
Gravar från "Vendeltid" vid Lagerlunda i Kärna socken, Östergötland
Arne, Ture J.
Fornvännen 14, 1-20
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1919_001
Ingår i: samla.raa.se



J S J S ' . • • ? 

Graoar från "Vendeltid" uid Lagerlunda i Kärna 
socken, Östergötland. 

Av 

T. J. ARNE. 

ed anledning av ett meddelande från dr E. Eckhoff 
att ett för många år sedan gjort fynd av laténe-
föremål förvarades på Lagerlunda gård i Kärna 

socken, Östergötland, och att möjligen flera fynd kunde göras 
i de gravhögar, som lågo invid fyndplatsen, utförde jag här, 
delvis på bekostnad av baron I. Lagerfelt, utgrävningar dels i 
slutet av juli och dels i slutet av augusti 1918. 

Gravfältet befinner sig på en grusås kallad Kapellsbacken 
samt belägen sydöst om Lagerlunda gård, på södra sidan om 
stora vägen till Linköping, och begränsas mot sydöst av vä
gen Malmslätt—Frössle. Längs i väster avskäres gravfältet 
av ett större grustag. Dess längd uppgår till omkring 650 m. 
På ett ställe sträcka sig gravarna över en bredd av 350 m. 
1 åsens kant löper från grustaget mot nordöst den gamla, nu 
ej mera använda landsvägen. I densammas fortsättning mot 
nordöst, där ett äldre grustag är beläget, synes laténe-fyndet 
ha blivit gjort. 

F. n. synas på gravfältet 86 högar, av vilka 6 äro svårt 
skadade. De övriga äro emellertid synnerligen väl bibehållna. 
Fyra äro av mera betydande storlek, c:a 15 m. i diameter och 
2 m. i höjd. Det stora flertalet mäter mindre än 10 m. i dia
meter och 1 m. i höjd (Fig. 1, karta). 

ö v e r s t y c k e t : d jur f igur fr&n A loppe- fyndet , lerkar lsornament från skånsk gånggr i f t . 
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På andra sidan (norr om) Linköpingsvägen ligger i rät 
vinkel mot här nämnda gravfält och i SSO—NNV riktning ett 
annat dylikt på omkring 35 högar, till en del förstörda. Plat
sen kallas Rosens backe. Här ses först närmast landsvägen 
ett par bautastenar, kallade Rosens stenar, därefter ett 10-tal 
potatisgropar, som tydligen anlagts i äldre gravhögar, vidare 

Fig. 2. Gravhög på Rosens backe. 

ett 10-tal tydliga högar, delvis utgrävda, så en stor hög, 13,50 
m. i diameter, med 24 kantstenar (Fig. 2), 1 fyrkantig hög 
med kantstenar (6x6,60 m.) samt 15 runda högar. 

På Kapellsbacken undersöktes 5 högar. 
Hög 1 låg i kanten av grustaget i väster. Diam. 3,20 m. 

Från O-punkten i öster räknat mätte högen, som hade en svacka 
i mitten, 12 ä 14 cm. i höjd. Motstående rand låg —24 cm. 
Högen var ett jordblandat röse. 

Vid och under dettas bas iakttogs ett kolblandat lager av 
1,5 m. diameter och c:a 30 cm. tjocklek. I detta hittades c:a 
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—30 cm. en del brända ben kringströdda samt smälta pärlor 
av glas, brons- och järnfragment. 

Gravinnehdll: En röd glasflusspärla av nästan cylindrisk, 
mot en ända avsmalnande form. Längd 1,6 cm. (Fig. 3). 

8 stycken av smälta glaspärlor. 
En liten hake med två armar av tunnt bronsbleck. 
2 fragment av samma hake. 
6 smälta bronsfragment och ett stycke av en spiralträdspärla. 
Ett litet stycke av en järnkniv. Längd 4,25 cm. 

