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Stensträngarnas ålder och uppgift. 

I . D a t e r i n ^ s p r o b l e m e t . 

Av 

Alt T H l K N O R D E N . 

den antikvariska topografien är det sedan gammalt väl

bekant, atl s. k. slenvastar (Gotl.) eller stenrevlar 

(Österg.) tillhöra den förhistoriska bygden, då de ofta 

Iakttagits "än i samband med hustomlningar, än för

bindande gravsät tningar och stundom på ringa avstånd sinsemel

lan" såsom 0 . Almgren karakter i serar de "i Östergötland, särskilt 

kanske i dess östra delar" förefintliga s tensträngarna. För Got

lands del har man iakttagit, alt "man ofta kan följa en dylik 

stenrad (från en grupp husgrunder) i snörrä t linje flera hundra 

meter, vanligen genom sumpig mark, tills den s lutar vid en ny 

flock av grundvalar eller vid ett gammalt gravfält. — Det har tyd

ligen varit ett s lags vägar."1 

1 mån som bygdeundersökningarna, särskil t i östra Östergötland, 

f ramskridi t ha dessa s t e n s t r ä n g a r 2 visat s ig äga en sådan 

omfattning, alt dera? problem oavvisligt trängt sig på den med byg

dens förhistoria sysslande forskningen. Undertecknad har under 

många år, ända sedan min beröring med Roxenbygdens s tensträngar 

å r 1915, sökt komma till rätta med deras gåta och ställde mig år 

1924, då jag närmare studerade det stora "revel"-försedda grav

fältct å a rméns övningsfält vid Linköping, på den ståndpunkten, 

i O s c a i A l m g r e n : Sveriges fasta fornlåiiiningar, 2 uppl., sid. 22— 
23 (1923). 

2 Benämningen fastställdes av riksantikvarien efter samråd med veder
börande forskare år 1!)26 för införande i den arkeologiska nomenklalur, som 
bi gagnas vid registreringen av rikets fasta fornlämningar. 
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att stensträngarnas uppgift varit av åtminstone delvis kultisk art och 
att do på något tills vidare ej klart skönjbart sätt stått i samband 
med gravskick och dödskull. Under de följande åren 1925—1928 
har jag också fortsalt och utvidgat mina undersökningar på den 
linje, som betecknar beröringen mellan stensträngar och gravkull. 

Jag är angelägen om att redan nu framhålla, att undersökningar 
av andra punkter, som jag uppsökt å stensträngssystemen, kommit 
mig att inae, att denna förklaring icke uttömmer dot ovanligt vilt-
utseende och svårlösliga problem, som de mellansvenska stensträng
arna erbjuda. Sodan uppmärksamheten väl en gång riktats på dem, 
har deras förekomst på elt allt vidsträcktare område och i allt 
mera mångskiftande sammanhang kunnat fastställas: de ha iakt
tagits i Västmanland ooh Uppland, och vid de just pågående inven-
leringsarbelena i Stockholmstrakten ha kortare stensträngar upp
repade gånger kunnat inläggas å uppmälningsplanerna över grav-
I alten. 

Det är emellertid tydligt, att stensträngarnas egentliga hemland 
iir Östergötland, där nätet av dessa nyckfullt slingrande anlägg
ningar omspinnor landskapets mellersta delar med ett virrvarr av 
trådar och maskor. Rekognosceringen av dessa östgötska sten
strängar har under de sista åren bedrivits med stor iver, och här
vidlag har landskapsbefolkningen med intresse, ja, stundom verk
lig forsknrhåg själv bidragit; hiivudföitjänstoii vid donna inven
tering tillkommer överstelöjtnanten N. D. Edlund. 

Stensträngarnas uppträdande i de olika bygderna i Östergötland 
regleras av en egendomlig, slumpartad lag; någon bestämd norm 
och formel för densamma kan man ej finna. De anträffas i ur
gamla odlingsbygder — och saknas i intilliggande, tillsynes lika 
gamla odlingsbygder, så t. ex. i västra Östergötlands bygder och 
i Norrköpingsbygden, där Motala ström bildar en lydlig gräns, ulan 
att man förstår varför. 1 Irakier med ung bebyggelse finnas inga 
stensträngar; de stora skogsområdena äro bl. a. uteslutna. I bygder, 
där fornborgar äro vanliga, förekomma i regel också stensträngarna 
och då gärna i form av hela system, som man ville kalla monu
mentala. 

