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ETT GRAVFÄLT FRÅN LA TÉNE-TID 
1 SJÖGESTADS SN, ÖSTERGÖTLAND 

E R I K S Ö R L I N G 

I
Sjögestads socken, cirka 2 km öster om Viby kyrka och ungefär 
300 m söder om den landsväg, som från nämnda kyrka leder till 
Sjögestads järnvägsstation, äro tvenne ganska stora grustag be
lägna (fig. 1). De ligga alldeles på gränsen till Viby socken; den 

nu befintliga gärdesgården, som går i närmast nord-sydlig riktning in
vid det västra grustagets västra kant, är rest i gränsen mellan de båda 
socknarna. Grustagen äro ingrävda från söder mot norr i en grus
backe, som långsamt höjer sig i samma riktning. Området närmast 
grustagen är sparsamt bevuxet med gräs och ljung, längre bort 
däremot med ganska tät barrskog. Sannolikt har skog en gång vuxit 
även där grustagen äro belägna, fastän den för länge sedan blivit 

Fig. i . 
Kartskiss utvisande grustagens läge. 

Kartenskizze uber die Lage der Kiesgrnbe. 
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Fört. foto. 
Fig. 2. 

Den gamla vägen med runstenarna. Frän väster. 
Der alte Weg mit den Runensteinen. Von Westen. 

borthuggen. Humusskiktet , som är ganska tunt, ha r aldrig varit 

uppodlat, och de relativt nä r a den nuvarande markytan befintliga 

brandgravarna ha därför undgått skadegörelse. 

Platsen, där grustagen ligga, kal las av ortsbefolkningen för 

»galgbacken». D ä r finnas flera ovan jord synl iga fornlämningar. 

Norr om det västra grustaget samt alldeles intill detta äro tre run

stenar resta, två på den nor ra och en på södra sidan av en sedan 

länge igenvuxen väg (fig. 2).1 Anmärkningsvär t är, att icke rist

n ingarna på någon av dessa s tenar ange, att de stå resta invid en 

väg, något som i dylika fall ofta b ruka r vara förhållandet.2 Några 

tiotal meter väster om de hä r omtalade runstenarna finnas på båda 

Bidrag till Östgötavägarnas historia. Rig 1 Jfr B. C n a t t i n g i u s , 
1929, s. 136. 

1 E. B r å t e , Östergötlands runinskrifter. Sveriges runinskrifter II, Sthlm 
1911—1918, fig. 207—209. Inskriften på stenarna lyder i översättning enligt 
Bråte: 207 Redulv och Gere reste denna sten efter Ofag sin morbror, en 
bonde god. 208 Vige reste denna sten efter Ofag sin fader. 209 Tastc reste 
stenen efter Take och Oruste sina brorsöner (systersöner). 
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sidor om den gamla vägen lämningar efter husgrunder, vilka dock 
ej äro från förhistorisk tid (fig. 3). I skogen väster om det västra 
grustaget förekomma flera bautastenar och i markytan spåras små 
stenrösen. Dessa ligga inom Viby socken. 

I grustagen ha under årens lopp avsevärda kvantiteter grus blivit 
tagna. Vid ett tillfälle, då ras inträffat och en brandgrop rasat ned 
utför grustagets slänt, hade dåvarande rektorn vid Lunnevads folk
högskola M. Feuk tillvaratagit en skära av järn, vilken nu förvaras 
i folkhögskolans samlingar. Sedan anmälan inkommit till riksantik
varien från nuvarande fil. dr Arthur Norden, att fynd blivit gjorda 
på platsen, uppdrogs åt förf. att företaga undersökning av området. 
Utgrävningarna togo sin början sommaren 1915 och fortsattes un
der åren 1916, 1917 och 1918. 

Grustagsvakten hado, som han berättade för mig, åtskilliga gånger 
under årens lopp sett »järnskrot och krukbitar» rasa nedför slänten, 
varvid säkerligen en hel del fornsaker gått förlorade. Det var dock 
endast i det västra grustaget han iakttagit sådant. I det östra hade 
han aldrig sett »något märkvärdigt», en uppgift, sora jag då ansåg 
riktig, ty själv påträffade jag vid företagna provgrävningar ej några 
gravar därstädes. Senare ha emellertid några enstaka sot fläckar an
träffats även där. 

I avsikt att för framtiden hindra fortsatt skadegörelse såväl av 
gravfältet som de tre runstenarna samt de i den närbelägna hagen 
befintliga fornlämningarna blevo do båda grustagen åren 1920 och 
1921 fridlysta för vidare grustagning. 

Här nedan beskrives varje grav för sig, ty därigenom åskådliggöres 
bäst, hur varierande de i många fall äro till såväl storlek som bygg
nad och allmän karaktär. För att underlätta studiet av gravarna ha 
dessa fått löpande nummer, varvid gravarna med inv.nr 

S. H. M. 15479:1—8 (1915 års grävning) motsvara nr 1—8. 

S. H. M. 15769: 1—12 (1916 års grävning) » » 9—20. 

S. H. M. 15957:1—7 (1917 års grävning) » » 21—27. 

S. H. M. 16111:1—9 (1918 års grävning) » » 28—36. 
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Grav 1. 

Skadad genom grustäkt. Brandgropens diam. 70 cm, djup 30 cm.3 

Innehöll väl brända och tvättade ben. 

Grav 2. 

Brandgropens diam. 120 cm, djup 50 cm. Innehöll en stor mängd 
väl brända och tvättade ben. 

Grav 3. 

Brandgropens diam. 1 m, djup 80 cm. Brandlagrets tjocklek 50 cm. 
I mitten av detta på en stor kvadratisk sten med 30 cm:s sida låg cn 
ring av hartstätning, diam. 25 cm, vilken alltså utvisade, hur stor 
träasken en gång varit. Runt omkring hartstätningen stodo knytnävs-

stora stenar, vilka tydligen utgjort 
skydd för asken. Innanför harts
tätningen, alltså ursprungligen 
inuti asken, lågo: överst brända 
ben; därunder, med spetsen mot 
nordost, en spjutspets av järn (fig. 
4 b), bruten i två delar, holken till
plattad, längd 33,5 cm, bladets 
största bredd 3,8 cm; under denna 
ett eneggat järnsvärd (fig. 4 a), 
sönderbrutet i tre delar, av vilka 
mellanbiten låg överst, därunder 
svärdsfästet med övre delen av 
bladet hopvikt samt svärdsspetsen 
instucken mellan dem; på fästet 
nio nithål samt i bladets kant möj
ligen ännu ett. Från fästet ned mot 
spetsen alldeles intill ryggen löper 
på bladets båda sidor en i järnet 
inhuggen skåra — svärdets hela 

Fig. 4. iängd är 73 cm, därav fästet 12 cm, 
Fynd frän grav 3. Skala »/#• bladets bredd 6 cm; doppsko av 

Teckn. av förf. e r 

Funde uns Grab 3. i ä r n l i l 1 Svärdsslida (fig. 4 c), 
5 Djupet avser brandgroparnas botten under nuvarande markyta. 
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längd 6,8 cm, två nästan hela, med ögla försedda järnbeslag till 
svärdsslida (fig. 4d) , samt ytterligare 14 fragment av svärdsslide-
heslag. 

Grav 4. 

Brandgropens diam. 50 cm, djup 30 cm. I denna stod ett litet, full
ständigt krossat lerkärl, mått obestämbara, som innehållit ett fåtal 
brända ben. 

Grav 5. 

Brandgropens diam. 90 cm, djup 50 cm. I brandlagret, som innehöll 
obetydligt med kol, stod ett stort, mycket dåligt bränt lerkärl, starkt 
sönderfallet, måtten därför obestämbara. I lerkärlet brända ben. 

Grav 6. 

Brandgropens diam. 80 cm, djup 45 cm. Innehöll elt lerkärl av då
ligt bränt gods, så till ytterlighet förvittrat, att endast små bitar 
kunde tillvaratagas. I lerkärlet brända ben. 

