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Järnåldersdösen är en märklig liten gravform som
påminner om en stendös i miniatyr. Typen har
en mycket begränsad geografisk spridning: i prin-
cip alla exemplar finns i västra Småland, det inre
av Halland eller sydöstra Västergötland (jfr Hyen-
strand 1979, s. 111). Enligt digitala fornminnes-
registret (FMIS) finns idag järnåldersdösar re -
gist rerade på ett trettiotal fornlämningar i regio-
nen (fig. 1). Få järnåldersdösar har undersökts un -
der de senaste 90 åren. De är alltför fåtaliga och
hamnar sällan i vägen för infrastrukturella sats -
ningar. Undantag finns dock, till exempel i Bya -

rum socken där ett par nedgrävda dösar under-
söktes inför omläggningen av väg E4 för knappt
20 år sedan (Nordman 1997). I Torsvik söder
om Jönköping undersöktes 2006 flera gravar
med sydportar. Dessa liknar järnåldersdösar och
är troligen uttryck för samma tradition (Nord-
ström 2007).

I september 2007 undersökte Jönköpings läns
museum en skadad järnåldersdös på fornläm-
ning 6 i Anderstorps socken. Fornlämningen kar -
terades redan på 1930-talet av Claes Claesson.
Dösen var skadad på grund av att ett träd blåst
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Fig. 1. Järnåldersdösarnas utbredning. —The distribution of 1st Millennium miniature dolmens.
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ner intill den, varvid roten rivit upp hällarna som
utgjort graven. Detta var inte den enda järn -
åldersdös som ska dades av rotvältor under stor-
men Gudrun. I Oden sjö socken i Kronobergs län
(Raä 112) har Arkeologicentrum också un der -
sökt en skadad järnåldersdös. Enligt upp gifter i
FMIS hittade man där brända spädbarnsben och
ett par bitar hartstätning. I Halland har Lennart
Carlie (2006) lett undersökningar på ett grav -
fält i Södra Unnaryd socken där flera järnålders-
dösar finns registre rade. Carlie grävde vid flera
hällar, såväl solitära som parvis ställda. De par -
vis ställda hade i ett tidigare skede varit flanke -
ra de av en tredje (gavel-) häll, och sannolikt bu -
rit en takhäll.

Gravfältet Anderstorp Raä 6 i sydvästra de -
len av Jönköpings län ligger ensligt till. Platsen
ger intryck av att vara en såväl historisk som
förhistorisk utmark. Gravarna ligger på ett litet
sydsluttande näs invid en mosse. Näset är be -
mängt med naturligt förekommande block och
hällar, så det är svårt att urskilja vad som är grav
och vad som är naturlig häll. Den järnåldersdös
som undersöktes 2007 var bara synlig som en lig-
gande häll när Claes son karterade gravfältet.
Rotvältan hade vräkt upp hällen och blottat yt -
terligare ett par inunder den första. I samråd med
länsstyrelsen bedömdes det som viktigt att ska -
dorna undersöktes och dokumenterades, inte
minst därför att det rör sig om en ovanlig forn-
lämningstyp. Efter att rotvältan rensats upp

kunde vi konstatera att samtliga fyra hällar i en
potentiell järnåldersdös fanns på platsen.

Ingen av hällarna befann sig vid undersök -
nings tillfället längre in situ. Sidohällarna hade fal-
lit, tak- tak- och gavelhällarna var rubbade av
rotvältan. I rotvältan hittade vi ett par brända
benfragment. Därför sållade vi de lösa massor-
na. När de av lägsnats och ytan finrensats identi-
fierade vi en gravgömma som utgjorts av ett
svepkärl av för gängligt material i vilket brända
ben och två dräkt nålar legat. Den ena nålen är
huvudlös, den andra komplett men i två delar
(fig. 2). Nålarna ligger i skrivande stund i bad på
konservatorsateljén och har inte studerats i de -
talj i rengjort tillstånd. Fö re komsten av två dräkt-
nålar, samt utformningen på den kompletta nå -
lens huvud (rätblocksformat med ett jack i var -
dera långsidan och ögla) ger en datering till
folk vandringstiden.

