Ett öländskt bronsåldersröse
Gustawsson, Karl Alfred
Fornvännen 22, 351-365
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_351
Ingår i: samla.raa.se

Ett öländskt bronsäldersröse.
Av
KARL-ALFRED GUSTAWSSON.

motsats till Kalmar läns fastlandsdel och Gotland1
har Öland endast ett fåtal stora rosen av den typ,
som för dessa områden bruka hänföras till brons_52y åldern. Bland dessa må i första hand nämnas Mysinge hög i Resmo sn, Tjus hög intill Störlinge by i Gärdslösa
sn, vilka äro uppbyggda av kalksten, och gråstensröset Blå rör
i Köping sn. Man skulle möjligen därav vara böjd att antaga, att
Ölands fornlämningsbestånd från bronsåldern skulle vara ringa.
Detta torde emellertid ej vara fallet, ty flera rosen liknande vanliga järnåldersrösen ha visat sig tillhöra bronsåldern. Ett märkligt exempel på detta utgör det s. k. Galgröret på Köpings klint
i Köping sn,2 vilket ligger i ett fornlämningsfält bestående av
ytterligare två liknande rosen, några mindre högar, flera insjunkningar i markytan, som sannolikt markera flatmarksgravar, och
ett flertal domarringar. I detta röse har man funnit en flintspets, en dolk, en avsatsyxa och en spjutspets av brons tillhörande bronsålderns andra period. Det möter således en viss
svårighet att utan undersökning kunna avgöra, till vilken tid ett
öländskt gravröse hör, detta i synnerhet som man får räkna med
att en del sannolikt även kan tillhöra stenålderns slutskede, således i likhet med vad fallet är i Småland." Enligt uppgifter, som
1

Q. A. GUSTAFSON, Gotländska bronsåldersfynd, S. F. T. VI, s. 209 ff..
NILS ÅBERG, Kalmar läns förhistoria, Uppsala 1923, s. 47 och 50.
3
MONTELIUS, O., Den förhistoriska fornforskningen i Sverige under
åren 1878 och 1879. S. F. T., s. 159-160. HANSSON, HARALD, Hällkista frän
stenåldern. Kalmar läns fornminnesf. tidskr. XIV.
2

352

Karl-Alfred Gustawsson.

dr EKMAN lämnat i sin beskrivning till sin stora fornsakssamling
från Kalmar län, vilken sammanfördes huvudsakligen på 1830—
40-talen, har man på ett flertal platser inom södra och mellersta
delarna av ön påträffat stenåldersföremål vid borttagandet av
rosen och även högar. Så t. ex. påträffades år 1836, då ett stort
röse borttogs vid odling på ägorna tillhörande Lenstad by i Torslunda sn sammanlagt 25 "steninstrumenter" liggande i "som det
tycktes twenne serskilda grafkamrar" tillsammans med obrända
människoben.1 Följande år borttogos tre högar mellan Kalkstad
och Lenstad byar i samma sn innehållande kistor orienterade
^^ ^
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antagande, att det tillhör bronsåldern,
är riktigt. Roset har tidigare varit föremål för en undersökning. År 1849 undersökte nämligen dåvarande Riksantikvarien
rosets mittparti, då emellertid inga daterande fynd gjordes. Det
enda, som påträffades, var rester av en kista av kalkhällar, vilken
tidigare sannolikt förstörts av skattesökare, några benfragment
samt "en nära klotrund benknapp genomdränkt af jernoxid".
Av någon anledning återställdes ej roset efter denna undersökning. Före sommarens restaurering hade således roset en stor
grop i mitten med markytan synlig i botten och två stora stenhögar, en på östra och en på västra sidan om denna. På norra
3

1
2
3

St. H. M. 1304:1836:85-109.
St. H. M. 1304:1837:27-54.
O. ALMGREN, Sveriges fasta fornlämningar, Uppsala 1923, s. 125.
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sidan fanns även en intagning, där roset någon gång för länge
sedan varit utsatt för åverkan. Något som ytterligare bidrog att
giva denna märkliga fornlämning elt ovårdat utseende var, att
en tät och delvis hög buskvegetation trängt inpå och även upp på
detsamma (fig. 173). Programmet för sommarens arbete var ur-
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Förl. toto.