Grav 7. 

Helt nära grav 6 påträffades en brandgrop av 45 cm:s diam. och 
drygt 50 cm:s djup. Mitt i gropen stod ett lerkärl av grovt, grågult 
gods, höjd 18 cm, största diam. c:a 20 cm, bottendiam. 11 cm, godsets 
tjocklek 1 cm. I lerkärlet, som vid upptagandet föll sönder, funnos 
brända ben. 

Grav 8. 

Blott 40 cm sydost om brandgrop 7 påträffades under en 40X50 cm 
stor sten, som låg alldeles under jordytan, ett helt obetydligt sot
lager med ett till hälften omkullstjälpt lerkärl (fig. 5), höjd 
10,5 cm, mynningsdiam. 8,3 cm, bottendiam. 9 cm, profilen nästan 
rak, nodanför mynningskanten insvängd, själva mynningskanten 
saknas. Invid kärlet låg en 2,5 cm lång bit hartstätning. Inga brända 
hen förekommo, varken i kärlet eller i sotlagret. 

Grav 9. 

Brandgropens diam. 25 cm, djup 35 cm, brandlagret 20 cm tjockt. 
Över gropen och fullkomligt täckande densamma låg en stor, flat 
sten, diam. 30 cm. Gropen innehöll 23 lerkärlsfragment av dåligt 
bränt gods samt ett fåtal brända ben. 
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Fig. 5. 
Lerkärl från olika gravar inom gravfältct. Skala c:a '/,. 

Tongelässc aus verschiedenen Gräbern innerhalb des Grabfekles. 

Grav 10. 
Brandgropens diam. 40 cm, djup 35 cm, brandlagret 15 cm tjockt. 

Innehöll ett tiotal obetydliga lerkärlsfragment och ett fåtal brända hen. 

Grav 11. 
Brandgropens diam. blott 20 cm, djup 30 cm. brandlagret K» om 
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tjockt. Innehöll ett mycket fragmentariskt lerkärl, bottendiam. c:a 
8 cm, och ett fåtal brända ben. 

Grav 12. 

Brandgropens diam. 30 cm, djup 30 cm, brandlagret 10 cm tjockt. 
Mellan fyra flata stenar av en hands 
storlek stod ett litet lerkärl (fig. 6) av 
välbränt, rödaktigt och ganska tunt gods 
med slät yta, höjd c:a 8,5 cm, största 
diam. 13,4 cm, mynningsdiam. 10 cm; 
bottnens undersida konkav, själva kär
let ganska snett och vint med skarpkan
tig profil och starkt utåtsvängd myn-, . . . . F ig - 6" _ . .. 

6 r 6 J Lerkärlet från grav 12. Skala'/s-
ningskant. Inga brända ben. Teckn. av O. Sörling. 

Das Tongefäss aus Grab 12. 

Grav 13. 

Brandgropens diam. 40 cm, djup 50 cm, brandlagret 30 cm tjockt. 
I detta stod, stöttat av tre flata stenar, ett stort lerkärl av dåligt bränt 
gods, ytskiktet rödbrunt, kärlets insida ljusare brun, mynningskan-
ten saknas, kärlets höjd 26 cm, största diam. 23 cm, bottendiam. 12 
cm, godsets tjocklek 1 cm. Lerkärlet innehöll brända ben. 

Grav 14. 

Brandgropens diam. blott 20 cm. Innehöll elt fåtal brända ben. 

Grav 15. 

Brandgropens diam. 25 cm. Innehöll ett fåtal brända ben. 

Grav 16. 

Liten sotgrop med en diam. av 20 cm, djup c:a 30 cm, sotlagret 
8 cm tjockt. Mitt i gropen stod ett litet lerkärl (fig. 5) av grovt, dåligt 
bränt gods, bukigt med utåtsvängd mynningskant, kärlets höjd 9,5 
cm, mynningsdiam. 9,2 cm, största diam. 10,8 cm, bottendiam. 8 cm. 
Gropen innehöll inga kol eller brända ben, endast sot. 

Grav 17. 

Brandgropens diam. 20 cm, djup 20 cm, brandlagret 5 cm tjockt. 
Nästan mitt i gropen stod ett litet situlaformat lerkärl (fig. 5) av 
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rödbrunt, tunt gods med utåtsvängd mynningskant, kärlets höjd 12 
cm, mynningsdiam. 12 cm, största diam. 13 cm, bottendiam. 9,5 cm. 
Inga brända ben. 

Grav 18. 

Sotgrop av 40 cra:s diam. Sotet ymnigt uppblandat med brända ben. 
I sotlagret stod en vacker lerskål (fig. 7) med svart, delvis brun matt-

Fig. 7. 
Lerkärlet med bottenringar frän grav 18. Skala 

Ilas Tongefäss mit Hodcnringcn aus Grab 18. 

glänsande yta, höjd 10,2 cm, största diam. 23,7 cm, mynningsdiam. 
22,5 cm, bottendiam. 9,7 cm, godsets tjocklek vid mynningen 0,6—0,7 
cm, mot bottnen något tjockare. Under skålens botten och helt täc
kande densamma förekomma tre ringformiga rännor runt en liten 
fördjupning i bottnens mitt, varje rännas bredd 0,9 cm, djup unge
fär 0,2 cm. I skålen anträffades, förutom brända ben och 9 bitar 
hartstätning även 4 lerkärlsfragment av välbränt. brunsvart gods med 
slät yta, godsets tjocklek 0,7—1 cm. 
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Grav 19. 
I en sotfläck av 15 cm:s diam. stod ett litet lerkärl (fig. 5) av grovt, 

med kvartskorn uppblandat gods, kärlet är snett och vint med en 
höjd av 7,4 cm, mynningsdiam. 7,7 cm, största diam. 8,7 cm, botten
diam. 5,6 cm. I lerkärlet brända ben. 

Grav 20. 
Brandgropens diam. 35 cm, djup 45 cm, brandlagrets tjocklek 20 

cm. I detta stod ett lerkärl (fig. 8) med vertikalt sittande öra, myn-

Fig. 8. 
Lerkärlet från grav 20. Skala '/a-

Teckn. av O. Sörling. 
Das Tongefäss aus Grab 20. 

ningskanten starkt utåtvikt, kärlets höjd 12,5 cm, mynningsdiam. 11 
cm, bottendiam. 8,5 cm Inga brända ben. 

Grav 21. 
Brandgropens diam. 35 cm, djup 50 cm. Över brandgropen, ej syn

lig i grästorven, låg en stor sten, diam. 50 cm, och alldeles under 
denna ännu en sten, flat och i diam. 25 cm. Runt omkring denna en 
stensättning av knytnävsstora stenar. Mitt under den mindre, flata ste
nen samt innanför do knytnävsstora stenarna låg en liten samling 
brända ben inom en ring av hartstätning, diam. 22—23 cm. Den 
mindre stenen har säkerligen utgjort lock till spånasken. Denna stod 
på plana stenflisor och har antagligen varit stödd av de knytnävs
stora stenarna, vilkas plana sidor varit vända inåt mot asken. Inuti 
denna och vid dess östra sida låg en bältering av järn med beslag, 
ringens diam. 2,6 cm, beslagets längd 4,1 em, och i askens vänstra 

18 — Fornvännen 19*2. 
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Fig. 9. 
Kältebeslagen från grav 21. Skala l / , , Teckn. av O. Sörling. 

Die GUrlelbeschläge aus Grab 21. 

sida ytterligare ett järnbeslag, längd 6,3 cm (fig. 9). Inga brända 
ben förekommo utanför asken. 

Grav 22. 

Liten sotfläck, innehållande 15 bitar hartstätning samt ett på sidan 
liggande lerkärl, bottnen mot öster. Godset dåligt bränt och för
vittrat, måtten därför obestämbara, mynningskanten har varit något 
utåtvikt. Inga brända ben förekommo i graven. 