De östgötska stensträngarna bestå vanligen av klump- och block
stenar, nedlagda mod något mellanrum i markytan, så att blott 
filenens övre del nu synes. Stenarna ligga vanligen till ett par 
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meters bredd. De gå fram genom al la s lag av markformationer: 

skogar, åkrar , ängar , kärr- och sumpmarker, även kala berg. Med 

förkärlek slå de s ina a rmar om små kul lar ooh berg, och ofta 

sticka de uppför en slänt och sluta .stumt mot en bergvägg. 

Hur förklara denna företeelse, vars betydenhet måste vara stor, 

eftersom det engång avsedda syftet med s t rängarna ju måste sia i 

någon proportion till det uppbåd av mänsklig arbetskraft, som de 

nfla kilomclorlånga stcnlinjernas utläggande lagil i an sp råk? 

Ja , förklaringar ha icke sakna ts ; bland dem, som allmogen själv 

lin inkommit med, är det åtminstone en, som — vad värde den nu 

sedan kan ha — dock förefaller vara framgången ur verklig obser

vation och studium av dessa s tensträngar, ty all någon gammal 

tradition om deras uppgift skulle föreligga, har jag svårt att tro. 

Enligt donna folkliga förklaring1 skulle s tenst rängarna ha varit 

"offeratigar, som di gick på förr i tiden, nä r di skulle offra åt s ina 

gudar och ål. sina döda". En dylik förklaring måste väl nämligen 

utgå från iakttagelsen, att stensträngarna ofta stodo i förbindelse 
med gravhögar och hela gravfält. 

Detta nä ra samband mellan s tensträngar och gravmiimcsiiiärken 

är också den utgångspunkt, jag vall vid mitt försök att komina 

lill rä t ta med problemet om s tens t rängarnas ålder och uppgift. En

ligt min uppfattning ä r delta den enda fasta punkten i det t i l ls 

\ i i lare helt öppna spörsmåle t Endas t genom den omedelbara kon

takten mellan grav och s t räng k u n n a vi t. ex. hoppas få fram någ ra 

kronologiska hållpunkter för bedömandet av s tens t rängarnas an

läggningstid, så viktigt för förståelsen av deras nyckfulla uppträ

dande i bygder med olika odlingshistoria. Kan ett säkert samband 

mellan grav och s t räng fastslås, fiir man därmed över hela före

teelsen från det prakt iska sammanhang, vari man n u helst vill 

se den, till ett kult iskt: s tens t rängarna bli då inga ägogränser , 

gärdsgårdsgrunder , pallissadsocklar, som man tänkt sig, utan till

behör lill gravfälten, åtminstone i en rät t väsentlig utsträckning. 

T y alt s tenst rängar finnas, som icke låta inordna sig under den kul-

1 Såväl andra iakttagare som jag själv ha mött denna förklaring undir 
sådana omständigheter, att sagesmannen nog måste anses ha varit opåver
kade av våra dagars spekulation över stensträngarnas uppgift. Traditionen 
synes kunna följas åtskilliga decennier tillbaka, innan ännu forskningen 
på allvar uppmärksammat stensträngarnas gåta. 
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tiska kategorien, det s tår dock å andra sidan redan från början 

klart . 

Såsom utgångspunkter för min framställning väljer jag ett antal 

fall, där det omedelbara sambandet mellan s tensträng och torngrav 

är särskil t påfallande. Det gäller gravhögar av större typ, som 

anlagts i isolerat läge, på krönet av ett berg eller en kulle, varvid 

en s tensträng dragits uppför bergets sida och förts direkt in i grav

högen, i vilken den slutar. Såsom del u r alla synpunkter vackraste 

och samtidigt, kronologiskt sett, betydelsefullaste fallet måste be

tecknas gravhögen vid L j u n g e n s b a c k e i T å b y s o c k e n , 

Östergötland, undersökt av mig år 1926.J 

Terrängförhå l landena äro följande: g ravhögen l igger på toppen 

av en bergbacke. I en delvis sank iing nedanför donna stryker fram 

en synnerl igen lång stensträng, tillhörande ett system av flera tusen 

meters längd (fig. 20). I snett inböjd riktning mot den nämnda 

stensträngen nedanför gravhögen kommer från NO en ny stensträng 

ooh löper fram ett stycke, tills den nedanför gravhögen plötsligt 

upphör. I stället förenar en tvärs t räng änden av denna s t räng med 

den föregående, och därpå har denna tvärsträng förts upp mot grav

högen i en svagt ormande sl inga, betingad av att den måst taga s ig 

upp för ett brant parti av backens fot. Denna stenslinga utgöres 

av utvalda, jämna block, lagda i en tätt sluten rad med blott ett 

block i bredd. 