Fig. 173. Blå rör före restaureringen, från S. Kalmarsund i bakgrunden.

sprungligen endast att röja området närmast omkring roset och
återställa detsamma. Det nedannämnda svärdfyndet, som gjordes
nästan i början av restaureringsarbetet, motiverade emellertid en
ny undersökning av roset, som sålunda kom att göras i samband med restaureringen.
Blå rör1, som är Ölands största granitstensröse, har ett fritt
och öppet läge på en mindre nästan plan förhöjning med vid
1

Namnet, som uppkommit av den öländska benämningen på granitsten,
blåsten, förekommer ytterligare i nägra fall på ön; sä t. ex. har Köping sn ännu
ett Blå rör beläget i Skedemosseskogen.
24 — F o r n v ä n n e n 1927.
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Fig. 174. Plan och profil av Blå rör med begränsningslinjen efter
restaureringen inlagd.
1. Alvkvarnsten, intill 0,M m. h., tvä intill varandra liggande älvkvarnar. Den
ena har 20 cm. diam. och 2,5 cm. djup, den andra 10 cm. diam. och 0,5 cm.
djup.
2. Älvkvarnsten, intill 0,r,5 m. h., en älvkvarn 17 cm. diam. och 3 cm. djup.
3. Älvkvarnsten, intill 0,50 m. h., en älvkvarn 15 cm. diam. och 2 cm. djup.
4. Alvkvarnsten, intill 0,60 m. h., två älvkvarnar intill varandra med resp. 7
cm. diam. och 1 cm. djup.
5. Älvkvarnsten, intill 0,58 m. h., en älvkvarn 15 cm. diam. och 3,5 cm. djup.
Intill denna sten ligger en närmast kvadratisk "stensättning", sannolikt
uppbyggd under sen tid.
6. Alvkvarnsten, intill 0,i4 m. I I . en älvkvarn 15 cm. diam. och 2,5 cm. djup.
7. Alvkvarnsten, intill 0,5* m. IL, tre intill varandra liggande älvkvarnar med
resp. 10 cm. diam. och 1,5 cm. djup.
8. Alvkvarnsten, intill 0,50 m. h., en älvkvarn 17 cm. diam. och 2,5 cm. djup.
9. Ett ben, 0,to m. ovan markytan.
10. Pincett av brons tillsammans med brända ben, 2,75 m. ovan markytan.
11. Ett ben, 0,90 m. ovan markytan.
12. Svärd av brons, l,io m. ovan markytan.
13. Ett ben, 1,25 m. ovan markytan.
14. Ett ben, 1,GO m. ovan markytan.
15. Rester av en kista av kalkhällar, 0,75—0,HO m. ovan markytan.
16. Ett ben, l,so m. ovan markytan.
17. Ett ben, 1,75 m. ovan markytan.
18. Rester av en "kista" med trinda väggstenar, 0,+o—1 m. ovan markytan.
19. Ett ben, l,eo m. ovan markytan.
20. Ett ben, 2 m. ovan markytan.
21. Ett ben, 0,oo m. ovan markytan.
Benen 9, 11, 13, 14, 16-21 av nötkreatur och häst.
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1

och storslagen utsikt över Kalmarsund . Området mellan Borgholm och Köpingsviken, inom vilken det ligger, är oodlat med
starkt stenbunden mark, och täckes för närvarande till största
delen av en låg buskvegetation. Roset har en oregelbunden form
(fig. 174). Före restaureringen var tvärmåttet i O—V intill 34 m.
och i N—S 28 m., efter respektive 33 och 28,6 m. Då roset
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Fig. 175. Den ursprungliga ytan delvis blottad pä rosets västra sida.