En krökt järnspik av 5,5 cm. längd. 
Brända ben av människa, hund och fågel. 
Hög 2 låg inemot 60 m. NO om den föregående 

och 70 m. NNV om gården "Nederkullen". Ytterst 

Fi 3 fanns ett humuslager bevuxet med gräs, därunder rätt 
stora stenar blandade med sandjord. Diameter 8,5x7,5 

m. Höjd c:a 1 m. Nära högens mitt stod med bottnen +14 
cm. ett lerkärl (Fig. 4). Därunder till —14 cm. ett kretsfor-
migt 1 lU m. brett lager av brända ben och aska utan egent
lig kolblandning. I detta lager hittades brända lerbitar, ett 
järnstift, en kniv av järn, en kambit av ben och en liten järn
nit med 2 huvuden. 

En av stenarna i högen var ganska klotformig, en annan 
vattensvarvad lik en "seite". 

Gravinnehåll: Ett cylinderformigt lerkärl av jämförelsevis 
tunnt gods med en största diameter av 14,3 cm. och en höjd 
av 10,8 cm. Mynningsdiameter 13 cm. Bottendiameter 13,7 
cm. (Fig. 5 a) 

De brända benen i kärlet tillhörde huvudsakligen kraniet. 
En lång smal järnkniv. Längd 8,5 cm. (Fig. 5 b). 
Ett kort järnstift med rund genomskärning och något ut

plattade ändar. Längd 2,20 cm. (Fig. 5 c). 
En kort nit av järn med ett fyrsidigt huvud och ett runt, 

avslaget. Längd 2 cm. (Fig. 5 d). 
Ett stycke av ryggen till en nitad benkam. Längd 3,4 cm. 

Bredd 1,95 cm. (Fig. 5 e). 
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Ett fragment av smält, slaggartat glas. 
Ett par bitar av bränd lera, det ena med avtryck av trä (?). 
En stor mängd brända ben av människa och djur. 
Hög 3 låg i östra delen av gravfältet. Högen utgjordes 

av sand och jord med ett mittröse av ett 10-tal större stenar 

Fig. 4. Hög 2, Lagerlunda. 

(Fig 6). Diameter 6,5 m. Höjd +37 cm. Den mot O-punk
ten motsatta kanten i väster ligger —15 cm. Det stora sten
block av 1 m:s längd, som befinner sig i mitten, når upp till 
+ 50 cm. och dess bas vilar på + 0 cm. 

Under och utanför detta stenlager sträckte sig ett brand
lager med ben av c:a 2,5x2 m:s diameter. Dess bas befann 
sig —20 cm. I dess nordöstra del fanns kol, eljes syntes 
blott mörk jord (Fig. 7). 

Under det stora mittblocket stod —20 cm. ett lerkärl, 
dock starkt skadat. Sidobitar och överkanter lågo spridda runt 
omkring. Vid sidorna av lerkärlsbottnen funnos 2 järnbroddar 
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Fig. 5 a. 

och i nordöst i kanten av stenblocket en järnhäkta. På sten
blockets norra sida utanför detsamma hittades —20 cm. ett 
annat lerkärl med brända ben. 

Gravinnehåll: En häkta eller ögla av flat, tunn jämten 
med 2 lika långa vinkelben. Längd 4,20 cm. (Fig. 8). 

Två broddar av järn med 
spetsen förlagd nära den ena raka 
kanten. Bredd resp. 3 och 3,2 
cm. (Fig. 9). 

Ett söndrigt lerkärl av grovt, 
rödaktigt gods, grusblandat, spric-
kigt, invändigt delvis svart. Tjock
lek hos godset nära botten 1,5 
cm., vid mynningen knappt 1 cm. 
Bottnens tjocklek 1,3 cm. 

Söndrigt lerkärl av blom-
kruksform men liksom hos föregående kärl med tämligen ver
tikala väggar. Överkanten något inåtböjd med en svag ränna 
strax nedanför mynningen. Godset vid mynningen 0,8 cm. 

tjockt, intill botten 1,9 cm. 
tjockt. Färgen smutsigt 
rödbrun. 