Grav 23. 

Brandgropens diam. 30 cm. Innehöll ganska rikligt med sot. I bott
nen av gropen lågo bitar av hartstätning samt ett fåtal brända ben. 
Över de brända benen låg en sten, diam. 20 cm, översidan kullrig, 
undersidan plan, vilken antagligen utgjort lock till asken. 

Grav 24. 

Brandgropens diam. 35 cm. över brandlagret, vilket innehöll ytterst 
små bitar brända ben, låg en sten, diam. 30 cm. 
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Grav 25. 

En ytterst liten sotfläck, innehållande ett fåtal brända ben. 

b. 

< _ _ ! _ _ _ 

Fig. 10. 
Fynden frän grav 26. Skala Vi- Teckn. av O. Sörling. 

Die Funde aus Grab 26. 

Grav 26. 

Ungefär 20 cm under grästorven påträffades ett litet enskiktat 
röse, diam. ö—V 90 cm, N—S 70 cm. Sanden var starkt sotblandad 
såväl ovanpå som utanför detsamma. Sedan roset, vilket blott bestod 
av ett lager knytnävsstora stenar, avlägsnats, anträffades en krets 
av flata stenar, diam. 20 cm, i en sotgrop av 40 cm diam. och med 
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ett djup under roset av 30 cm. Inuti stenkretsen lågo sex större och 
ett flertal mindre fragment av ett ganska välbränt lerkärl, en av skär
vorna antyder, att kärlet haft en ganska kraftigt svängd profil, men 
några ytterligare slutsatser rörande dess ursprungliga form kunna 
icke dragas av de bevarade bitarna, godset 7—9 mm tjockt, ytan slät. 
Invid stenkretsens östra sida anträffades en bältering med remhållare 
av brons (fig. 10 a), ringens diam. 2,1 cm. Alla de övriga föremålen 
voro nedlagda innanför stenkretsens nordöstra sida: bältebeslag med 
knopp (fig. 10 b), brons, längd 3,4 cm, ändknopp till halsring (fig. 
10 c), brons, diam. 2,5 cm, bronsfibula (fig. 10 d), längd 4,1 cm, starkt 
försmält bronsten med del av vidsittande ögla, längd 2,7 cm, troligen 
bit av en bältering, två ändbeslag av järn (fig. 10 e och f), 2 frag
ment av björn-, varg- eller hundklor. Brandgropen innehöll ett fåtal 
brända ben. 

Grav 27. 

Inga spår av kol, sot eller brända ben. Blott 25 cm under nuva
rande markyta stod ett lerkärl (fig. 5) av ganska välbränt, rödgult 
gods, bukigt och med utsvängd mynningskant, bottendiam. 10 cm, 
godset 0,7 cm tjockt. 

Grav 28. 

En liten sotfläck, innehållande små bitar brända ben samt några 
bitar hartstätning. 

Grav 29. 

Sotfläck, diam. 80 cm, innehållande ett fåtal brända ben. I sotlag
rets mitt stod ett ytterst starkt förmultnat lerkärl, som säkerligen 
varit ganska stort. Det innehöll ett mindre antal brända ben. Ovanpå 
dessa påträffades ett obränt ben, högra korpbenet av en fågel. 

Grav 30. 

Sotfläck, diam. 20 cm; i denna stod ett litet, starkt förvittrat ler
kärl, stöttat med tvenne knytnävstora stenar. Det innehöll obetydliga 
rester av brända ben. 

Grav 31. 

Sotfläck, endast 15 cm i diam., innehållande några små skärvor av 
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ett litet lerkärl, form och mått obestämbara, samt bitar av brända 
ben. Ovanpå sotlagret en liten samling små stenar. 

Grav 32. 
Brandgrop, diam. 30—35 cm. Ovanpå denna, ej synlig i torven, låg 

en flat sten, diam. 40 cm, tjocklek 4—5 cm, och under denna en 

Fört. toto. 
Fig. 11. 

Lerkärlet i grav 32. På lockstenens undersida avtecknar 
sig kärlets mynningskant (snett upp till vänster). 

Das Tongefäss In Grab 32. Auf der Unterseite des Dccksteins zeichnet sich 
der Mundungsrand des Gefässes (schräg oben nach links) ab. 

mindre, flat sten, bredd 19 cm, tjocklek 5 cm. Omedelbart under 
denna stod ett lerkärl, vars mynningskant avtecknade sig på stenens 
undersida. Runt kärlet stodo fyra knytnävsstora stenar, vilka utgjort 
stöd åt detsamma (fig. 11 och 5). Lerkärlet, som är fullkomligt helt, 
har en höjd av 13 cm, mynningsdiam. 12,2 cm, bottendiam. 8 cm, 
bottnens undersida konkav. I detta lågo 18 bitar av ännu ett 
lerkärl, ganska välbränt gods, mynningskanten något utåtböjd. 
Brända ben. 
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Grav 33. 

Sotfläck, diam 20 cm, innehållande fragment av ett lerkärl med ut
vikt mynningskant, form och mått i övrigt ej bestämbara, samt kol
stycken och några få bitar brända ben. 

Grav 34. 

Brandgrop, diam. 30 cm. I dennas mitt lågo några knytnävsstora 
stenar, bildande en krets, innanför vilken befunno sig fragment av ett. 
förvittrat lerkärl. Ovanpå lerkärlsbitarna låg en flat sten av en hands 
storlek. Inga brända ben förekommo. 

Grav 35. 

Sotfläck, diam. 35 cm, innehållande relativt rikligt med kol, men 
inga brända ben. En ring av knytnävsstora stenar omgav ett krossat 
lerkärl av tunt gods, bukigt och med starkt utåtböjd mynningskant 
(fig. 5), höjd 10,5 cm, mynningsdiam. 11,5 cm, största diam. 14 cm, 
bottendiam. 8,4 cm, godsets tjocklek c:a 0,5 cm. Kärlet låg på sned 
och däröver, dock ej synlig i grästorven, var en sten av ett huvuds 
storlek placerad. 

Grav 36. 

Liten sotfläck, innehållande obetydligt med kol och brända ben. 

Då 1916 års grävningar avslutades, hade jag undersökt ett så stort 
område, att något hinder för grustäkt under vintern ej förelåg. Trots 
detta hado emellertid på ett ställe så mycket grus tagits, att icke under
sökt område blivit underminerat och stora stycken av detsamma 
rasat ned i grustaget. Vid raset tillvaratog grustagsvakten följande 
föremål.4 

En liten lermugg av rödaktigt gods med ett vertikalt, ungefär på 
kärlets mitt sittande öra (fig. 12), muggens höjd 8 cm, mynnings
diam. 7,5 cm, bottendiam. 7,5 cm. I kärlet låg ett fåtal brända ben av 
ett mycket ungt, troligen nyfött barn. 

Ett lerkärl av välbränt, rödbrunt gods, höjd 9,7 cm, mynningsdiam. 
11 cm, bottendiam 7 cm (fig. 13). Bottnens undersida är konkav. 

4 S. II. M. inv. 15769: B. 
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Fig. 12. 
Öronmugg, tillvaratagen vid grusras. 

(15769 : B). Skala c:a »/•• 
Bei Kiesrulsch gcfiindcner 

Ohrenkrug. 

Fig. 13. 
Lerkärl, tillvarataget vid grusras. 
(15769: B). Skala '/„• Teckn. av 

O. Sörling. 
Bei Kiesrulsch gcfundenes Tongefäss. 

Fig. I I . 
Vapen, tillvaratagna vid grusras. 
(15769: B). Skala l l t . Teckn. av förf. 

Bei Kiesrulsch gefundene Waffen. 