saknar fotkedja, mötte det i en del fall en viss svårighet att vid
restaureringen bestämma dess ursprungliga form. I de flesta fall
kunde dock dess ursprungliga yta iakttagas under den vid
1849 års undersökning uppkastade stenen (fig. 175). Sidorna
ha av allt att döma ej varit murlagda. Höjden var före restau1

Roset ligger c:a 5 m. över den nuvarande havsniväen. En exakt bestämning av höjdläget har tyvärr ej varit i tillfälle att göras. Enl. meddelande
av statsgeologen fil. dr G. LUNDQVIST var havsnivån för denna trakt under
äldre bronsålderns tidigare del 1,5—2 m. högre än den nuvarande.
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reringen intill 4,10 m. och efter 3,80 m. Omkring roset finnas
flera oregelbundet liggande stora jordfasta stenar, vilka AHLQVIST1 med orätt tolkar som rester av kring roset "widlagde
stencirklar". Sedan området närmast omkring detsamma röjts,
visade det sig att på 8 av dessa stenar finnas älvkvarnar, 6 med

Fört. foto.

Fig. 176. Roset efter restaureringen, x älvkvarnsstenar, från SO.

1 älvkvarn på varje, 1 med 2 och 1 med 3. Älvkvarnsstenarna
(fig. 176—177) äro 0,40—0,65 m. höga med de översta ytorna
plana eller svagt konvexa. Älvkvarnarna, av vilka de flesta ligga
intill stenarnas högsta delar, äro runda med en diameter av 7—20
cm. och ett djup av 1—3,6 cm. Förekomsten av älvkvarnar i närheten av bronsåldersgravar är ingalunda allmän i vårt land.2 På
;

A. AHLQVIST, Ölands historia och beskrifning, Kalmar 1822—25. II: 1,

s. 169.
2

O. ALMGREN, Hällristningar och kultbruk, Sthlm 1927, s. 219 ff.
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Öland har man hittills iakttagit sådana endast vid Mysinge hög
i Resmo sn. I samband med de senaste årens inventeringsarbeten
på ön har jag endast i ett fall funnit älvkvarnar som sannolikt tillhöra bronsåldern nämligen på stävstenen till en skeppssättning på
det stora gravfältet vid Gettlinge i Södra Möckleby sn (fig. 178
—179).1 I Småland äro enl. ALMGREN sådana kända endast på två

Förf. toto.

Fig. 177. Älvkvarnsten (nr 5 pä planen).

platser nämligen vid Lilla Ryfällan i Örs sn och vid Almviksnäs
i Södra Tjust samt i Uppland blott vid Rickeby i Vallentuna sn.2
1

Pä takhällen till den nordligaste av Mysingegånggrifterna i Resmo sn
finnas ett stort antal smä älvkvarnar. Pä järnäldersgravfältet vid Seby i Segerstad
sn finnes en större, jordfast sten, pä vilken äro ett flertal älvkvarnar. Inom
det nu helt förstörda järnäldersgravfältet pä västra sidan av landsvägen vid
Köpings kyrka finnes en stor sten med ett flertal älvkvarnar. Pä det egenartade, stora fornlämningsfältet pä Vi älvar i Källa sn, vilket till största delen
består av domarringar, finnes på ett flyttblock en stor älvkvarn. Inom Kalmar
läns fastlandsdel har jag funnit en älvkvarnssten pä järnäldersgravfältet vid
Resta stenar i Halltorps sn.
- Enl.

meddelande av fil. dr ARVID ENQVIST.
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Fynden, som gjordes i Blå rör, bestå av ett svärd (fig. 180 och
182) och en pincett (fig. 181) av brons. Svärdet, som låg l,io m.
ovan markytan, var orienterat N—S med fästet åt S. Ungefär
0,40 m. ovanför svärdet lågo två fragment av svagt brända människoben. Små bitar av kalkhällar lågo här och var både ovanför och under svärdet, vilka sannolikt utgjorde rester av en kista.

Förf. foto.

Fig. 178. Skeppsättning på gravfältet vid Gettlinge, Södra Möckleby sn, frän S.

