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Järnfynd från Seberneby, Väntlinge sn, Öland. 

Av 

KARL-ALFRED GUSTAWSSON. 

ê under de senaste åren företagna undersökningarna 
av den äldre järnhanteringen i vårt land ha som 
bekant givit intressanta resultat1. Några av dessa under
sökningar synas ge vid handen, att järntillverkning 

förekommit här åtminstone inom vissa områden redan under 
förhistorisk tid. Fil. dr JOHN NIHLÉN anser sålunda, att på 
Gotland funnits järntillverkning redan under romersk järnålder 
och till ungefär samma resultat lär han även kommit vid 
de av honom företagna undersökningarna i Småland. Genom 
läget och den betydande roll, som Öland spelat under förhisto
risk tid, har man skäl att antaga, att denna ö även bör kunna 
lämna viktiga bidrag till kunskapen om vår äldsta järnhantering 
och de med denna sammanhängande frågorna. Hittills har man 
gjort flera fynd av delvis bearbetat järn, sannolikt från för
historisk tid, av vilka här nedan i synnerhet ett närmare skall 
omnämnas. Slaggfynd ha även gjorts (se nedan), bl. a. ett vid 
Bredsätra intill Skedemosse. Det är möjligt att förhistorisk järn-
tillverkning förekommit på ön. Men på grund av att råvaran för 
primitiv järntillverkning, sjö- eller myrmalm, ej finnes på ön, är 

1 SUNE AMBROSIANI, Järnhantering i Värend, En bergsbok till Carl Sahlin, 
Sthlm 1921, s. 57 ff.; JOHN NIHLÉN , Äldre järnhantering pä Gotland, Jern
kontorets Annaler 1927; A. NORDEN, Förhistoriskt järn, Jernkontorets Annaler 
1926; A. GRABE, Den gamla svenska osmundtillverkningen, Jernkontorets An
naler 1922; SVEN THUNBERO, Stora Kopparbergets Historia, Uppsala 1922; 
O. BANNBERS, Något om myrjärnshantering i övre Väster-Dalarna samt 
Särna, Jernkontorets Annaler 1922. 
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det troligare att järnet importerats. De hittills gjorda slaggfynden 
kunna likaväl härröra från smedjor som från smältugnar eller 
smältgropar. 

I Seberneby by i Väntlinge sn gjorde man i juni månad 
1927 i samband med odlingsarbeten ett fynd av 46 stycken in-

Förf. foto. 

Fig. 9. Det oodlade omrädet, inom vilket järnfyndet gjordes, fr. V. Spadarna 
ange fyndplatsen. 

till 70 cm. långa och 2,6—3 cm. breda järnstänger jämte ett 50-
tal bitar av sådana, vilka sönderfallit vid upptagandet. Stängerna, 
som äro "eneggade" med ändarna i de flesta fall avhuggna så att 
eggarna bilda spetsar, få uppfattas som halvfabrikat (fig. 12). Om
rådet, inom vilket fyndet gjordes, var en oodlad c:a 10 m. bred och 
140 m. lång remsa mellan två åkrar, orienterad VNV-OSO (fig. 9). 
Intill och parallellt med respektive åkerkanter funnos två vallar, 
c:a 3,5 m. breda och intill 0,30 m. höga, vilka sannolikt upp
stått genom att sten och torv uppkastats från åkrarna. Vallarna 
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voro gräsbeväxta och innehöllo huvudsakligen sten (fig. 10). Fynd
platsen ligger ca 225 m. NNO om Seberneby nr 2 och fyndför
hållandena voro enl. uppgift av hittaren, lantbrukarsonen Hilding 
Karlsson, följande: ungefär 35—40 cm. under markytan — fyn
det gjordes ung. mitt under den södra av de båda vallarna — 

F5rf. foto. 