Följande vapen äro enligt grustagsvaktens uppgift funna tillsam
mans: ett eneggat järnsvärd (fig. 14 a), längd c:a 55 cm, bladets 
största bredd 5 cm, sönderbrutet i tre delar. Vid bladets bas tvärs över 
klingan finnas tre nitar och nithål för en fjärde samt längs tången 
ävenledes fyra nitar, 1,8 cm långa; spjutspets av järn (fig. 14b), nå
got krokig, spetsen saknas, nuvarande längd 18 cm, därav holken, 
som är något tillplattad, 7,8 cm. Bladet har en största bredd av 3,1 cm 
och är försett med ganska skarpt markerad ryggås; tillplattad sköld
buckla av järn (fig. 14 c), diam. 10,2 cm, brättet fullkomligt förstört; 
rund järnplatta, diam. 6,9 cm, vilken sannolikt utgjort en del av 
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sköldhandtaget (fig. 14 d); två järnbeslag till svärdsslidan (fig. 14 e), 
det ena försett med ögla, hel längd 8,2 cm, därav öglan 2 cm, det 
andra beslaget avbrutet vid öglan, längd 6 cm. 

Under vintern 1917—1918 hade en brandgrop rasat ned för slän
ten, varvid förutom nio bitar hartstätning och ett fåtal brända ben 
även tillvaratogs ett lerkärl5 (fig. 5) av rödgult, välbränt gods med 
nästan raka sidor, höjd 12 cm, mynningsdiam. 11,5 cm, bottendiam. 
10 cm, godsets tjocklek 6,7 cm. 

Ett mindre ras inträffade återigen under vintern 1919—1920. Där
vid tillvaratog rektor M. Feuk en dol föremål, vilka han överlämnade 
(ill Statens Historiska Museum hösten 1922. Han trodde sig kunna 
urskilja fynd från tre olika brandgropar.0 

Grav 1. 

Ett litet klumpigt, fullkomligt helt lerkärl (fig. 5) av grågult, väl
bränt gods, något bukigt och avsmalnande mot halsen samt försett 
med utåtböjd mynningskant, slät yta; kärlets höjd 7 cm, mynnings
diam. 6,4 cm, bottnen, som är något konkav, har cn diam. av 4,5 cm, 
godsets tjocklek 0,6 cm. Ett, fåtal brända ben tillvaratogs. 

Grav 2. 

Ett mindre lerkärl (fig. 5), på två ställen med starkt uppsvällda 
brandkörtlar; det ursprungligen rödgula, på ytan släta godset har 
vid upphettningen på bålet till stor del övergått till grått med sönder
sprängd yta; höjd 7 cm, mynningsdiam. 7 cm, största diam. 10 cm, 
bottendiam. 5,5 cm. En järnskära med vacker glödpatina (fig. 15), i 
fästet en kvarsittande nit. Ett fåtal brända ben. 

Fig. 15. 
Järnskära tillvaratagen vid grusras. (16967 : 2). Skala '/a-

Teckn. av förf. 
Bei Kiesrulsch gelundene Eisensichel. 

5 S. H. M. inv. 15957. 
6 S. H. M. inv. 16967: 1-
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Grav 3. 

Ett platt, halvrunt järnföremål, längd 8,2 cm, höjd 3,6 cm, med egg 
på den runda sidan, ryggad på den raka (fig. 16). 

I 

Fig. 16. 
Jämförcinå!, tillvarataget vid grusras. (11)967 : 3). Skala * j 3 . 

Bei Kiesrulsch angetroffener Hiscngcgcnstand. 

År 1928 inträffade även ett ras i detta gruslag. Intendenten vid Lin
köpings museum fil. dr B. Cnattingius tillvaratog, då han i anledning 
härav inspekterade platsen, 9 lerkärlsfragment av rödbrunt, tämligen 
grovt gods med inblandade kvartskorn, jämn yta. Två små skärvor 
tillhöra mynningskanten. Godsets tjocklek är 0,8—1 cm.7 

Om vi nu övergå till att granska profilerna av de undersökta gra
varna, finna vi, hur avvikande dessa i många fall äro sins emellan 
såväl ifråga om anläggning som storlek (fig. 17—19). Några utgjor
des av tämligen grunda och vida brandgropar, andra voro mindre 
och djupare samt en del helt obetydliga. Med anledning därav skulle 
man kunna framställa den hypotesen, att brandgroparnas diameter 
och ringa eller större djup möjligen kunde bero av markens mer eller 
mindre svårbearbetade beskaffenhet på de olika ställena. Åtminstone 
i här nämnda grustag måste man dock anse detta förhållande vara 
uteslutet, ty dels var marken i det undersökta området överallt av 
samma beskaffenhet, dels påträffades såväl grunda som djupa brand-
gropar någon eller några meter från varandra. 

Studera vi vidare de olika gravarnas inre byggnad, visar det sig, 
att i en del av dessa hade en locksten blivit placerad över benbehål
laren, i andra ävenledes en täckhäll. Några voro försedda endast med 
täckhäll, vilken stundom utgjordes av en ganska stor klumpsten. En 
del täckhällar ha troligen från början varit synliga i markytan, ty 
vid undersökningen påträffades flera gånger sådana omedelbart un-

» S. H. M. inv. 19317. 
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Fig. 17. 

Profiler av gravarna 1—8. Teckning av förf. (Lerkärl tecknade ined prickade 
linjer äro av sä dålig beskaffenhet, a t t deras form ej har kunnat fastställas). 

Protlle der Gräber 1 —8. (Die mit punktierten Linien bezeichneten 
Tongefässe sind so schlecht erhalten, dass ihre Form nicht mehr tcstzustellen war). 
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Fig. 18. 
Profiler av gravarna 9—27. 

Profile der Gräber 9—27. 
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Fig. 19. 
Profiler av gravarna 28—36. 

Profile der Gräber 28—36. 

__1 1/f. 

der grästorven. Ett ganska stort antal gravar voro försedda antingen 
med två, tre eller flera på kant stående knytnävsstora stenar, vilka 
stodo nödställda intill och runt benbehållaren och således bildat en 
krets omkring denna, varigenom de utgjort såväl stöd som skydd åt 
densamma. Grav 26 (fig. 18) var täckt av ett enskiktat röse bestående 
av knytnävsstora, ej i markytan synliga stenar, inbäddade i ett sot
lager. Endast i ett fall, i grav 3 (fig. 17) var benbehållaren placerad 
på en på ena sidan flat sten. Också grav 21 (fig. 18) utgör ett undan
tag, i det att benbehållaren stod på ett enskiktat lager av små sten
flisor. Ävenledes påträffades gravar, vilka bestodo av endast en sot
fläck med eller utan bevarad benbehållare. I grav 27 slutligen var 
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ett lerkärl nedställt i marken utan att vare sig brända ben, kol eller 
sot förekom (fig. 18). 

Gravprofilerna visa också, att de brandgropar, som förutom ben-
behållare, även innehöllo fynd av metall, i allmänhet voro omsorgs-
fullare byggda än de övriga. Så var förhållandet med vapengrav 3 
(fig. 17) samt gravarna 21 och 26 (fig. 18). Grav 32 (fig. 19), som 
också var väl byggd, och tack vare detta inneslöt ett oskadat ler
kärl (fig. 11), saknade emellertid bevarade metallföremål. Att en så 
vacker lerskål, som kärlet i grav 18 (fig. 7 och 18), endast stod nöd
ställd i ett sotlager, ger anledning till förvåning. 

Göra vi nu en sammanställning över vad de undersökta 36 gra
varna innehöllo, åskådliggöres detta bäst av följande tabell. 

Av denna tabell framgår bl. a., att i de fall bevarade bengömmor 
förekomma i gravarna, fördelade sig dessa på följande sätt. 

Vanligen innehöll varje grav blott en benbehållare till förvaring av 
de brända benen, ty i icke mindre än 21 gravar bestod denna endast 
av ett lerkärl och i fyra, där lerkärl saknades, anträffades hartstät
ning, d. v. s. rester efter en spånask, således 25 benbehållare i lika 
många gravar. Grav 18 innehöll däremot bitar av icke mindre än tre 
olika förvaringskärl för de brända benen, nämligen två lerkärl och 
en spånask. En annan, grav 32, innehöll två lerkärl, varav ett helt 
samt bitar av ett annat, två gravar (8 och 22) innehöllo vardera ett 
lerkärl och en spånask. I sju gravar kunde förvaringskärl för de 
brända benen icke påvisas, och i två av dessa (1 och 2) voro de 
brända benen rensköljda. 