När denna egendomliga sten rad kommer upp till gravhögens fot, 

går den icke in under denna utan följer högens ytmantel ett kort 

stycke upp, varpå den plötsligt s lu tar (fig. 24). P å andra sidan 

högen saknas varje spår av stensträngen, såväl å gravhögens fotparti 

i Vid omläggning av allmänna landsvägen mellan Täby korsväg och 
Söderköping stötte arbetarna vid den s. k. Ljungens backe, strax intill det 
mycket omfattande gravfältet vid Kämiieslada, pä en del egendomliga sten-
anordningar strax under markytan: mitt i vägen läg ett större stenblock, 
kringlagt av 20—10 cm. breda, flata och jämnade stenar. De lågo två och 
två i bredd. Pä dessa smärre stenar läg aska och kol. Samtidigt iakttog 
man vid schaklningen, hurusom en sträng av sma kliinipstenar (mindre 
än gatstenar) 2 ä 3 stenar hög och 0,."i in. bred. kom ul under kanlen av en 
intill vägen belägen större hög och svängde i en böjd baglinje förbi den 
stora "altarstenen" samt gick in i vägbanans motsatta slänt. Efter anmälan 
av Överstelöjtnant X. U. Edlund uppdrog riksantikvarien ät mig att närmare 
undersöka del sälunda hotade fornmiiincskomplexet. 
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som i omgivningarna närmast norr om gravhögen. Det var alltså på 
förhand sannolikt, att de som anlagt gravhögen samtidigt byggt 
den långa buktande stenraden från stensträngssystemet i ängen upp 
lill gravhögen. 

Det visade sig, då elt schakt fördes fram å ömse sidor om sten-
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Fig. 20. Plau över gravhög vid Ljungens backe, Täby sn, ÖG, med do 
närmast angränsande partierna av stensträngssystemet. Uppm. 1926 av förf. 

strängen in mot högens centrum, alt gravens botlen u n d e r sten
strängen var anordnad såsom ett slags fönuaksliknande entré, mar
kerad pä så sätt, att på den ursprungliga markytan å ömse sidor 
om "gången" lagts strandgrus och småstenar, begränsade av en 
rad kantställda. flata stcnplattor (fig. 22). Bakom strandgruset voro 
upplagda formliga högar av klump- och bullerstenar, medan i gång
ens fortsättning in mot cenlralröset i gravens mitt stenläggningen å 
ömse sidor om gången utgjordes av blolt knytnävstora stenar i tiltt 
slutna lager av 1 k 2 stenars tjocklek. 
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Det föreföll närmast som om man tänkt sig stensträngen så
som ru slags kommunikationsled och anordnat dess inträde i graven 
så, att den, som färdades fram längs stengången, skulle finna en 
rak, omsorgsfullt markerad och bekvämt utröjd korridor fram till 
stenröset i mitten. 

Gravens byggnad var även i övrigl intressant Tvärsnittet uppgick 

Fig. 21. Gravhögen vid Ljungens backe nnd det öppnade schaktet samt 
stensträngen. Foto 1996, A. Norden. 

till c:a 23 m., höjden över marken i mitten till något över 2 m., men 
därigenom att den lagts på krönet av en kulle, som brant sluttar åt 
flera håll, verkar den som nämnts betydlig! större (fig. 24). 

Hunt kullens krön hade man ursprungligen vid gravens anord
nande lagt en väldig kedja av väl valda stenblock, tätt sluten med 
sten intill sten och fullkomligt cirkelrund. Innanför denna sten-
kedja Ii ide man lagt en ny dylik och så synbarligen ännu en tredje 
(fig. 23). Först innanför denna restes det mycket betydande mitt-
röset, som i sitt inre dolt en fyrkantig träkammare med omsorgs
fullt stenlagt golv — även taket synes ha varit belagt med ell lager av 
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bullers tenar , om jag rät t förståt t lagr ingsförhål landena i den nu 

instörtade gravkammaren. Taket i denna hade tydligen uppburi ls av 

en särskil t motståndskraftig längsgående bjälke eller kroppås — 

do stenar av roset, som vilal på denna, lågo ännu kvar i läge, 

medan omgivningen vid kammarens instörtande fyllt denna mod lera, 

jord och stenar. 