Fig. 10. Kalkstenshällen, som låg ovanpå järnstängerna. Den blottade vallen 
i bakgrunden. 

påträffades en kalkstenshäll (70 cm. x 42 cm. x 22 cm. med 15 cm. 
tjocklek), orienterad Ö—V med den bredaste änden åt V (fig. 10). 
Under denna fann man järnstängerna, vilka lågo uppstaplade på 
varandra i flera intill varandra liggande staplar. Stängerna, som 
voro starkt sammanrostade, hade samma längdriktning som kalk
stenshällen. Fyndet hade förövrigt samma form som denna och 
en tjocklek av ung. 30 cm. Intill detta läg en liten nästan helt 
förmultnad träbit, sannolikt härrörande från en kista av trä, i 
vilken järnstängerna legat och som varit täckt av ovannämnda 
2 — Fornvännen 1928, 
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kalkstenshäll. Fyndet, som läg på orört gruslager, har sanno-
ligt ej nedgrävts i vallen utan legat här före vallens tillkomst. 
Vid företagen grävning på platsen gjorde jag ej några iaktta
gelser, som kunna komplettera ovanstående uppgifter. 

Liknande fynd av halvfärdigt järn ha även gjorts på andra 
platser på Öland. På Husvalla ägor i Föra sn fann man sålunda 
år 1833, då man borttog en oval stensättning, "i mitten och på 
botten" av denna, 40 järnstänger, vilka hade ungefär samma 
storlek och utseende som Sebernebystängerna.1 De voro samman-
fästade med en bred järntråd. På grund av att de innehöllo "gott 

Fig. 11. Järnstänger frän den s. k. Velands hög i Fagerhult (de båda övre) 
och Stenåsa sn. 

stål" uppsmiddes alla utom en, som tillvaratogs. År 1837 påträf
fades vid plöjning i åkern "Marstrandshorvan" vid Vedby i Högsrum 
sn 24 järnstänger liggande tätt sammanpackade med kanterna 
vända uppåt. Vid vardera änden stod en flat sten. Stängerna voro 
"liksom i en låda inpackade mellan dessa tvänne stenar". EKMAN 

anser, att fyndet troligen "från början" legat på botten i ett stenrör, 
som tidigare borttagits. Järnstängerna voro i de flesta fall raka och 
jämnbreda, tvärhuggna i den ena änden och spetsiga i den andra 
"som en sabeludd" och hade ungefär samma längd och bredd 
som de ovannämnda från Seberneby. Fynd av järnstänger ha 
även gjorts vid Hässleby och Solberga i Köping sn, i Stenåsa 
och Algutsrum s:r samt vid Lenstad i Torslunda sn. Några när
mare fynduppgifter saknas för dessa fynd med undantag för Len-
stadfyndet, som, enligt uppgift av fil. dr JOHN NIHLÉN, vilken be
siktigat fyndplatsen, gjorts ung. 50 m. från en forntida husgrund, 

1 Uppgiften hämtad ur EKMANS katalog (S. H. M. 1304). 
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vid plöjning i en åker. Även AHLQVIST lämnar några uppgifter 
om liknande öländska järnfynd. Han meddelar sålunda, att man 
vid borttagandet av forntida husgrunder, s. k. "jättegrafwar" eller 
"tomtningar" (det öländska namnet "jättegravar" motsvarar således 
det gotländska "kämpagravar") funnit "kol, troligen efter eldstä
der och ett eget slags jernklingor från 2 till 3 fot långa, utsmidde 
liksom liar med rät spets i bägge ändar" och att man med så
dana järnstänger stundom upptagit "sinnerskutor" eller "smed-
skorpor".1

 AHLQVIST tycks därför vara böjd att antaga, att åtmin
stone en del av husgrunderna varit "smedverkstäder". Han läm-

Fig. 12. Järnstänger frän Seberneby i Väntlinge sn (S. H. M. 18395). 

nar även uppgift om, att man år 1819 vid borttagandet av en 
stensättning på de s. k. Frösåkrarna OSO om Gårdby by i 
Gårdby sn, fann "på en alns djup en stor, sammanpackad, mängd 
af jernskenor, liknande liar och bland dem en bild af ett djur, 
liknande en häst",2 (fig. 13). Han meddelar även, att man år 
1825 påträffade omkring 200 tätt sammanpackade "jernspet-
sar" då en "stenkulle borttogs i Gräsgårds gärde i Gräsgårds sn 
tillsammans med "ett skelett af en halfwäxt människa, samt en 
utmärkt wäl arbetad kam af ben".3 