En stor mängd brän
da ben av människa och 
djur. 

Hög 4. Den nordli
gaste högen på gravfältet 
belägen nära Linköpings-

vägen. Bestod av matjord med stenblandning, huvudsakligen 
av stenar stora som 2 knytnävar, delvis även större. Väster 
om mitten lågo några större stenar, av vilka den största nådde 
upp i högens överkant c:a +30 ä 35 cm. Högens diameter 
5,30 m. Höjd 0,30 m. På c:a —12 cms djup fanns ett kol
lager av 3 å 4 cms tjocklek innehållande brända ben. Under 
den stora stenen funnos satta intill varandra en del smärre 

AB 

Fig. 5 b—e. 
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stenar, men inga kol eller ben funnos där. Nära mitten hit
tades en trekantig järnbit. 

Gravinnehäll: En mängd brända ben av människa, fågel 
m. m. En trekantig järnbit. 

Hög 5. Undersöktes ej. 
Hög 6 (Fig. 10). Belägen NO om grustaget, närmare den 

Fig. 6. Hög 3, Lagerlunda. 

gamla landsvägen och nära hög 2. Högen mäter 15 m. i dia
meter. Basen sluttar från O-punkten i NO mot SV till —80 
cms djup. Höjden från O-punkten uppgår till 1,80 m. Högen 
utgöres av en yttre mantel av sand med någon blandning av 
smärre stenar samt därunder av en stenkärna (Fig. 11), ett 
röse av omkring 6 ms diameter och 1 ms höjd (toppen +70 cm. 
från O-punkten). Högen var bevuxen med 6 höga tallar, som 
ej rubbades. Mellan de mellersta tallarna nedgrävdes ett schakt 
av omkring 4 ms vidd, som därefter vidgades mot V till en 
bredd av 5,5 m., i samma mån det visade sig, att kol- och 
benlagret på bottnen sträckte sig hitåt. 
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Under och i bottnen av stenkärnan, på ett djup växlande 
mellan —28 och —45 cm., där den sluttande ursprungliga 
marken nåddes, anträffades ett lager med brända ben (a—c 
och västligare) av omkring 3 m. i diameter (Fig 12). Någon 
egentlig kolblandning förekom ej. I benlagret hittades väsent
ligen genom sållning ett antal spelbrickor av ben, kamläm-

\ 

/ J S & 

\.. 

Fig. 7. Hög 3, Lagerlunda. 

ningar, bitar av ett glaskärl (c), smärre bronsbeslag, järnbrodd 
och järnnitar (d) samt ett stycke av en obränd svinkäk (b). 

Gravinnehåll: 21 runda eldskadade spelbrickor av ben, 
välvda, rätt höga, på undersidan försedda med ett inborrat hål. 
Diameter 2 ä 3 cm. (Fig. 13). 

8 hälvter av dylika spelbrickor, som ej kunnat hoppassas. 
14 överdelar av dylika spelbrickor. 
Hela antalet spelbrickor synes ha uppgått till minst 25 

ä 30 st. 



Fig. 8. 
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2 benfragment, rätt tjocka med en slät yta. A det ena en 
punkt med omgivande krets, å det andra 2 punkter med om
givande krets; säkerligen tärningsfragment (Fig 14). 

9 fragment av benkam, därav 5 med 2—4 fina inristade 
parallella kantlinjer. Ha tillhört en eller flera 
nitkammar av långsträckt form (Fig. 15). 

4 små smala bandlika bronsbeslag med 
nitar, det bredaste utan ornering, de övriga 
med 2 ingraverade längsgående ränder som 
ornering. Längd 3,9 och 2,8 cm. å de bäst be
varade ribborna (Fig. 16). 

4 små bronsbleckfragment. 
10 bitar av en söndersmält grön glas

bägare. Ett par bitar visa ett "genomborrat" hål, liksom den 
förtjockade kanten till bägare funna i Vendelgraven I (Fig. 17 a, b). 