Fig. 22. Parti av gravhögen vid Ljungens backe: stensträngen löper in i 
graven, å vars botten en gång är anordnad, kantad av resta flata sten-
plattor, innanför vilka klapperstenar och sand upplagts. (Anordningen 

t. v. rubbad vid utgrävningen.) Foto 1926. A. Norden. 

Denna träkamimare, vars form nu tämligen klar t framgick av den 

markanta insjunkningen i högens toppyta såväl som av lagringsför

hållandena i centralrösets mitt, h a r varit ganska stor. Dock an

träffades gravkärlet så periferiskt i förhållande till insj i inkningens 

mitt, att jag icke vågar säga annat än att gravkärlet stått invid 

gravkammarens vägg, i varje fall icke mitt i kammaren. 

Detta gravkär l (fig. 26) utgjordes av en helt bevarad lerurna. 

Godset var ett väl bränt bronsåldersgods, och yttersidan företedde 

den för bronsåldorskärlen typiska grova kornigheten. Någon tve-
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Fig. 23. Plan över graven vid Ljungens backe, Tåby sn, ÖG. Fört. år 
1926. — A: Stensträngen. G: insjunkning i högens toppyta, motsvarande 
don instörtade gravkammaren. 1: bädd av skörbrända krosstenar och kol. 
J och K: mindre rovgrävningnr i högens yta. L och M: rader av små kaiit-
slällda skivor av sten med klapperstensgrus bakom. X: kokgrop? från 

gravgillet? # —. urnan. 
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kan om att kärlet till sin typ m å s t e tillhöra bronsålderns 6:e— 
G:o period kan ej råda. Tvivelsam blir man först inför iakttagelsen. 
att kärlet var bräddat mod brända ben och b å l m ö r j a — dock 
låg bålmörjan egentligen mest som ett täckande lager överst, innan-
mälet i urnan utgjordes av ben, varav flera voro (iimligen rena. Emel
lertid utgjordes golvbeläekningen på ell mer än incicrbrcit område 
ninl innan av ell tillpackal bålmörjelager med sotade, brända ben 
och kolflisor m. m. Några som helsl fornfynd, som kunde tjäna 
som vägledning för dateringen, anträffades ej, -Man är då hän-

w 
Fig. 36. Urnan (rån graven vid 

Ljungens backe. 

visad att lägga vikt vid: å ena sidan gravkärlets obestridliga prä
gel av bronsålderns slutperioder, å andra sidan förekomsten av bål
mörja, och slutligen bör även vikt fästas vid gravbyggnadens plan 
med de väldiga, koncentriska stenkedjorna kring miltröset, vilka ju 
starkt påminna om vissa gotländska gravar från l:a järnålders-
perioden, framför allt den av Oscar Almgren publicerade från 
Norrgårda, Västkinde socken1, vilken av honom dateras till "övcr-

1 Al mg r e n-N c r ma n: Lic ältere Elsensell Gollands, sid. 3—1. Ännu 
större likhet med Tåbygraven erbjuder en av Wibling undersökt grav vid 
Yxnerum, Listerby sn, Blekinge, som på bottnen av don 2,'J m. höga röse-
graven hade två koncentriska stenkretsar. 
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gångsliden mellan bronsåldern och järnåldern"". Denna grav, vars 
hela bottenyta mellan stenkedjorna var belagd med kalkstcnsplat-
tor och småsten, har i denna botlenbeläggning en motsvarighet till 
Tåbygravens botlenbeläggning med klappersten och strandgrus på 
ömse sidor om gängen. Även i don fyrkantiga lilla kistan i milteii 
har den gotländska graven en motsvarighet till Tåbygravens fyrkan
liga kammare. Benbchållaren var en lerurna, och bland de brända 
benen förekom en på bålet smält bronsklump, ett bevis lör att bål
mörjan inedtagits och nedlagts med benen (kistan hade under tidi
gare plundringsgrävning upprensats). Andra dylika gravar med 
koncentriska stenkedjor på bottnen äro kända från Blekinge1, Fin
land2 och Ostpreussen3 och där mer eller mindre klart daterade till 
bronsåldern. Det synes därför ej kunna råda någon tvekan om 
Tåbygravens datering till bronsålderns slut och övergångsskedet till 
järnåldern. Det enda, som kunde motsäga denna datering, är före
komsten av ett utbrett bålmörjelager i graven samt av kol och 
dylikt i urnans övre del. Emellertid är bruket att låta bålmörjan 
följa med de brända benen helt vanligt på öslgermanskt område 
under bronsålderns senare skeden, och sannolikt tyder förekomsten av 
brandflak i tre (fyra?) gotländska skeppssättningar4, tillhörande 
grupper av sådana, vilka i övrigt givit fynd från 4:e och 5:te brons-
åldersperioderna, på att seden med bålmörjans tillvaratagande börjat 
intränga även i våra bygder mot bronsålderns slut. 