Från Kalmar läns fastlandsdel föreligger även ett par upp
gifter om liknande järnfynd. Det ena gjordes år 1834 i gärdet 
"Fuggan" intill Harby gästgivargård i Ljungby sn och bestod 
av "40 till 50 tätt sammanpackade men af rost starkt angripne" 

1 A. AHLQVIST, Ölands historia och beskrifning, Kalmar 1825, 2 :1 , s. 
56-57. 

2 A. AHLQVIST, O. a. a. 2: 2, s. 49. 
3 A. AHLQVIST, O. a. a. 2: 2, s. 112. 
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järnstänger. EKMAN berättar, att de uppsmältes genast av by-
smeden, som "mycket prisade jernet". Det andra fann man 1854, 
då ett röse borttogs, den s. k. Velands hög, i Fagerhult sn. Det 
bestod av omkring 400 järnstänger av ungefär samma storlek 
och utseende som de ovannämnda från Seberneby. Detta röse 

Fig. 13. Hästbild, gjord av tunn bronsplåt, funnen tillsammans med järnstänger 
pä Frösåkrarna vid Gårdby. (S. H. M.).i 

är förbundet med en märklig folktradition, enligt vilken Fager
hults berömdaste smed skulle ha fått sitt sista vilorum i detta.2 

Vid ovannämnda tillfälle lär man emellertid ej ha funnit några 
som helst bevis för att en grav funnits i roset. 

*En liknande häst "med horn", funnen vid Spjutterum, Runstens sn, 
Öland, finnes nu i Lunds Universitets Historiska Museum. Hornen äro sanno
likt skaror eller liar (Frös attribut) med vilka hästen, "Frejfaxi", i detta fall 
utrustats till Frös ära. 

2 MANNE HOFRÉN, Velands hög och Smedsmästaren från Brunneskärret. 
Fornv. 1927, s. 127. I ett brev frän markägaren till dåvarande Riksantikvarien med
delas, att enligt traditionen skall i Fagerhult "under Dackefejden" bott den tidens 
skickligaste smed. Namnet Velands hög är möjligen en skapelse av den fantasi
rike V. Sylvander. Den intilliggande sjön Valen kan kanske ha givit uppslaget. 
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Fig. 14. Del av järnfynd bestående av ringar och tenar från Koldings, Hemse 
sn, Gotland. (S. H. M. 5082). 

De ovannämnda järnfynden tyckas i flera fall ha bestått av 
"eneggade" järnstänger, antingen tillspetsade i den ena eller 
också i båda ändarna. Stenåsa- och Lenstadfynden utgöra emel
lertid undantag och det är troligt att flera sådana ha funnits. 
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Det förstnämnda innehöll stänger, som voro sammanhängande 
två och två (fig. 11). Det sistnämnda bestod av mycket smala 
stänger av mjukt järn. 

Dessa järnstänger, av vilka man även gjort fynd inom andra 
delar av vårt land, få troligen betraktas som föregångare till en 
senare tids stångjärn. Det är nog sannolikt av praktiska skäl, t. ex. 
för att lättare kunna transporteras, som de fått detta format. Det 
är troligt, att järnet fördes i handeln i sådana små stänger åt
minstone från och med den del av vår forntid, då järnet hade 
en stor och omfattande betydelse, d. v. s. från omkring vår 

Fig. 15. Den övre lien (S. H. M. 1304: 1843:39) funnen i ett röse vid Him-
melsberga, Långlöt sn, den nedre t,S. H. M. 1304:1834:112) I en gravhög vid 

Stenåsa by och sn. 