Pincetten låg 2,75 m. ovan markytan tillsammans med ett flertal
fragment av brända ben. Bland dessa funnos ett par fragment
av sannolikt fägelben och ett av hare, rester av "färdkosten".
Även häromkring funnos små bitar av kalkhällar. Om de båda
kistornas storlek och orientering kunde sålunda inga uppgifter
erhållas. I roset påträffades rester av ytterligare två gravar, i
vilka emellertid inga fynd gjordes. Av den ena, som låg 0,75—
0,90 m. ovan markytan, funnos 5 små kalkhällar. De lågo
horisontellt och delvis ovanpå varandra och ha sannolikt utgjort
tak- och golvhällar i en nu sammantryckt liten kista. Några vägg-
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hällar kunde ej iakttagas. Den andra hade rester av takhällar av
kalksten. Under dessa funnos 8 kullfallna trinda stenar med 0,20
—0,30 m. diameter och 0,40—0,55 m. längd. "Kistans" botten bestod av stora stenar, mellan vilka lagts mindre för att ernå jämn-

Förf. foto.

Fig. 179. Den norra stavstenen pä skeppsättningen
pä Gettlingegravfältet, frän V.

het. Takhällarna lågo 0,90—1 m. och botten 0,40—0,60 m. ovan
markytan. "Kistan" var orienterad närmast N—S och har sannolikt haft en längd av 2,20 m. och en bredd av 1,50 m. (yttre
mått). Den var visserligen mycket raserad men om dess ursprungliga byggnad råder emellertid intet tvivel. De bautastensliknande
stenarna ha med största sannolikhet utgjort "kistans" väggar och
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Fig. 181.

Fig. 180.
Fig. 182.
Fynden frän Blå rör. Svärd av brons, 60 cm. 1., knappen är 9,2 cm. 1. och 7,5 cm. br.
Förlängning mot fästet har intill 3,2 cm. genomskärning. Pincett av brons 6,9 cm. I.

H ^ B M M | H ^ i M M H ^ M M M
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uppburit takhällarna, tre efter varje långsida och en vid varje
gavel. "Kistan" torde utgöra en motsvarighet till de i Skåne och
Danmark i bronsåldershögar funna stenbäddarna, som inramat
träkistor.1 Det är sålunda mycket troligt, att en träkista legat i
denna grav, av vilken nu emellertid inga spår funnos kvar.
Den kista, av vilken påträffades rester vid 1849 års under-

K. Nilsson, Borgholm, foto.

Fig. 183. Blå rör efter restaureringen. Borgholms stad och slottsruin i bakgrunden.

sökning, torde ha varit rosets centralgrav. De i år funna äro
sekundärgravar, av vilka den med ram för träkista genom läge
och byggnad givetvis är den äldsta2. De båda kistorna, i vilka
svärdet och pincetten legat och av vilka endast obetydliga fragment återstodo, ha sannolikt varit de yngsta. Det är troligt, att
rosets båda äldsta gravar tillhöra den äldre bronsåldern, sannolikt dess tidigare del, och den yngsta, pincettgraven, den femte
1