Tåbygravens datering till bronsålderns slut motsäges åtminstone 
icke genom en detalj i gravbygget. Såsom av planen (fig. 23) fram
går, förekommer i gravens västra del ott lager av skörbränd kross
slen och kol av c:a 6 m:s längd och betydlig bredd och mäktighet. 
Jag har annorstädes karakteriserat dylika bäddar såsom "bålhö-
gar" och finner ingen annan förklaring fiir dem än att de tjänst
gjort vid stekning av djur vid gillesmåltider för stora menigheter, i 
detla fall vid gravölet och vid därmed sammanhängande offer. 

En dylik bålhög har genom fynd kunnat tidfästas till brons-

1 Se föreg. sidas not. 
2 A. H a c k m a n : Die Bronzezeit Finlands, i Finska fornminnesföre

ningens tidskrift XVII. 
8 Ti sch l e r : Ostpreussische Grabhiigel, i Sitzungsherichten der physik. 

— (ekon. Gesellschaft i Königsberg, Bd XXVII, sid. 124, 154. 
4 H a r a 1 d Ha n s Son: Gollands bronsålder, sid. 68, 79—80. 
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ålderns 5:te period.1 Även annors tädes i högen anträffades små 

kokgropar från gravölet. 

Såvitt förhållandena vid den östgötska Tåbygraven äro rätt tolkade, 

ådagalägga de alltså, att s tens t rängarnas upprinnelse är att söka i 

den utgående bronsåldern eller möjligen i den tidigaste järnåldern. 

I samma riktning synas mig iakttagelserna vid undersökningen av 

en uppländsk gravhög tala. 

B r a n d s k o g e n , B o g l ö s a s o c k e n , Uppland. Omedelbart 

invid den härom året upptäckta praktfulla hällristningen* finnes ett 

större svagt jordblandat röse, som av mig undersöktes i juni 1924, 

samt en bit från detta en några hund ra m. lång stensträng. Roset 

innehöll blott kringspridda benflisor, huvudsakligen funna i rosets 

mellersta nivå; de fyllde två ku pade händer. Dateringen iir alltså oviss, 

men ej osannolikt synes, att graven sammanhör med stensträngen3 

och kanske även ä r samtidig med hällristningen. Rimligast vore 

väl i så fall alt förlägga grav och stensträng till bronsålderns yngsta 

del eller möjligen början av järnåldern. Den närmare diskussionen 

av denna utgrävning har jag framlagt i Upplands fornminnesför

enings tidskrift för år 1927, sid. 172—179. Måhända bör jag även 

i detta sammanhang erinra om de stensträngar, som i Vallentuna 

socken i Uppland utgå från jordfria röseu och vilka ha kart lagts 

av fil. d:r Arvid Enqvist4 . 

Men om sålunda övergångsskedet mellan bronsålder och järn

ålder, låt vara ännu svävande och ovisst, tecknar sig som det äldsta 

gränsskälet för s tens t rängarnas anläggning, visar en annan grav-

undersökning med större skärpa, att dylika s tensträngar anlades 

som ett tillbehör till gravutstyrseln ännu i jä rnålderns yngsta skeden. 

Graven, som undersöktes av mig år 1926, är belägen vid S v e n s k 

s u n d i K o n u n g s u n d s s o c k e n , Östergötland, å krönet 

av ett berg, det så kallade Väderkvarnsberget , omkring 500 m. syd

väst om herrgården. Det är beväxt med tall och krattskog, men topp-

1 A. N o r d e n : Östergötlands bronsålder, sid. 64. Dylika hålhögar äro 
dock kända även från olika delar av järnåldern. 