8 st. slaggartat glas, av pärlor eller av glasbägare. 
2 hela järnnitar med 

2 huvuden (2,5 och 4,2 cm.) 
och 4 delar av sådana (Fig. 
18). 

Lämningar av 5-7 järn
spikar, korta med oregel
bundet runt huvud (Fig. 19). 

Ett par små järnstift 
med kretsformiga, något 
välvda huvuden (Fig. 20). 

Några små flata nithuvuden. 
En järnbrodd, vars båda uppåtvikna armar äro omböjda 

förbi varandra (Fig. 21). 
Ett stycke av en obränd svinkäk. 
Brända ben av människa, häst, hund, får och svin (en

ligt bestämningar, utförda vid Stockholms Högskolas Zooto-
miska Institut). 

Det stora gravfältet vid Lagerlunda är ej okänt för tidi
gare skildrare av Östergötland. Broocman omnämner det i 

Fig. 9. 
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sin beskrivning1, och Widegren- säger: "Intill Malmslätten ut 
på Ledingelunda gärde (Ledingelunda = det ursprungliga namnet 
på Lagerlunda, ännu bibehållet på en utgård) samt på Utjor-
den Wikärrs och Hemmanet Kapplets ägor, finnes en mycken
het små Kullar i hwilka, för några år sedan sporrar och vär
jor samt för icke länge sedan funnits en kruka, innehållande 
ett swart ämne, men så förmultnad, att hon genast efter upp-

Fig. 10. Hög 6, Lagerlunda. 

tagningen sönderföll. Äfwen nu i sommar är en dylik kruka 
funnen i högarne, och war hon betäckt med en kalkstenshäll." 

C. Wessén!! förtäljer detsamma i sin disputation 1836: 
"Tumuli etiam ad Ledingelunda, Vikärr et Cappelet frequen-
ter occurrunt, in quibus pluries urna? integrae, vetustate licet 
fragiles, sunt repertas, ut etiam calcaria, cultri, gladii fracti, 
nullae vero majoris pretii res. Humiles sunt plerique iidem 

1 C. F. Broocman, Beskrifning öfver the i Öster Gotland bef. städer 
etc. 1760. 2 D. sid. 280-285. 

2 P. D. Widegren, Försök till Ny beskrifning öfver Östergötland, 1817. 
3 C. J. Wessén, De paroecia Kärna in Oslrogothia, Upsala 1836. 
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parum conspicui, ita ut non insignium clarorumque, sed de 
plebe hominum cineres tegere illos paene crederes." 

C. F. Nordenskiöld1 ger en något utförligare beskrifning 
av gravfältet: "På åsen öster om mangården i nordlig och 
sydlig riktning förekomma många kullar och stensättningar. 
En af de förra inneslutes af en fyrkantig stensättning om 20 
fots sidor, med 7 stenar i hvarje sida och hörnstenarna störst. 

Fig. 11. Hög 6, Lagerlunda. 

Intill denna ligger en annan af samma dimensioner ehuru 
mera plundrad på sina randstenar, efter hvilka endast gro
parna äro kvar. Enahanda är förhållandet med de andra 
(4 st.) norrut liggande. Af de söderut på åsen qvarvarande 
kullarna är den största försedd med fotkedja, af 64 stegs om
krets och 8 stegs sluttningshöjd, något skadad å norra sidan; 
randen utgöres af klumpstenar. Många kullar äro apterade 
till potatisgropar. En kulle inneslutes äfven här av en fyrkant 

1 C. F. Nordenskiöld, Östergötlands Minnesmärken (Östergötlands 
Fmfs Tidskrift 1875). 
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med 24 fots sidor. Närmare landsvägen stå vester om stat-
byggningen 2 st. breda, 4,5 och 5 fots höga bautastenar af 
granit. Söder och sydost om den vidtager å den s. k. Kapells-

to < * ' : 1 V Q o " o ° ,1 
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Fig. 12. Hög 6, Lagerlunda. 

backen en större flock ättekullar, som sannolikt hängt till
sammans med de nyssnämnda på åsen befintliga. 