Anmärkningsvärt är, att av de undersökta 36 gravarna icke mindre 
än nio voro fullständigt i avsaknad av brända ben, oaktat de inne
höllo vardera ett lerkärl och i två fall även en spånask. Åtta av dessa 
voro nödställda i marken i ett lager av kol eller sot, i den nionde 
graven saknades även detta. Att beteckna sådana gravar som keno-
tafer torde ej vara riktigt, ty i flera av de övriga förekommo brända 
ben ytterst sparsamt, ja i en del påträffades blott några få brända 
benflisor. Att i avsaknad av dessa obetydliga benfragment kalla gra
var för kenotafer anser jag, som sagt, ej vara tillräckligt motiverat. 
Man skulle i stället mycket väl kunna tänka sig, att i de fall där 
brända ben saknades, förbränningen av den döde varit så fullständig, 
att inga sådana återstodo att lägga ned i graven. Naturligtvis är det 
ej heller uteslutet, att de under grästorven ej så djupt liggande brända 
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benen ha kunnat förintas av vattnets och luftens inverkan under de 
århundraden, som förflutit, sedan de nedlades i marken. 

I lerkärlet i grav 29 anträffades ovanpå de brända benen ett obränt 
ben av fågel (högra korpbenet)8 samt i grav 26, liggande bland de 
brända benen, två fragment av brända björn-, varg- eller hund-
falanger. 

Vid bestämning av gravfältets ålder äro metallföremålen, i de fall 
dylika anträffats i gravarna, den tillförlitligaste utgångspunkten. Na
turligtvis kunna i många fall också lerkärlen datera gravarna, men 
då måste man i regel framgå med stor försiktighet och ihågkomma, 
att de på olika gravfält påträffade lerkärlen under en och samma tid
rymd kunna uppvisa vitt skilda former och tillika vara utsatta för 
starka lokala variationer, dels beroende på olika tillverkares skick
lighet, dels på att den på orten tillgängliga leran för ett sådant ända
mål kan vara av mer eller mindre fullgod beskaffenhet, båda viktiga 
förutsättningar för ett lerkärls form och hållbarhet. 

När vi då först övergå till att studera lerkärlen från detta graviält, 
visar det sig, att en del av dem bestodo av mycket dåligt bränt gods 
och vid påträffandet voro mer eller mindre förvittrade. Sådana kärls 
storlek och form undandrager sig naturligtvis all bedömning. På det 
hela taget ha dock de flesta här påträffade kärlen varit mycket väl 
brända, och många äro tillika av synnerligen intressanta och ovan
liga former. Kärlens storlek varierar avsevärt, det minsta var blott 7 
cm högt, det största, vars inynningskant var förvittrad, hade en höjd 
av 30 cm. 

Två lerkärl, helt säkert unika i svenska fynd från denna tid, äro 
kärlen från gravarna 12 (fig. 6) och 18 (fig. 7), båda synnerligen 
svåra att med full säkerhet datera. Den i sistnämnda grav påträffade 
skålen torde till följd av sitt tunna, välbrända gods, sin vackra form 
och något glänsande, svartbruna yta vara det intressantaste av alla 
här påträffade lerkärl. Såväl formen som det under bottnen anbragta 
ringsystemet gör, att den starkt erinrar om bronsskoporna från äldre 

s Obrända djurben påträffas mycket sällan i brandgropar från denna tid. 
Jag känner blott ytterligare ett fall, nämligen en grav från östra Tunbem 
sn i Västergötland, där ett obränt överarmsben av fågel (?) förekom 
(S. H. M. inv. 21764, grav 4). 
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kejsart idens senare del eller nä rmare bestämt andra århundradet 

e. Kr.» 

Någon skål med ett dylikt intressant ringsystem på bottnens under

sida, tre i godset nedsänkta r ingar kr ing en ävenledes nedsänkt mitt

punkt, ha r hittills aldrig påträffats i vårt land.10 I Danmark äro 

emellertid åtminstone tre lerkärl med l iknande r inganordning i bott

nen funna, men dessa kär l äro beträffande formen i intet avseende 

lika det svenska. Två av de danska äro försedda med öra. S. Muller 

daterar samtliga dessa tre till romersk järnålder.1 1 

I Tyskland ha lerkärl med nedsänkta bottenringar även anträffats. 

Ett dylikt ä r exempelvis funnet på ett urnegravfält vid D a r z a u i Han

nover.12 Detta kär l , vars bottenyta ä r försedd med fem r ingar kr ing 

en mittpunkt, ä r dekorerat med meandermönster och anses av 

Schwantes vara ett av de äldsta meanderkärlen från gravfältet 

ifråga.13 Två lerkärl med ringsyslem, vilka utgjort lock till tvenne 

urnor , ha påträffats i en och samma grav på ett gravfält, beläget 

väster om byn Amelingshausen 2 mil från Liineburg. Enligt F . 

Kriiger tillhöra kär len övergången mellan brons- och järnålder eller 

möjligen tidig järnålder.1 4 

Tre kär l u tan bottenringar, men för övrigt av identiskt samma 

form som ringkärlet från Sjögestad, äro anträffade på gravfält i trak

ten av Kreuzburg i Schlesien. Två av dessa äro funna i en grav vid 

Klein Deutschen och dateras av G. Raschke till bronsåldern, det 

• S. M u l l e r , Juellingefundet. Nordiske Fortidsminder 11:1, Khvn 1911, 
s. 35; O. A l m g r e n , Ett uppländskt gravfält med romerska kärl. Forn
vännen 1916, s. 92; II. N o r l i n g - C h r i s t e n s e n , Der Fauerskow-Fund. 
Acta Archaeologica VIII, Khvn 1937, s. 179. 

10 I G. S a r a u w — J. A l i n , Götaälvsområdets fornminnen. Göteborgs 
jubileumspublikationer, Göteborg 1923, sid. 273, fig. 137, avbildas ett 
lerkärl, som till tormen något erinrar om Sjögestadsskålen. Den dateras 
till bronsåldern. 

11 S. M U l l e r , Oldtidens Kunst i Danmark, III. Jernaldorens Kunst, 
Forromersk og romersk Tid, Khvn 1933, s. 111, fig. 172. 

" C. H o s t m a n, Der Urnenfriedbof bei Darzau in der Provinz Hanno
ver, Braunschweig 1874, Taf. 1, Fig. 1. 

" G . S c h w a n t e s , Dio Mäanderurnen des Elbgobiets. Prähistorische 
Zeitschrift VII, Berlin 1915, s. 62. 

14 F. K r il g e r, Das Gräberfeld von Dehnsen. Prähistorische Zeitschrift 
XV, Berlin 1924, s. 71; jfr bronsnålen från Dyestad, Runstens sn, Öland, 
avbildad i O. M o n t e l i u s , Minnen från vår forntid, Sthlm 1917, fig. 1333. 
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tredje, som anträffades vid Nieder Ellgut, anser han tillhöra yngre 
bronsålder.15 

Det lilla lerkärlet från grav 12 (fig. 6) påminner i rätt hög grad 
om den nyssnämnda skålen, och torde med all sannolikhet härröra 
från samma tid som denna. Mynningen är i förhållande till bukdia
metern smalare än på den ovan beskrivna skålen. Det rödbruna god
set är tunt och välbränt, ytan slät och bottenytan ganska starkt 
konkav. 