2 Uppt. av E i n a r K j e 11 é n. A. \ o r d é n: Brandskogsskeppet, Forn
vännen 1925, sid. 376. 

8 Om denna se förf. i Fornvännen 1925, sid. 317. 
* Inventering av Vallentuna sockens fornminnen, i A. T. A. 
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krönet ligger bart, och från detsamma har man en ståtlig utsikt utåt 
Bråviken och över den bördiga åkerbruksbygden runt herrgården. 

En stensträng söker sig uppför bergets östra sida och går fram till 
graven, strax inför vars kant den gör ett knä åt nordväst. 

Graven gör väsentligen intryck av en låg jordhög men med smärre 
Stenar uppstickande här och där i gräsytan. Under gräsytan åt 
SV om klumpstenarna i millen anträffades under högens yta ett icke 
obetydligt lager av klumpstenar, som bildade ett svagt, oredigt mitt
röse. Fyllningen i graven utgjordes av ett slags mörk sandjord av 
finkornig konsistens, som lätt passerade genom sållet. 1 gravens 
mitt packade sig denna sandjord närmast berget i botten till ett hårt 
bränt lager. Det var tydligt, att elden vid likbränningen brunnit på 
stället. Här och där gropade sig en särskilt mättad kol- och ben-
samling från ovanliggande lager ned i detta bottenlager. Ovanpå 
delta lager befann sig inom en rätt begränsad yta i gravens mitt ett 
brandlager beslående av b r ä n d a b e n av människa och djur 
(bl. a. fåglar), s p e 1 b r i c k o r av rund, kupig, enhålig form (frag
ment av fyra stycken, ej av det största slaget), bit av f y r k a n t i g 
s p e 11 ä r n i n g, ramar till B ö 1 j o r av järn (söndriga), skaft av 
n å l med koncentrisk (eller möjligen spirallagd?) randorncring, 
ovall iiiiidformad större p ä r l a av ben, n i t n a g 1 a r, s p i k a r 
m. ni. I ena utkanten av detta brandlagor stod en delvis illa sön
dersplittrad urna av grovt, dåligt bränt gods. 

Inventariet, såväl båtnitarna som den illa brända urnan, gör vä
sentligen intrycket av att tillhöra vikingatiden. Nålskaftet synes 
dock sakna motsvarighetei bland vikingatidens nålar, däremot 
går dess band av insvarvade ränder mera ihop med nålarna från 
folkvandringstid och Vendeltid. I särskilt det senare tidsskedets 
inventarium passa även båtnitarna, de kupiga spelbrickorna, den 
kubiska tärningen, söljeramen med den inåt sluttande väggen lika 
bra som i vikingatidens. Under sådana förhållanden får man kanske 
låta själva gravbyggnadens form vara utslagsgivande för gissnin
garna om gravens ålder. Vikingatidens östgötska gravar ha gärna 
ett väl utbildat centralröse, som når ned till gravens botten. Här 
låg stensamlingen mera tafatt upplagd, med jordfyllning under ste
narna: det hela ger mera intryck av förstadium till verkligt central
röse än av fullt färdigbildat sådant. Måhända är man därför be-
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lättigad att sätta gravens ålder till övergången mellan Vendeltid 

och vikingalid, i runt tal 700-talet e. Kr. I detta sammanhang för

t jänar e r inras därom, att Svensksund är ett av de få ställen i Öster

götland, där säkra gravfynd från denna tid framkommit1. 

Svensksundsgraven gör det enligt min mening sannolikt, att sten-

Fig. 27. Plan ö\cr stensträngar och forngrav i hage I vid Skinnstad, Skär
kinds sn, ÖG. Lppm. 1927 av förf. 

s trängen såsom tillbehör till gravar var fullt aktuell fiir folkmedve-

landet åtminstone under Vendeltiden, kanske ännu under vikinga-

liden. Å andra sidan visar den undersökning, för vilken nu skall 

redogöras, med en stor grad av sannolikhet, att s tenst rängar an

lagts såsom ett tillbehör till gravutstyrseln även under å rhundradena 

närmast dessförinnan. 