Emellertid äro de tre ståtligaste kullarné af 10 stegs slutt
ning och 60 stegs omkrets. Uti en af de till hälften afgräfda 
kullarne såg undertecknad på 1 fots djup under ytan en ler
urna framskymta, liggande på en bädd af smärre klapperstenar 
samt betäckt och omgiven af fem kullerstenar. En ymnig 
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svart mörja låg på sidorna; uti själfva urnan af omkring 8 
tums öfre och 4 tums bottendiameter (med öfre brädden in
viken) och 5 tums djup, lågo några få porösa obrända ben
bitar samt en järnbit, liknande en fruntimmerskam. På La
gerlunda förvaras fynd från Kapellsbacken: ett hopböjdt jern-
svärd, en grafurna, ett kufiskt mynt af Samanidernas ätt." 

Ovanstående beskrivningar ha gjort det sannolikt, att grav
fältet vid Lagerlunda härrör från den yngre järnåldern. Så är 
även fallet. Det enstaka fyndet av ett rikt gravinventarium 

Fig. 13-21. 

från laténetiden, förvarat sedan 1843 på Lagerlunda gård och 
omnämnt ehuru ej daterat av A. Ridderstad1, har säkerligen 
ej med gravhögarna att göra. Det härrör från äldre begrav
ningar under flat mark uppe på grusåsen, nu måhända samt
liga tillintetgjorda genom grustäkten. 

Av särskilt intresse är, att man genom de nu gjorda fyn
den kan få en närmare tidsbestämning för högarna. B. Sehnitt
ger framhåller i en uppsats (Gravfältct vid Ljunga i Skön
berga socken, III, Meddel. från Östergötlands fornminnesför
ening 1912), att den lucka i gravfynden, som man flerstädes 

1 A. Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver 
Östergötland 1875-77. 
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iakttager å Sveriges fastland för århundradena 600—800 e. Kr. 
torde bero på, "att man ej lärt skilja gravarna från folkvan-
dringstiden från vikingatidens; man rubricerar dem gemen
samt som vikingatid och förrycker statistiken. Den ordinära 
gravhögens anordning och byggnad under tiden 600—800 
skiljer sig ej från den ordinära vikingatidsgravhögen", och grav
godset är vanligen för enkelt och obetydligt för att lämna en 
säker ledning vid tidsbestämmandet. 

I min avhandling Nya bidrag till Södermanlands förhisto
ria (1915) har jag visat, att folkvandringstidens vanligaste grav
form i detta landskap utgöres av "runda högar av jord eller 
sand med ett centralröse, som täcker benhögen och är täm
ligen fritt från jordblandning. De brända benen äro vanliga 
vita och utan inblandning av kol, samt koncentrerade på en 
bestämd plats i graven. Dock visar sig redan omkring 600 
brandflaket." 

Denna södermanländska anordning fanns även i gravhö
gen nr 6 vid Lagerlunda. De brända benen voro dock ej kon
centrerade på en plats utan utbredda på en större yta. Men 
man kan ej tala om något egentligt brandflak, ty kol sakna
des. Här rör det sig i fråga om de brända benens förvarande 
om ett slags öfvergångsform mellan äldre och yngre gravskick. 

Även hög 3 och i viss mån hög 2 visade anknytning till 
detta begravningsskick. 

Se vi på innehållet i hög 6, ge oss genast metallbeslagen 
en otvivelaktig vink om tiden. Hjälmarna i Vendelgravarna I 
och XII äro belagda med figurplåtar, vilka kantas med samma 
slags refflade bronsribbor som de i Lagerlundahögen funna 
(Stolpe och Arne, Oravfältet vid Vendel, Pl. V, 1, 2 och Pl. 
XXXVI, 4). Grav 6 skulle alltså härröra från 600-talet. Här
för talar även förekomsten av fragmenten till en glasbägare, 
som synes närmast överensstämma med glaskärl från samma 
tid, t. ex. i Vendelgraven I (fig. 6 och 8), vilkas förtjockade 
mynningsrand ibland är ihålig. 