CARL NEERGAARD, Hoie med mange Grave, Aarb. 1910 s. 309 ff. — OTTO

RYDBEBK, Undersökningar av bronsålderhögar i Köpinge, Skåne, Fornv.
1912, s. 81.
2
O. MONTELIUS, En bronsåldersgraf vid Bjärlöfi Skåne, Mbl. 1889, s. 190.
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perioden. Pincetten, som är ornerad, erinrar genom form och storlek närmast om tidigare kända från denna period. Graven är givetvis även yngre än den, i vilken svärdet låg. Då detta tillhör fjärde perioden, torde det även på denna grund vara
motiverat att datera pincetten till femte.
Svärdet, som är ovanligt väl bibehållet, består av klinga med fästeten och
knapp, vilken mot fästet är rörformigt
förlängd. Knappen är gjuten på en delvis bevarad lerkärna. I denna finnes hål
för fästetenen, varigenom man således
får visshet om hur knappen suttit. Fästet
har sannolikt utgjorts av horn, eventuellt
trä, vars nedre begränsningslinje angives
av en vid klingans bas svagt markerad,
intryckt halvkrets (knappast skönjbar på
bilden). Ett bevarat hornfäste på en bronsåldersdolk (fig. 184), funnen vid undersökning av en stor hög vid Bjärlöf, Färlöf sn i Skåne, torde kunna illustrera det
ifrågavarande fästets utseende. Bjärlöfdolkens fäste är emellertid nedtill fasthållet med tre nitar, vilket ej Blå rörsvärdets varit. Klingan, som avsmalnar
från basen till spetsen, har en låg rygg.
På båda sidor om denna finnas två parallella linjer, vilka vid klingans bas äro
bågformigt böjda utåt. Knappen, som har
*J
hög mittknopp, är oval med insvängda
Fig. 184. Vs.
sidor och något uppåt böjda ändar. Av
de åtta upphöjda kretsarna, som finnas
på denna, äro fyra korsformigt förenade med mittknoppen. Under
knappen finnas tre parallella, horisontellt gående grova snörliknande förhöjningar. Under dessa går ett horisontellt band av
fyra små, upphöjda snörliknande halvkretsar på vardera sidan.
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Därunder finnas tre horisontella band av parallellt gående snörliknande förhöjningar mellan vilka äro, på vardera sidan, två
rektangulära och horisontella urtagningar. Mittknoppen är även
försedd med parallella horisontella snörliknande förhöjningar.
Mitt på förlängningens båda kanter finnes en vertikalt ställd
spetsig oval, 2,1 cm. lång. Ovalen består av ett streckat band
begränsat av två linjer. Omedelbart intill och parallellt med
bandets inre begränsningslinje går en enkel
rad av små inpunsade otydliga trianglar eller
halvkretsar.
Detta svärd är det enda av denna typ,
som finnes i Statens Historiska Museum och
mig veterligt det enda i vårt land. Dock är
det givetvis ett nordiskt arbete. På ett svärdsfäste från det stora depåfyndet vid Vattholma
i Uppland (Minnen fig. 1080) återfinner man
vissa likheter. Detta torde emellertid vara något yngre än Blå rör-svärdet. Knappar till knivar och dolkar från fjärde perioden äro stundom
av samma typ som det ifrågavarande svärdets.
Likaså finnas motsvarigheter till klingan. I
Danmark är typen känd, dock endast i ett fåtal
exemplar. Ett svärd, som finnes avbildat hos
Fig. 185. Vs.
MÖLLER, Ordning (Bronzealderen, fig. 92, här fig.
185) är att döma av avbildningen fullständigt
identiskt med Blå rör-svärdet både vad beträffar ornering och storlek. Av allt att döma torde sålunda Blå rör-svärdet stamma från
en dansk verkstad. Det är t. o. m. mycket sannolikt att det är
gjutet i samma form som det ovannämnda.
Blå rör har således dels genom graven, som sannolikt haft
träkista och varit inramad av stående trinda stenar, dels genom
svärdfyndet lämnat ett nytt intressant bevis till flera förut kända,
att Öland under förhistorisk tid fått impulser och föremål från
det danska kulturområdet.
I Danmark har man funnit att bronsåldershögarnas sekun-
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därgravar till största delen ligga i högarnas östra, västra och
södra sidor men nästan aldrig i den norra sidan. Vid Köpinge
i Skåne, där flera bronsåldershögar undersöktes 1879—1882,
lågo nästan alla sekundärgravar i högarnas södra sida. Man
har velat söka förklaringen härtill i, att bronsåldersmänniskorna
voro soldyrkare och att det således var en helt naturlig sak
att de lade gravarna åt solsidan i avsikt att bringa den avlidne närmare gudomligheten. Av de fyra i Blå rör funna sekundärgravarna låg endast en i södra sidan. Två lågo i östra
sidan och en närmast i mitten. I den norra sidan av roset påträffades visserligen ingen grav, men då roset i denna del var
skadat genom tidigare åverkan voro ju utsikterna att finna någon
där mycket små.
Ett flertal fynd av ben av nötkreatur och häst gjordes här
och var i roset men dock aldrig i närheten av gravarna. På
vilket sätt och i vad syfte de kommit dit är svårförklarligt om
de ej få förklaras som rester av offer till de döda. Då en del av
benen äro ovanligt väl bibehållna kanske man vågar tolka detla
som ett tecken på att offer skett i roset och kanske även i älvkvarnarna vid delsamma långt senare än under bronsåldern.