tideräknings början och kanske ännu under den äldre medel
tiden. Kanske möjligen den äldre västgötalagens "däckersvärd" 
äro identiska med sådana järnstänger?1 Det torde ej heller vara 
uteslutet, att det var järnstänger av liknande format, som en gång 
transporterades frän "Järnbäraland" till Norge. Ett annat format 
för järnet som råvara torde möjligen även ha funnits under för
historisk tid.2 Liksom brons och även guld kan järnet tänkas ha 
uppträtt i form av ringar. I synnerhet på Gotland ha flera stora 
slutna fynd gjorts av stora och små enkla järnringar, vilka sanno
likt ursprungligen varit avsedda som råvara (fig. 14). Kanske 
ringen alltså är den äldsta formen även för järnet som råvara 

1 NAT. BECKMAN, Äldre västgötalagen, Västergötland B: 3, Uppsala 1924. 
2 JAN PETERSEN, Jernbarrer, Oldtiden VII, s. 171 ff. och X, s. 71 ff.; G. F. 

HEIBERQ, Jernbarrer og Redskapen Oldtiden X, s. 59 ff. 
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eller betalningsmedel? Ett visst stöd för detta antagande ger ett 
till järnålderns första period daterat gotländskt fynd, i vilket en 
sådan enkelt gjord järnring förekommer (ALMGREN, Die ältere 
Eisenzeit Gotlands, Sthlm 1914, I fig. 28). 

Det är mycket troligt, att de "eneggade" järnstängerna 
varit förarbeten till ett bestämt verktyg, t. ex. liar av ungefär 
den typ, som återfinnes på fig. 15. En del av dessa liar äro 
f. ö. endast obetydligt kortare än råämnena. Man torde även 
våga uppfatta Frösåkersfyndet i Gårdby sn som ett stöd för 
antagandet att dessa järnstänger i en del fall varit förarbeten 
till liar eller skaror. Frö eller Frej, som givit namn åt åkrarna, 
var som bekant även en skördegud, som stundom tilldelats 
skäran eller lien som attribut (jfr. bilderna på Gallehushornet).1 

Det är därför mycket sannolikt, att den hästbild, som fanns i 
ovannämnda fynd och som säkerligen får uppfattas som en 
"Frejfaxi", utrustats med föremål, som alluderat på ovannämnda 
attribut, vilket även förarbeten till liar eller skaror kunna anses 
göra. Fyndet i sin helhet torde få uppfattas som tillhörande en 
kenotaf. De ovannämnda fynden, som gjorts i rosen och sten
sättningar, torde även ha tillhört sådana. Det är endast i ett fall, 
som man funnit skelett tillsammans med järnstänger. De övriga 
fynden torde fä uppfattas som depå- eller möjligen votivfynd. 

AHLQVISTS iakttagelse, att järnstänger stundom påträffats i 
husgrunder tillsammans med slagg och hans antagande att en 
del av husgrunderna möjligen varit "smedverkstäder", ha vis
serligen ej direkt bekräftats genom hittills utförda undersök
ningar av gotländska och öländska husgrunder. Men det är na
turligtvis ingalunda otänkbart, att man bland husgrunderna från 
förhistorisk tid skall finna eller rättare sagt bör finna sådana 
lämningar från ett då givetvis existerande smide eller en ev. 
järntillverkning. 

Att alla de ovannämnda järnfynden tillhöra förhistorisk tid 
är mycket troligt. Det enda av dem, som man möjligen vågar 

1 AXEL OLRIK, Gudefremstillinger på Guldhornene, Danske studier, 1918, 
s. 1 ff. 
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försöka datera, är Frösåkersfyndet. Av flera skäl har man fun
nit, att det är i början av folkvandringstid, som Frej får skäran 
eller lien som attribut,1 vilka han emellertid tycks behålla under 
hela den återstående delen av vår forntid. Hästbilden är ju 
ovanligt enkelt gjord. Den har tyvärr inga detaljer, som äro ty
piska för någon viss tid och som således kunde ge en bestämd 
datering. Med Gallehushornets hästbild torde den närmast kunna 
jämföras, ehuru den till tiden möjligen är något yngre än detta. 
Järnfyndet torde därför möjligen tillhöra 600-talet. Ett annat 
fynd, som möjligen skulle kunna inbjuda till ett dateringsförsök, 
är Lenstadfyndet. Detta påträffades visserligen ungefär 50 m. 
från en forntida husgrund. Dessa tillhöra på Gotland och Öland 
som bekant romersk järnålder men stundom även den efterföl
jande folkvandringstiden. I en så fornlämningsrik provins som 
Öland vågar man emellertid ej på grund av läget hänföra fyn
det till den tid, som husgrunden möjligen tillhör. 