Spelbrickor av den typ, som funnits i grav 6 äro mång-
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faldiga gånger anträffade i folkvandringstidens gravar och spe
ciellt i 600-talets. Den s. k. Odinshögen vid Gamla Uppsala 
vilken härstammar från 400-talets slut, innehöll under ett litet 
cen t ra l röse 8 liknande spelbrickor med 2 hål på undersidan. 
I Vendelgravarna nr III och XII äro likartade spelbrickor med 
ett hål hittade, så ock i en stor 600-tals gravhög med central
röse vid Hersby nära Tureberg i Sollentuna socken, genom
skuren av järnvägen mellan Stockholm och Uppsala (St. H. M. 
11642). (Fig. 22, tvärsnitt av högen vid Hersby). 

Den berömda Ottarshögen vid Husby i Vendels socken 
är likaledes uppbyggd av grus och sand över en stenkärna. 

20W 

Fig. 22. Hög vid Hersby i Sollentuna sn, Uppland. 

Den innehöll bl. a. spelbrickor med två eller tre hål i bottnen 
samt rester av glasbägare. Högen dateras till 500-talets bör
jan (S. Lindqvist, Ottarshögen iVendel, Fornvännen 1—2,1917). 
Samma byggnadssätt uppvisar även ett antal gravhögar vid 
Ramsjö i Björkltnge socken, Uppland (St. H. M. 15488), vilka jag 
även på grund av innehållet är hågad att delvis datera till Vendel
tid. (Fig. 23, Stenkärna i hög med sandmantel). Här bär också 
en nu spolierad hög namnet "Kungshögen". Icke heller i Öster
götland saknas dylika spelbricksfynd. Vid Lilla Åby Västergård 
i Slaka socken hittades i en 8 m. bred, rund hög med central
röse 4 halvsfäriska spelbrickor av ben med ett hål på undersi
dan tillsammans med kol och talrika brända ben (St. H. M. 
15414). Vid Jussberg i Heda socken, där talrika gravhögar finnas, 
ha 12 dylika spelbrickor påträffats (St. H. M. 11181). En lik
nande spelbricka förskriver sig även ur en gravhög nära Ket-
tilstad kyrka i Östergötland (St. H. M. 11745). Den är fun-
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nen jämte ett lerkärl och en pilspets av järn, som möjligen 
kunna härröra från vikingatid. 

I Södermanland äro flera gravfynd gjorda, som innehålla 
liknande spelbrickor och förskriva sig från samma tid. Vid 
Löta i Bettna socken undersöktes en hög, som mätte 15 m. 
i diameter och 3 m. i höjd samt bestod av lera med en inre 
s tenkärna. Jämte diverse föremål av brons, ornerade i folk-

Fig. 23. Ramsjö i Björklingc sn, Uppland. 

vandringstidens stil I och stil II, hittades bitar av ett glaskärl, 
glaspärlor, stycken av ett bryne, kam och 11 spelbrickor samt 
2 tärningar av ben (St. H. M. 13974, 7). Graven överensstäm
mer alltså nära till byggnad och innehåll med vår grav nr 6 
(jfr T. J. Arne, Nya bidrag till Södermanlands förhistoria i 
Bidrag till Söd. äldre kulturhistoria XVI, 1915). 