En preliminär osteologisk bedömning av be -
nen, utförd av museets osteolog Anna Kloo An -
dersson, anger att det rör sig om av ben från
både människa och djur. Benen är fåtaliga och i
dåligt skick, så någon köns- och åldersbedöm-
ning kommer sannolikt inte vara möjlig för män -
niskobenen. Närvaron av två dräktnålar visar
dock på kvinnligt genus (Petré 1993). Någon
artbestämning av djurbenen kommer troligen
inte heller att bli möjlig, men då det rör sig om
ett medelstort däggdjur ligger hund erfarenhets -
mässigt nära till hands.

Fig. 2. Folkvandrings -
tida dräktnål ur en
storm skadad järnålders -
dös. —Migration Period
dress pin from a minia-
ture dolmen.
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Vi avslutade undersökningen med att rekon-
struera järnåldersdösen. Sido- och gavelhällarna
restes och säkrades. Därefter placerade vi lock-
stenen på sin förmodat ursprungliga plats och
graven såg finare ut än den gjort på många hund-
ra år.

Under korrekturläsningen levererades en kol-14-
datering av ben från järnåldersdösen: bränt rör-
ben av människa, 535–635 cal AD, 2 sigma, 1490
+-25 BP, Ua-35160. Dateringen, som är ovanligt
precis, spänner över skiftet från folkvandringsti-
den till vendeltiden, vilket stämmer bra med
dräktnålens folkvandringstida datering.
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Inom dagens arkeologi finns en tendens att se
materialpublikationer som något slutgiltigt. De
stora referensverken från 1900-talet är upphöjda
konstanter – de både bör och skall finnas med i
alla nyproducerade studier med kvalitetsanspråk.
En av dessa monoliter är naturligtvis Holger Arb -
mans Birka I vars två delar publicerades 1940 och
1943. Fynden från Hjalmar Stolpes gravunder-
sökningar var därmed vetenskapligt avrappor -
terade. Birka-kommittén under ledning av Gre-
ta Arwidsson publicerade förvisso analyser av
många av de enskilda fyndtyperna i de tre Birka
II-publikationerna, men på det stora hela be -
hölls Arbmans grundbedömningar.

Under 2006 och 2007 blev större delen av de
äldre fyndmaterialen från Björkö föremål för för -
nyad genomgång. Denna gång var avsikten att
re gistrera och tillgängliggöra information om
fynden i Historiska museets publika databas Sök
i Samlingarna. Arbetet med gravfynden (inven-
tarieförda under SHM 34000) utgick från vad
som angetts i Birka I.

Som vid så många andra genomgångar av äld -

re arkeologiskt material konstaterades vissa dis-
krepanser mellan katalog och verklighet. Det mest
återkommande problemet var Arbmans generella
användning av termen »järnfragment» – ofta
utan vidare specifikationer. Dessa fragment var
ofta mycket svåra att identifiera. Ett annat prob-
lem var att Stolpes och Arbmans föremålsbe -
stämningar ibland kunde ifrågasättas. Mycket
har trots allt hänt inom arkeologin sedan 1943,
inte minst vad det gäller jämförelsematerial.

Problematiken kan exemplifieras med tre hä -
n en, två från grav 844 och ett från grav 901. Alla
beskrivs och avbildas i Birka I (Arbman 1940, Taf.
98:17, 99:17, 98:23; 1943, s. 318 f, 350). I samband
med den nya genomgången granska des de åter
och då kunde ett något förvånande faktum fast-
ställas: samtliga visade sig vara dräkt spännen.

Det stora hänget från grav 844 (fig. 1) är för -
visso gjutet som just ett hänge. Någon gång un -
der dess användningstid har dock öglan spruckit
och man har reparerat den genom att nita fast en
remsa av silverbleck på frånsidan (fig. 1b). Hänget
felplacerades sannolikt redan under 1800-talet

Tre dräktspännen från Björkö
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