Det är föga troligt, att de båda kärlen, trots skålens likhet med de 
romerska bronsskoporna, skulle härröra från en så sen tid som dessa, 
ty, som vi längre fram skola se, tillhöra samtliga gravar på Sjöge-
stad-gravfältet sista århundradet f. Kr. och tiden omkring Kr. f. Att 
gravplatsen c:a 200 år efter det den upphört att användas åter skulle 
ha tagits i bruk för endast två begravningar, är knappast sannolikt. 
Därtill kommer, att det på ett gravfält med så tätt liggande gravar 
som detta torde ha varit nästan omöjligt att ånyo anordna gravar 
utan att skada därstädes förut befintliga. Förmodligen ha brandgro
parna — där ej i markytan synliga stenar angivit deras läge — varit 
utmärkta med en i marken nedslagen påle eller dylikt, en teori, som 
T. J. Arne redan tidigare framkastat,16 men långt innan två århund
raden förflutit, har säkerligen ingenting återstått av en sådan påle, 
och gravarnas läge i marken var då för länge sedan bortglömd. 

Påfallande är, att de båda ovan beskrivna lerkärlen såväl genom 
sin eleganta form som genom det tunna, välbrända godset fullstän
digt skilja sig från de övriga på Sjögestad-gravfältet funna. Vad 
formen beträffar, sakna de även motsvarigheter i vårt land. Sanno
likast torde därför vara, att de äro införda. 

övergå vi nu till att datera dessa båda kärl, är det ingenting som 
talar emot, att de kunna tillhöra tiden före Kr. f. Att det lilla kär
lets undersida är konkav är ej enastående och motsäger ej heller da
teringen. Jag behöver blott hänvisa till lerkärlen från gravarna 32 
(fig. 5), 15769: B (fig. 13), 16967:1 (fig. 5) och öronmuggen från 

15 G. R a s c h k e , Vorgeschichte des Kreises Kreuzburg, Oberschlesien, 
Kreuzburg 1940, avb. s. 51 och 106. 

18 T. J. Arn e, Bidrag till Värmlands förhistoria. Fornvännen 1917, 
s. 16; s a m m e förf., Den senare förromerska järnåldern i Sverige. Forn
vännen 1919, s. 199 f. 

19 — Fornvännen 1942. 
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Skåne (fig. 20), vilka ha konkava bottnar, alla säkert tillhörande 
denna tid. 

Två andra kärl, även dessa ovanliga i svenska fynd, äro mug
garna från grav 20 (fig. 8) och 15769: B (fig. 12). Den sistnämnda 
muggen tillvaratogs vid grusraset vintern 1915—16. De äro båda 
ganska små, 13,5 respektive 8 cm höga, och försedda med ett verti
kalt sittande öra, placerat vid eller strax ovanför mitten på mug
gens höjdsida. Vid anträffandet saknade som nämnt det förstnämnda 

lerkärlet innehåll, i det andra 
fann man benrester av ett 
mycket ungt, kanske ofött 
barn. 

Två muggar som fig. 12 
äro tidigare kända i svenska 
fynd, nämligen en från Skå
ne (fig. 20)17 och en från 
Bolltorp, Skönberga sn i Ös
tergötland (fig. 21).18 Skåne-
muggen, vars undre botten
sida är konkav, var fylld 
med brända, tvättade ben, 
eggdel av en slipad flintyxa 

och avslagsbit av en annan, kvartsstycken, bitar av bränd lera samt 
kol. Skönbergamuggen, som anträffades efter grusras, var däremot 
vid tillvaratagandet utan innehåll. 

Ett till denna grupp hörande kärl, som dock icke haft öra, kom 
också i dagen vid grusraset vintern 1915—1916 (fig. 13).10 Det är till 
sin karaktär mycket likt kärlet från grav 20 (fig. 8). Ett exemplar, 
som saknar mynningskanten, raen vars form i övrigt överensstäm
mer med det i fig. 12 avbildade, påträffades i grav 8 (fig. 5). Ett som 
till utseendet är påfallande likt kärlet i fig. 13,20 kom i dagen vid 
grusraset vintern 1916—1917 (fig. 5).21 

För att kunna datera de nu omnämnda öronmuggarna skola vi 

Fig. 20. 
Öronmuggen från Skåne. Okänd fyndort. 

Skala Vi-
Der Ohrcnkrug aus Skåne. 1'undort 

unbekannt. 

17 S. H. M. inv. 8970: 193, n ä r m a r e fyndort okänd. H a r t i l lhör t bovjäg
mästare C. F . Toll ins samling. 

18 S. H. M. inv. 15620. 
'• S. H. M. inv. 15769: B. 
-" S. II. M. inv. 15769: B. 
" S. H. M. inv. 15957. 
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jämföra dem med andra kärl från Sjögestad-gravfältet och finna då, 
att lerkärlet i fig. 13 har en för la Téne-tiden typisk situlaform. Vid 
jämförelse mellan detta kärl och öronmuggen fig. 8, finner man en 
slående likhet dem emellan. Jämföra vi Skåne-muggen (fig. 20) med 
denna sistnämnda, är likheten också påfallande. Även öronmuggen 
från Sjögestad (fig. 12) och den nyssnämnda Skåne-muggen erinra 
starkt om varandra. Visserligen är mynningskanten på den först
nämnda ej utåtsvängd, men ansats därtill finns. 

Bland fynden från Thors
bjerg mosse22 förekomma två 
öronmuggar, vilka till formen 
likna de båda från Sjögestad 
(fig. 8 och 12) samt den från 
Skåne (fig. 20). 

Muggen från Skönberga (fig. 
21) slutligen, är till formen 
mycket rå och klumpig. B. 
Schnittger hade säkerligen rätt 
beträffande dess ålder, då han i 
museets inventariebilaga skrev: 
»Nedanför kanten [har mug
gen] en svag insänkning, som 
synes angiva, att kärlet är besläktat med la Ténetidens situlaformade 
lerkärl.» Denna mugg erinrar för övrigt till såväl form som allmän 
karaktär om de i Tyskland och på Bornholm funna,23 ty de därstädes 
påträffade muggarna äro oftast klumpigt formade. De i Tyskland 
förekommande lerkärlen av detta slag ha emellertid i regel spets-
vinkliga öron, något som är mycket vanligt inom ostgermanskt kul
turområde. I Schlesien, Hinterpommern, Väst- och Ostpreussen äro 
många dylika kärl funna.24 Det är därför icke osannolikt, att skön-
bergamuggen kommit söderifrån över Bomholm, ty flera exemplar 
av samma typ som denna, ha påträffats i brandgropar därstädes. 
Förutom där och i Tjorsbjerg mosse ha muggar, närbesläktade med 

Fig. 21. 
öronmuggen från Bolltorp, Skönberga s 

Östergötland. Skala Vi-
Der Ohrenkrug ans Holltorp, Ksp. Skön

berga, Östergötland. 

82 C. E n g e l h a r d t , Thorsbjerg Mosefund, Khvn 1863, Pl. 17, lig. 13 
och 24. 

2S E. Vede l , Bornholms Oldlidsminder og Oldsager, Khvn 1886. 
84 G. K o s s i n n a , Zeitschrift fur Ethnologie, Berlin 1905, s. 398. 
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de svenska, påträffats på flera andra platser i Danmark, 2 5 t. ex. vid 

Donbsek, vilka av Mogens B. Mackeprang dateras till yngre för

romersk tid.28 

De i fig. 5 avbildade lerkärlen äro sådana, som påträffats hela 

eller i så stort antal bitar, att det vid hopsättning och komplettering 

blivit möjligt att fastställa deras u rsprungl iga form och storlek. 

Samtliga dessa äro av mer eller mindre typisk situlaform och till

höra sista århundradet f. Kr. 