Fynd av spelbrickor, bitar av glaskärl, järnnitar m. m. äro 
även gjorda i flera gravar med cent ra l röse vid Ekeby i Tyst
berga socken, Södermanland (St. H. M. 14143). En av O. Monte
lius 1875 undersökt gravhög vid Näsby i Taxinge socken. Söder-
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manland, bör även dateras till 600-talet. Denna hög bestod 
av jord, som täckte ett ordentligt lagt centralröse. Höjden 
uppgick till omkring 1,5 m. Ungefär 1 m. under toppen låg 
en flat sandstenshäll med ett hakkors inristat på ena sidan 
och 2 koncentriska kretsar samt ett slags dubbelkors på den 
andra (Fig. 24, a, b). Därunder fanns en kista av sten, 2,5 fot 
lång och 1,5 bred, som innehöll brända ben av människa och 
fågel, 2 remsöljor av brons (Fig. 25, den ena nyligen utpre-

Fig. 24 a, b. Näsby i Taxinge sn, Södermanland. 

parerad ur sitt hölje av kol och ärg), minst 26 spelbrickor, 2 
bitar av en benkam, en glaspärla och en järnspik (St. H. M. 5566). 

Till samma tid böra vi även hänföra en grav vid Fogelsta 
i Salems socken, Södermanland, som jämte ett stort antal spel
brickor innehöll kamfragment samt knappliknande nitar med 
flata, runda huvuden ornerade med koncentriska kretsar. Dy
lika små knappliknande nitar med runda, flata eller svagt 
välvda huvuden synas vara rätt så kännetecknande för 600-
talet (St. H. M. 4503)l, 

1 Den ifrågavarande högen vid Fogelsta bestod huvudsakligen av sand, 
blandad med mylla samt med stora stenar. Dess diameter uppgick till 30 
fot och höjden till 4 fot. 

Fornvännen 1919. 2 
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Efter allt att döma, bör även ett gravfynd från Rumla 
kyrkby. Rumla socken i Nerike med 50 någorlunda hela och 
över 20 fragment av halvklotformiga spelbrickor samt diverse 
andra föremål räknas till samma period (St. H. M. 11726). 
Högen mätte 7,50 m. i diameter och 0,90 m. i höjd, och forn
sakerna lågo i ett lager av brända ben, som mätte c:a 1 m. i 
genomskärning. Här funnos ben av människa, häst och hund, 
bitar av en benkam, en glaspärla och en smält glasklump, 15 
nitnaglar, 4 broddar, 1 kniv, ett cirkelrunt nilhuvud, 1 spik, 
ett järnbeslag och ett bryne. Om högens inre byggnad finnes 

tyvärr ingen uppgift. 
Icke häller de övriga föremålen i 

gravhögen 6 vid Lagerlunda tala mot 
att datera densamma till 600-talet. De 
små järnstiften tyckas, som nämnts, 
vara karaktäristiska för denna tid, och 
benkammen äger redan då sina mot
svarigheter i andra gravfynd. De äldsta 

Fi8- 25- spelbrickorna i Sverige härröra från 
den yngre romerska järnåldern och äro låga, svagt välvda och 
av tämligen ringa diameter. Folkvandringstidens brickor äro 
vanligen större, med största bredden vid basen eller något 
ovanför densamma. De äldsta (Ottarshögen, Odinshögen) äro 
försedda med 2 hål i basen, de yngre med ett hål. Vikinga
tidens spelbrickor (t. ex. från Björkö) äro oftast rätt höga 
med största bredden högt uppe1. De jämte nitnaglar och 
glaskärlsfragment förekommande spelbrickorna torde i regeln 
kvalificera en gravhög, såsom äldre än vikingatiden, särskilt 
då den innehåller ett centralröse. 

Föregående överblick visar, att de ofta ganska betydande 
gravhögarna med inre centralröse äro utbredda i Uppland, Sö
dermanland, troligen Nerike och likaså i Östergötland. De 

1 Jfr J. Petersen, Bretspil i förhistorisk tid [Oldtiden. Avhandl. til-
egnet K. Rygh. 1914). 
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torde även finnas i Västmanland och kanske flera mellan
svenska landskap. 