En förklaring till de många öländska järnfynden torde vara 
att söka däri, att ölänningarna bl. a. även bedrivit en omfattande 
handel med järn. Från vikingatiden finnas t. ex. talrika silver-
och myntfynd, som givetvis få uppfattas som ett bevis på om
fattande handelsförbindelser. Även under äldre medeltid, innan 
Kalmar överflyglat den öländska handeln, var denna av stor be
tydelse; så t. ex. uppräknas "öningarna" i Liibecks tulltaxa för 
åren 1220—26 bland de folk, som äro befriade från att be
tala tull.3 

Det finns mycket som talar för, att vi haft en förhistorisk 
järntillverkning i värt land baserad på sjö- och myrmalm. När 
den tager sin början tycks ännu så länge vara höljt i dunkel. 
Med anledning av de ovannämnda järnfynden vågar man ej 
med bestämdhet påstå, att Öland haft en förhistorisk järntillverk
ning. För ett sådant antagande har man ej hittills funnit några 

1 OSCAR ALMGREN, Nordiska Ortnamn, s. 217 ff.; HUGO JUNGNER, Gu
dinnan Frigg och Als härad. Ak. avh. Uppsala 1922, s. 173. 

2 Enl. fil. kand. M. Stenbergers undersökningar. 
3 ADOLF SCHOCK, Studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst 

och äldsta utveckling, Uppsala 1926. 



Järnfynd från Seberneby, Väntlinge sn, Öland. 25 

direkta bevis. De torde således ha importerats. Varifrån blir då 
frågan. Det är ju tänkbart, att en del järn kunnat komma till 
vårt land och således också Öland genom de östliga handels
förbindelserna (kanske via Gotland och Öland?). Enligt uppgifter, 
vilkas tillförlitlighet man ej har skäl att betvivla, förekom t. ex. 
i Ryssland under vikingatiden järn som handelsvara, införd från 
"de Muhammedanska länderna", i form av stänger. Dessa voro 
"icke försedda med handfäste eller några sirater, utan klingorna 
blotta, sådana de kommo från smedjehärden".1 Det är dock 
troligast, att den största delen av järnet kommit från det sjö- och 
myrmalmsrika Småland. Man kan naturligtvis även räkna med, 
att sjö- och myrmalm kunnat importeras från Småland till Öland 
i och för järntillverkning på ön. Dock torde väl detta ej ha före
kommit i någon större utsträckning. Men även inom Småland 
torde det möta en hel del svårigheter att få fram ett verkligt 
påtagligt bevis för en eventuell förhistorisk järnhanterings ålder. 
I avlägsna delar av denna provins har nämligen med största 
sannolikhet förekommit primitiv järntillverkning, om också i 
mindre omfattning, för ungefär två mansåldrar sedan.2 Det torde 
därför t. o. m. mången gång vara omöjligt att skilja mellan 
lämningar från primitiv järnhantering härrörande från historisk tid 
och sådana från förhistorisk tid. Men man får livligt hoppas att 
de av Järnkontoret igångsatta undersökningarna komma att även 
i fortsättningen ge ett rikt och betydelsefullt material till lösnin
gen av den inhemska järnhanteringens roll och omfattning i 
synnerhet under dess tidigaste skede. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Karl-Alfred Gustawsson: Eisenfund von Seberneby , Ksp. Vänt l inge , 
Öland. 

Im Juni 1927 fand man in Seberneby, Ksp. Väntlinge, Öland, bei Kulti-
vierungsarbeiten 46 St. bis zu 70 cm Lange, 2Va—3 cm breite Eisenstangen 

1 STRINNHOLM, Svenska folkets historia, Sthlm 1836, II s. 291. — GEORG 
JACOB, Die Waaren beim arabisch-nordischen Verkehrim Mittelalter. Berlin 1891. 