Anmärkningsvär t är, att av de av mig undersökta 36 gra

varna endast tre innehöllo föremål av metall, nämligen en med va-

Fig. 22. 
Järnskära, funnen i la Ténc-gravfältet vid Sjögestad 1915. Tillhör Lunnevads 

folkhögskola. Skala Vs- Teckn. av förf. 
Elsenslchel, gefunden in dem La-Téne-Grabteld bei Sjögestad, 1915. Gehört 

der Volkshochschule Lunnevad. 

pen och två med bältebeslag och smycken. Föru tom dessa och den 

tidigare på detta gravfält anträffade j ä rnskä ran 2 7 (fig. 22) hade un

der vintern 1915—1916 också metallföremål ti l lvaratagits från en i 

grustaget nedrasad vapengrav (fig. 14).28 Därti l l komma de av rektor 

M. Feuk under vintern 1919—1920 t i l lvaratagna fynden u r tre gra

var, av vilka två innehöllo metallföremål, nämligen en j ä r n s k ä r a 

25 F. S e h e s t e d , Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Broholm, 
Khvn 1878, Pl. XXXVz; A. P 1 e 11 k e, Ursprung und Ausbreitung der 
Ängeln und Sachsen, Hildesheim und Leipzig 1921; G. H a t t , Jernalders-
Bopladser i Himmerland, Osterbolle. Aarböger for nordisk Oldkyndighed og 
Historie, Khvn 1938, s. 166. 

26 M o g e n s B. M a c k e p r a n g , Om Tidsfeestelsen af de stensatte 
kaaldre ved Donbsek. Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 
Khvn 1934. 

27 Tillhör folkhögskolan i Lunnevad. 
28 S. H. M. inv. 15769: B. 
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(fig. 15)29 samt ett halvrunt eggat järnredskap (fig. 16).30 Om man 
sålunda sammanräknar alla här påträffade gravar, visar det sig, att 
av 41 dylika endast 7 innehållit fynd av metall. 

Den enda vapengrav, som i detta grustag blivit sakkunnigt under
sökt, är som redan sagts grav 3 (fig. 4). Inventariet utgjordes av 
ett eneggat svärd, doppsko och bandformiga beslag till svärdsslidan 
samt en spjutspets, allt av järn. I svärdsfästet samt vid bladets bas 
finns plats för nio eller möjligen tio nitar. Doppskon består av en 
fyrkantig jämten, från vilken utgå två vingar med ett hål i varje 
vinge. Vapnen ha före nedläggandet i graven brutits av eller böjts 
lill i passande längder för att kunna läggas ned i den runda, 25 cm 
vida spånasken. Svärdsfästet och övre delen av bladet var dubbel
vikt och däremellan satt nedre delen av bladet med spetsen inkilad. 
Spjutspetsen var icke endast avbruten utan dessutom var holken till
plattad. Anmärkningsvärt är, att sköldbuckla saknades i gravinne
hållet. 

Vapnen i den i grustaget under vintern 1916—1917 nedrasade gra
ven (fig. 14)31 voro också avbrutna, och sannolikt ha även dessa 
ursprungligen legat i en spånask. Hade något lerkärl eller fragment 
av ett dylikt förekommit, skulle grustagsvakten, som deltagit i den 
föregående sommarens grävningar, med största sannolikhet ha till
varatagit även dem. De från denna grav tillvaratagna vapnen, samt
liga av järn, utgjordes av ett eneggat svärd, i vars fäste och vid 
bladets bas sitta sammanlagt åtta nitar, en spjutspets med ryggat 
blad, en starkt tillstukad sköldbuckla med utdragen spets, samt en 
rund platta till ett sköldliandtag. Detta sistnämnda har bestått av 
två dylika runda plattor, sammanbundna med en smal jämten. 
Också här var svärdet avbrutet i tre delar samt spjutets spets av
huggen. Ingen bit var längre än 23 cm, och troligtvis har den för
modade spånasken haft en diameter av c:a 25 cm, m. a. o. samma 
storlek som asken i ovannämnda vapengrav. Liksom i denna var 
också spjutspetsens holk här tillplattad. Avsikten med stympandet 
och förstörandet av vapnen torde icke endast ha varit att få ned dem 
i asken, utan har sannolikt även haft rituell betydelse. 

Vapnen i de här ovan beskrivna gravarna äro av samma typer som 

«• S. H. M. inv. 16967: 2. 
»» S. H. M. inv. 16967: 3. 
" S. H. M. inv. 15769: B. 
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exempelvis de i en grav från Ålebäck på Öland funna och tillhöra 
sista århundradet f. Kr.32 O. Almgren har påpekat, att eneggade 
svärd med nitar vid bladets bas äro karakteristiska för la Téne-tid, 
under det att efter Kr. f. nitarna i allmänhet endast finnas i svär
dets tånge. Att eneggade svärd under denna tid kommit från östra 
Nordtyskland och över Bornholm funnit vägen till vårt land, har 
tidigare framhållits av flera forskare.33 

De båda skarorna och det halvrunda eggverktyget, alla tre av 
järn, härstamma som nämnt från ej sakkunnigt undersökta gravar. 
Skäran fig. 22 är så till vida märklig, att bladets båda sidor längs 
ryggen äro ornerade med i järnytan inhuggna streck. På bladets ena 
sida gå därjämte från ryggen ned mot eggen två parallella rader 
med liknande ornering. I skaftändan sitta två nitar och i kanterna 
synas hål efter ytterligare tre (jfr svärdsfästet fig. 4). 

Den i grav 16967:2 påträffade skäran (fig. 15), som har vacker 
glödpatina och ett betydligt smalare blad än föregående, har i skaft
ändan endast en nit. Den är funnen tillsammans med det starkt 
brandskadade lerkärlet fig. 5 och kan med ledning av detta dateras 
till la Téne-tid. 

Det halvrunda, i grav 16967:3 funna eggverktyget (fig. 16) har 
synbarligen ej varit försett med skaft, ty intet spår av nitar före
kommer. Knivar av denna typ bruka benämnas rakknivar, men för
modligen ha de kunnat användas vid beredning av hudar och skinn. 

Ett dylikt eggverktyg med rak rygg har tidigare icke anträffats i 
vårt land. Liknande knivar ehuru med svängd rygg, bruka tillhöra 
tiden före Kr. 1, men den av Ekholm i bautastensgraven XLIII vid 
Vallox-Säby i östuna sn, Uppland, påträffade halvmänformiga kniven 
dateras av honom till första århundradet e. Kr.34 Som föremålen ifråga 

" M. S t e n b e r g e r , Öland under äldre järnåldern. Arkeologiska mono
grafier, utgivna av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 
Sthlm 1933, s. 5, fig. 1. 

33 O. A l m g r e n — B. N e r m a n , Die ältere Eisenzeit Gotlands. Arkeo
logiska monografier, utgivna av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien, Sthlm 1914—1918, s. 9; M. S t e n b e r g e r , a. a.; C. A. Mo
berg , Zonengliederungen der vorchristlichen Eisenzeit in Nordeuropa, 
Lund 1940, s. 122; E. Vede l , Efterskrift, Khvn 1897. 

34 G. E k h o l m , Valloxsäby logbacke. Ett uppländskt gravfält från l:a 
årh. e. Kr. Fornvännen 1939, s. 1 ff. 
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äro av enkel beskaffenhet, är det naturligtvis ingenting som hindrar, 
att de i vårt land även kunnat uppträda vid sistnämnda tidpunkt. 

Grav 21 innehöll också metallföremål, vilka bestodo av bältering 
med remfäste samt bältebeslag med ganska hög knopp, båda av järn 
(fig. 9). Av remfästets bredd att döma har bältet utgjorts av en smal, 
endast något mer än centimeterbred rem. Liknande typer äro förut 
i två exemplar kända från Östergötland, ett från Halleby, Skärkind 

Fig. 23. 
Bältering med beslag. Frebro, Tierp sn. Uppland. (19771 : 101). 