ZUSAMMENFASSUNG.
Karl-Alfred Gustawsson: Ein b r o n z e z e i t l i c h e s S t e i n m a l auf Öland.
Während des Sommers 1927 ist im Auftrage des Reichsantiquars das
grösste Qranitsteinmal Ölands, Blå rör, untersucht und restattriert worden. Das
Steinmal, das za. 1300 m. nö. von der Stadt Borgholm in der Gemarkung des
Dorfes Kolstad im Kirchspiel Köping liegt, ist bereits im Jahre 1849 Gegenstand einer Untersuchung gewesen, wobei Reste einer in der Mitte des Steinmals liegendcn Kiste aus Kalksteinplatten, unverbrannte Knochen und ein mit
Eisenoxyd durchdränkter knöcherner Knopf angetroffen wurden. Bei der jetzt
vorgenommenen Untersuchung fand Verf. ein bronzenes Schwert (Fig. 180 u. 182)
der vierten Periode der Bronzezeit angehörend, sowie eine der fiinflen Periode
angehörige bronzene Pinzette (Fig. 181). Diese halten in Kisten gelegen, von
denen nur noch unbedeutende Fragmente vorhanden waren. Das Pinzettcngrab
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hatte verbrannte Knochen. Neben dem Schwcrte lagen zwei Fragmente von
schwach gebrannten Menschenknochen. Ausserdem wurden Reste von zwei
weiteren Kisten in dem Steinmal angetroffen, in denen jedoch keine Funde
gemacht wurden. Die eine hatte acht runde Wandsteine. Der Boden bestand
aus grossen Steinen, zwischen welche, um Ebenheit zu erzielen, kleinere gelegt waren. Die "Kiste" ist zunächst als eine Entsprechung der in Dänemark
und Schonen in bronzezeitlichen Qrabhiigeln gefundenen Betten fiir Holzsärge
zu betrachten. Wahrscheinlich hat demnach ein Holzsarg in dieser "Kiste" gelegen, von dem jedoch jetzt keine Spur mehr gefunden wurde. Die vier in
diesem Jahre angetroffenen Gräber sind Sekundärgräber. Das i. J. 1849 gefundene diirfte das Zentralgrab sein, das wahrscheinlich dem friihesten Teil der
älteren Bronzezeit angehört. Das Schwert ist das einzige von diesem Typus,
das sich im Besitz des Statens Historiska Museums in Stockholm findet, und
wahrscheinlich auch das einzige in Schweden. Es ist jedoch offenbar eine
nordische Arbeit. Ein Schwertgriff von dem grossen Depotfunde bei Vattholma
in Uppland weist gewisse Ahnlichkeiten mit dem Schwerlknauf auf. Ahnliche
Knäufe finden sich bisweilen auch an aus der 4. Periode herrlihrendcn Dolchen
und Messern. In Dänemark sind eine gcringe Anzahl Schwerter von diesem Typus bekannt. Ein Exemplar (MULLER, Ordning Nr. 92, hier Fig. 185) ist mit
dem fraglichen Schwert, sowohl was Grosse als auch Verzierung betrifft, identisch. Das Blå rör-Schwert stammt wahrscheinlich aus dem dänischen Kulturgebiete her. Ferner fand man an mehreren Stellen im Steinmal Knochen von
Rind und Pferd, die Verf. als eventuelle Reste von Opfern auffasst, die möglicherweise auch nach Bronzezeit dargebracht worden sind.