2 Enligt till mig lämnad uppgift i örsjö sn. 
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nebst etwa 50 Stucken von solchen, die beim Aufnehmen zerfielen. Die Stangen, 
die "einschneidig" sind mit in den meisten Fallen abgeschnittenen Enden, so 
dass die Schneiden Spitzen bilden, sind als Halbfabrikate aufzufassen (Fig. 12). 
Das Gebiet, in welchem der Fund gemacht wurde, war ein unangebauter, za. 
10 m breiter und 140 m langer Streifen zwischen zwei Ackern, orientiert WNW 
— OSO (Fig. 9). Neben und parallel den betreffenden Ackerrändern liefen zwei 
Dämme, za. 3V2 m breit und bis zu 0,30 m hoch, die hauptsächlich Steine ent-
hielten und wahrscheinlich dadurch entstanden sind, dass Steine und Torfstiicke 
von den Ackern her darauf geworfen wurden. Der Fundplatz liegt za. 225 m 
NNO von Seberneby Nr 2. Der Fund hat wahrscheinlich in einer Holzkiste ge
legen, von der nur unbedeutende Reste angetroffen wurden. Der Deckel der 
Kiste hat aus einer Kalksteinplatte (Fig. 10) bestanden, die 35—40 cm unter der 
Bodenoberfläche lag. Die Stangen, die aufeinander aufgestapelt in mehreren 
nebeneinander liegenden Stapeln lagen, waren stark zusammengerostet. 

Ahnliche Funde von halbfertigem Eisen sind auch an anderen Stellen auf 
Öland gemacht worden, nämlich bei Husvalla im Ksp. Föra, bei Vedby im 
Ksp. Högsrum, Hässleby und Solberga im Ksp. Köping, Lenstad im Ksp. Tors
lunda sowie in den Kirchspielen Algutsrum und Stenåsa. Auf den sog. Frös
åkrarna bei Gårdby, Ksp. Gårdby, hat man beim Wegnehmen einer Steinsetzung 
eine grosse Menge solcher Stangen gefunden, zwischen denen ein kleines, aus 
Bronzeblech verfertigtes Pferdebild (Fig. 13) lag. Verf. stellt dieses letztere den 
Pferdebildern auf dem Horn von Gallehuus gleich, meint aber, dass es etwas 
jtinger als dieses sei und möglicherweise dem 7. Jahrhundert angehört. Eisen
stangen nebst Schlacke hat man laut Angabe von AHLQVIST bisweilen in vor-
zeitlichen Hausgrunden auf Öland gefunden. Auf dem festländischen Teil des 
Läns Kalmar hat man ahnliche Eisenfunde an zwei Stellen gemacht, nämlich 
bei Harby im Ksp. Ljungby und in dem sog. Velandshiigel im Ksp. Fagerhult. 

Diese Eisenstangen — Funde von solchen liegen auch aus anderen Teilen 
Schwedens vor — fasst Verf. als Vorläufer des Stangeneisens einer späteren 
Zeit auf. Er glaubt jedoch, dass gewisse dieser Stangen, nämlich die "einschnei-
digen", Vorarbeiten zu bestimmten Werkzeugen, z. B. Sensen (Fig. 15), gewesen 
sind. Es wird in diesem Zusammenhange betont, dass der Ring wahrscheinlich 
die älteste Form auch fur das Eisen als Rohware öder Zahlungsmittel gewesen 
ist. Grosse Funde von grossen und kleinen einfachen Eisenringen sind beson
ders auf Gotland gemacht worden (Fig. 14). 

Verf. ist der Ansicht, dass die obengenannten Funde von Eisenstangen 
wahrscheinlich vorgeschichtlich und grösstenteils aus dem see- und sumpferz-
reichen Småland importiert sind. Die Möglichkeit ist indessen nicht ausge-
schlossen, dass Eisenstangen nach Schweden durch die östlichen Handelsver-
bindungen (vielleicht iiber Gotland und Öland?) haben kommen können. 