Skala Vi- Teckn. av förf. 
GUrtelring mit Beschlag. Frebro, Ksp. Tierp, Uppland. 

sn och ett från Kungshögabacken, Västra Skrukeby sn.35 På Gotland 
äro sådana däremot ej påträffade. I grav 26 hittades två remänd
beslag av järn samt följande bronsföremål: en bältering med rem
hållare, bältebeslag med knopp, ett starkt försmält föremål med del 
av vidsittande ring, troligen en genom hettan på bålet söndersmält 
bältering, vidare en fibula samt en stor kulformig knopp till en hals
ring (fig. 10). Bältebeslagen tillhöra en grupp föremål, som före
kommer talrikt på Gotland och dateras till århundradet f. Kr.36 På 
Öland äro åtminstone fyra liknande beslag anträffade, ett i vardera 
av Hulterstads, Mörbylånga, Resmo och Torslunda socknar. Därtill 
komma två bälteringar, en av brons från Bölaholm, Vättlösa sn i 
Västergötland37 samt en av järn från en brandgrop i Frebro, Tierp 

55 O. A l m g r e n , Ett gravfält från den äldre järnåldern vid Halleby, 
Skärkind sn. Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening 1905, 
s. 13. S. H. M. inv. 12490:24; avbildade i Fornvännen 1916 (tillväxten 1915), 
s. 52, lig. 10. 

30 O. A l m g r e n — B. N e r m a n , a. a. flerst. 
" C. A. M o b e r g , a. a., Pl. XIX, lig. 1 (S. H. M. inv. 17281: 10). 
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sn, Uppland38 (fig. 23), båda tillhörande tiden omkring Kr. f. Den 
i graven (fig. 10) påträffade bronsknoppen till en halsring är så till
vida anmärkningsvärd, att endast en knopp påträffades. Halsringar 
av denna typ bestå nämligen vanligast av en fyrkantig, hårt vriden 
eller stundom slät bronsten, vars båda ändar äro rätvinkligt böjda 
och avslutade med en sådan knopp. Liknande ringar med stora, i re
gel ihåliga knoppar, äro ganska vanliga. Icke mindre än åtta exem
plar äro funna i Västergötland, tre i Östergötland, en i Halland och 
en i Småland. På Gotland hava halsringar av denna typ hittills ej 
anträffats. Vad slutligen den i graven funna lilla bronsfibulan (fig. 
10) beträffar, är den av en ganska vanlig typ, som påträffats såväl 
på fastlandet som på Gotland. Den daterar graven till mitten eller 
senare delen av la Téne-tiden. 

Om bälteringama med remfäste, beslagen samt remändbeslagen i 
gravarna 21 och 26 (fig. 9 och 10) är i följd av deras egenartade 
karaktär icke mycket att säga. Oaktat liknande typer i relativt stort 
antal äro funna på Gotland, några på Öland samt ett i Västergöt
land och ett i Uppland, förekommer bland dessa icke något enda, som 
har samma karaktär som de från Sjögestad. Omöjligt är icke, att 
bältetillhehören från grav 26 (fig. 10 a, b, e och f) ursprungligen 
varit fyllda med emalj — de ringformiga fördjupningarna tyda härpå 
— men detta är numera omöjligt att med bestämdhet avgöra.39 Den 
förmodade emaljen skulle i så fall ha förintats vid den starka het
tan på bålet utan att efterlämna några spår. Att värmen varit myc
ket stark, därom vittnar den starkt försmälta bälteringen (?) samt 
bronsfibulan. 

Det är tänkbart, att föremålen i dessa båda nu nämnda gravar äro 
lokala former och tillverkade inom Östergötland, en åsikt, som O. 
Almgren tidigare uttalat beträffande vissa särpräglade fynd från 
Halleby-gravfältet.40 

Som av ovanstående framgår, äro de här behandlade gravarna 
så obetydliga, att de helt naturligt lätt bli förbisedda och förstörda. 

'8 S.H. M. inv. 19771:101. 
" T . J. A r n e, Svenska emaljerade föremål från den förromerska järn

åldern. Studier tillägnade Oscar Montelius 9/9 1903, Sthlm 1903. 
40 O. A l m g r e n , i not 35 anf. arb., s. 26. 
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Detta bidrager naturligtvis till att fynd från denna tid äro relativt 

sällsynta och att kännedomen om det tidsskede, som omspänner år

hundradena f. Kr., ä r synnerligen bristfällig. Det skulle därför vara 

av mycket stor betydelse, om undersökningarna vid Sjögestad kunde 

fortsättas — framför allt i skogsområdet väster om det västra g rus 

taget, där bautastenar äro resta och små rosen skymta i markytan . 

En av huvuduppgifterna skulle då bli att försöka utreda, om ej de 

understundom i grästorven skönjbara, över b randgroparna lagda ste

na rna med tiden så att säga växa upp ur marken och utgöra före

gångare till de inom gravfältet uppträdande bautas tenarna eller om 

dessa uppträda gemensamt med den förstnämnda gravformen. 

Likaledes skulle det vara av stort intresse få fastslaget, om icke 

de två eller flera knytnävsstora s tenarna, som äro placerade runt 

benbehållaren, med tiden komma att öka i antal och bilda små under

jordiska rosen, som exempelvis i grav 26, för att sedan så småningom 

bli synliga i markytan . F le ra dylika rosen kunna, som redan fram

hållits, spåras i det nyssnämnda skogsområdet. Helt säkert skulle vid 

fortsatta undersökningar icke blott dessa frågor bli besvarade. De 

fynd, som därvid kunde komma i dagen, skulle måhända även bi

draga till att kasta mera ljus över denna förhållandevis fyndfat

tiga tid. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

E R I K S Ö R L I N G : E i n Grabfeld aus dei- L a Téne-Zeit im Kirchspiel 

Sjögestad, Östergötland. 

Verfasser gibt eine Ubersicht iiber seine Untersuchungen in den Jahren 
1915—1918 auf einem La Téne-Grabfeld im Ksp. Sjögestad, Östergötland. 
Die 36 untersuchten Gräber weisen grosse Verschiedonheiten hinsichtlich 
dos Baues auf. Flache Brandgruben wechseln ab mit tiefen öder ganz 
unbedcutenden. Nur 7 Gräber hatten kein Aulbewahrungsgefäss ftir die 
verbrannten Knochen, während 25 oin solches enthielten, davon 21 mit 
Tongefässen und 4 nur mit einer Schachtel aus Holzspänen, was aus den 
erhaltenen Resten der Harzdichtung hervorgeht. In 2 Gräbern fanden sich 
sowohl Tongefässe wie Harzdichtung fiir eine Schachtel, während ein 
Grab zwei Tongefässe und eine Schachtel und ein anderes Grab zwei Ton
gefässe enthielt. In einem Fall wurde ein in die Erde niedergestelltes 
Tongefäss angetroffen ohne verbrannte Knochen, Kohle öder Russ. 

Uber dem Behalter ftir die Knochen, der in mehreren Fallen von 2 öder 
mehreren kantgestellton, faustgrossen Steinen umgeben war, war in ein-
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zelnen Fallen ein Deckstein angebracht. Manchmal lag tiber dem Grab 
ein Stein. Nur ein Grab war von einem einschichtigen Haufen faust-
grosser Steine bedeckt. Besonders sorgfältig waren die 3 Gräber gebaut, 
die Metallgegenstände enthielten. 

Ein Teil der Gräber lässt sich nicht mit Bestimmtheit datieren, gehört 
aber unzweifelhaft in die Zeit kurz vor Christi Geburt. Am sicherston 
datierbar sind die Waffen und Gilrtelbeschläge, die in das letzte Jahrh. 
v. Chr. gehören. Vor allem die Schwerter, aber auch gewisse Ton-
gefässformen deuten auf Zusammenhänge mit dem nordöstlichen Deutsch
land hin, wahrscheinlich Uber Bornholm. Einzig in schwedischen Funden 
und nur mit wenigen wenn auch nicht direkten Gegenstticken in Nord
europa ist die Schale mit Bodenringen, Abb. 7. Auch die Abb. 8, 12, 20 
und 21 gozeigten Kriige sind fiir schwedisches Altertiimermaterial unge-
wöhnlich. 


