
nets kvalité, dess elasticitet och vällfogar. 
Z-formen kanske var ett sätt att underlätta 
vikvällning och paketsvetsning vid utsmi-
dandet av barrar för knivar etc. med flera 
skikt av olika hårdhetsgrad, dock har ännu 
inga metallanalyser genomförts som skulle 
kunna bekräfta detta antagande (jfr vad R. 
Thomsen skriver om paketsvetsning i 
Kuml 1964, s. 73). Flerdubbling av ämnen 
kan också tänkas ha samband med under
lättandet av räkningen och kontrollerandet 
av dem. 
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A Find of Iron Blänks from Eketorp Fort, Öland 

In 1973, a bunch of iron rods, dating from 
the Eketorp-II of the Migration and Ven
del Periods, was found. The blänks were 
fastened together, V-shaped and probably 
a depot-find (fig. 1). 

Investigations revealed that the bunch, 
which contained 15 V-shaped blänks, was 
divided into five bundles with three blänks 
in each, which had originally been fastened 
together with some kind of material, prob
ably organic. No markings of the blänks 
could be discerned. 

Some of the blänks seem first to have 
been forged into long rods, which were 
låter made V-shaped, while others look as 
if they were made of two equally long rods 
forged together to make a V (fig. 5). 

In spite of the different lengths, widths 
and thicknesses, as well as the weights of 
the blänks, it is probable that deliberate 
attempts were made to achieve a standard 
length of ca. 520 mm, a width of 6-9 mm, 
and a thickness of 3-5 mm. 

Although it has been possible to study 
and compare the weights of the individual 
rods and of the bundles, the author has 
been unable to discover what unit of 
weight was used. The number was prob
ably more important. 

Since another type of iron blänks — so-

called scythe or edge blänks — occur in the 
same shape and appearance as those de
scribed above, the folding must have been 
made for a definite purpose. It has been 
assumed that the V-shape facilitated trans
port. This may have been one reason, but 
probably not the main one. This is shown 
by the two trisected Z-shaped blänks from 
Skedstad on Öland. Bending or welding 
rather provided an excellent opportunity 
of checking the quality of the iron, its ten-
sile strength, and the welds, as well as 
making checking and counting easier. 

No analyses of the metal in the Eketorp 
or Skedstad iron have been made or pub
lished yet, but it seems not unlikely that the 
folding of the rods can have had some 
connection with so-called "packet-welding" 
when iron rods of different degrees of 
hardness were forged together. 

The author also discusses, among other 
things, the oldest documentary evidence of 
osmund, found by K. Calissendorff, where 
osmund was counted in garb, which, in 
Middle English, meant "bundle", and is 
said to be related to "fist-full". A dictio
nary of Medieval Latin by du Cange con
tains the information that a garb contained 
30 pointed units. 
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