1 O s c a r A l m g r e n : Undersökningar på Vikholandol 1906, Meddelan
den frän Östergötlands fornminnesförening 1906, sid. 13 f. Grav 2 frän 
600-talet, grav 1 och :(? frän 700-talet 
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Jag syftar därvid på en gravhög vid S k i n n s t a d i S k ä r 
k i n d s s o c k e n , Östergötland. Det rätt betydande roset, bestående 
av blockstenar och jord, befinner sig i isolerat läge på toppen av 
ett bergparti c.-a 150 m. NO om mangårdsbyggnaderna (fig. 27). 
Mäktiga linjer av stensträngar ha förr gått fram genom åkermarken 

Fig. 28. Parti av stensträngen, som leder uppför bergsidan till graven 
i hage I vid Skinnstad, Skärkinds sn, ÖG. Strängen här skarpt 

vinkolhöjd. 

till berghagen med gravröset men äro nu på detta parti av gårds-
området uppbrutna, dock för ej längre sedan än att gårdens nu
varande ägare varit med därom. I berghagens södra kant ligga de 
dock kvar, och från ett vackert vinkolbrutet parti (fig. 28) sticker en 
2—2,5 m. bred stensträng uppför bergbackens sida och går i svagt 
böjd linje fram lill graven. Där strängen går in i gravens kant, ligger 
ett mäktigt flyttblock som ett slags "port", ytterligare markerad av 
ett antal större, upphöjda stenblock. 

7 — Fornvännen 1930. 
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Trots att graven innehöll mycket jord, och trots att all denna 
jord med största aktpågivenhet genomsållades, anträffades blott några 
få och ytterligt små brända benflisor av kritaktig substans. De lågo 
vida omk ringspridda i fyllningen, flertalet anträffades bakom det 
stora stenblocket vid strängens mynning i graven. Här hittades 
också flertalet av de anträffade, obetydliga bitarna av en lerurna av 
tunnväggigt, tätt gods. Mynningskanten har ställvis varit vulstak-
tigt profilerad, och kärlet har haft en utbuktning av väggen strax 
nedanför mynningen. En obetydlig mynningsbit av ett annat lerkärl 
med tjockare vägg och sämre gods anträffades, ävensom klumpar 
av ett förslaggat ämne samt ett flertal större och mindre bitar av 
elt ämne, brunt, kornigt, påminnande om förkolnad organisk substans. 

De anträffade kärlfragmenten äro för små att tillåta en närmare 
datering än till sen Laténetid eller ock romersk järnålder i största 
allmänhet, men gravens egenskap av jordblandat röse och dess iso
lerade läge på toppen av ett ensamt berg ställer den i ett så skarpt 
motsatsförhållande till de numera i stor mängd kända östgötska 
brandgropsgravarna från århundradena närmast Kr. f., att graven 
väl ändå ej kan härröra från det första förkristna eller de två, tre 
närmaste efterkristna århundradena. Den sannolikaste gissningen 
är, att graven tillhör 400—500-talen e. Kr. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

A r t h u r N o r d e n : Das Alter und die AUfgabe der Steinstränge. I. Das 
Datierungsproblem. 

Mehrorts in Mittelschweden, besonders aber in Östergötland und auf 
Gotland, kommen länge, zvnsaramenhängende, zu ganzen Systemen aus-
gcbildcte Stränge von in die Bodcnoberfläche niedcrgelegten Steinen vor. 
Sie erstrecken sich durch Terrain aller Arton: durch Wälder, Sumpfe, Äckor, 
uber Fels- und Geröllbödcn hin. Verf. macht darauf aufmcrksam, dass diese 
'"Steinsträngo" oft mit Einzelgräbern öder ganzen Gräberfeldern verbunden 
sind. Um den Zeitpunkt ihrer Anlcgung tcstzustellen, hat Verf. eino Anzahl 
von Grabhiigeln ausgegraben, zu welchen derartige Steinsträngo oft an stcil 
abschilssigcn Abhängen empor hingefiihrt worden sind. In einem Fallo (Abb. 
20—26) erwies sich der Grabhiigel als dem letzten Teil der Bronzezeit odör 
dem Anfang der Eisenzeit angehörig. Ein anderer Grabhiigel (Abb. 27—28) 
durfto einem Teil der Völkerwanderungszeit angehören und ein drifter 
stammte aus dem Ende der Wendelzeit odör dom Beginn der Wikingerzeit. 