Av samma byggnad äro de mera anspråkslösa högar från 
400-talet, som G. Adlerz undersökt i Medelpad, t. ex. vid 
Kvarndalen i Indals socken (G. Adlerz, Arkeologiska under
sökningar i Medelpad 1898, MBL. 1898—99). Närmast dessa 
komma i ålder de ståtliga kungshögarna vid Husby i Vendel 
och vid Gamla Uppsala (c:a 500). Härifrån sprider sig detta 
gravskick, som i sina större manifestationer till en början 
tyckes vara förbehållet Ynglingaättens kungar, till vidare kret
sar och vinner även insteg i Göta land, väl ett av tecknen till 
denna landsdels underkastelse under sveaväldet. Av gravhö
garna vid Lagerlunda torde ytterligare åtminstone de 3 största 
med en höjd av omkring 2 m. och en diameter av omkring 
15 m. höra till 600-talet. 

Även gravar från närmast föregående tid äro i Östergöt
land mycket sällsynta. O. Almgren har vid Svensksund i 
Konungssunds socken undersökt en stenläggning med brända 
ben och diverse föremål från 500-talet (O. Almgren, Under
sökningar på Vikbolandet 1906 i Meddelanden från Öster
götlands Frnf. 1906) och själv har jag vid Ljunga i Skönberga 
socken utgrävt en hög av sand och jord från senare delen av 
500-talet, som jämte ett bronsspänne, en kniv och en sölja av 
järn innehöll lämningar av ett obränt skelett (T. J. Arne, Grav
fältet vid Ljunga i Skönberga socken, Östergötland, i Medde
landen från Östergötlands Fmf. 1905). 

Knut Stjerna har velat göra gällande (Fasta fornlämningar 
i Beovulf, Antikv. Tidskrift f Sverige XVIII), att den i Beo-
vulfskvädet omtalade gravhög, som uppkastades över Beovulf, 
till sin byggnad överensstämde med Odinshögen vid Gamla 
Uppsala och ej kan ha varit yngre än denna. Hos götarna 
skulle alltså denna art av högar ha varit i bruk redan om
kring 500 e. Kr. f. Denna uppfattning står i strid med den, 
som här utvecklats, men skulle vinna stöd, om det kunde 
genom arkeologiska undersökningar påvisas, att de stora grav-
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högarna i Götalandskapen äro tidigare än Uppsalahögarna 
eller åtminstone äldre än Lagerlundahögen. Av särskild vikt 
vore då att undersöka den s. k. Lebergshögen i Lebergs socken, 
Östergötland, någon av de stora högarna i Västergötland, t. ex. 
Bäsinge hög i Larvs socken, samt Signes eller Signilds hög 
i Ysane socken, Blekinge, vilken sistnämnda uppvisar ett cen
tralröse, täckt av en sandmantel. 

De övriga undersökta högarna vid Lagerlunda äro troligen 
yngre än högen nr 6, men gravinventariet tillåter ej en exakt 
datering. Jag håller dock för möjligt att även de, särskilt 
högarna 2 och 3, kunna vara äldre än vikingatiden. 

I ett nyligen utkommet arbete har dr Gudmund Schiitte 
sökt visa, att under folkvandringstiden bland daner (och geater) 
förekom en ritual, som krävde, att alla offerväsen och offer
föremål (liksom offerplatsen) skulle börja med bokstaven H. 
Alltså Aäst, hnnd, hök, Aafr (= bock), Arafor (= korp) etc. 
Bland svearna skulle bokstaven 5 spela en liknande roll. Man 
har skäl att ställa sig tvekande till denna hypotes, men den 
gör i alla händelser tydligt, att det är av vikt att låta under
söka och bestämma det tillvaratagna materialet av brända djur
ben i gravarna. Detta har skett med innehållet i grav 6, och 
man skulle i den kunna finna spår av H-ritualen, om man 
med Schiitte ville kalla svinet hrinnir. Häst och hund passa 
också, men knappast fåret. Häst och hund äro emellertid 
vanliga offerdjur även på svearnes område. 


