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FÖRORD

Projektet "Den tidiga urbaniseringsprocessens konsekvenser för 
nutida planering (Medeltidsstaden)" avslutades år 1984. En av 
projektets huvuduppgifter var att kartlägga den arkeologiska si
tuationen i våra medeltida städer och dess konsekvenser för den 
fysiska planeringen.

Projektet omfattar ett sjuttiotal orter som i formell mening 
blev städer under medeltiden. Andra orter, som haft centrala 
funktioner men i juridisk mening inte blev städer, har inte be
handlats även om projektprogrammet föreslog att en sådan studie 
skulle göras.

Köpingsvik på Öland ingår i en grupp vikingatida-tidigmedeltida 
handelsplatser, som inte blev städer. I anslutning till en hamn 
finns förutom påvisbara bebyggelselämningar indikationer på 
handel och hantverk. Av särskilt intresse är förekomsten av en 
skurkvarn för slipning av kalksten.

Rapporten över Köpingsvik har bekostats av Riksantikvarieämbe
tet. Den följer stadsrapporternas uppläggning och trycks i me
deltidsstadens rapportserie. Förhoppningen är att rapporten 
skall göra det arkeologiska materialet tillgängligt för forsk
ning, liksom att det tillsammans med andra kulturhistoriska un
dersökningar skall bilda ett underlag för det praktiska antik
variska arbetet inom samhällsplaneringens ram.

1990-12-05

Margareta Biörnstad 
riksantikvarie Christian Meschke 

avdelningsdirektör





o INLEDNING
Bakgrund

När man skall beskriva hur våra tidiga 
centralorter och medeltida städer kom
mit till och hur de utvecklats är det 
arkeologiska materialet mycket vik
tigt. Det hjälper oss att fl en upp
fattning om hur de såg ut, vilka kon
takter de hade utåt, hur dess sociala 
struktur tedde sig, hur de växte fram 
kronologiskt etc. Tyvärr är kunskapen 
om det arkeologiska materialet mycket 
ojämn. Det saknas en överblick över 
vad som dokumenterats liksom över det 
som ohjälpligt är borta. De lämningar 
som finns under bebyggelsen i våra 
tidiga centralorter och medeltida stä
der hotas ständigt av schaktningar för 
nybyggen, ledningsdragningar och andra 
arbeten.

Inte minst för kulturmiljövården, som 
har ansvaret för de bedömningar som 
skall göras enligt kulturminneslagen, 
är behovet starkt att få en samlad 
bild av den arkeologiska situationen i 
landet. Med ett sådant underlag står 
kulturmiljövården bättre rustad att 
möta kraven såväl från vetenskapligt 
håll som från samhällsplanerarna.

För att få fram denna nödvändiga över
blick startade 1976 projektet Den ti
diga urbaniseringsprocessens kon
sekvenser för nutida planering (Medel
tidsstaden) . Målsättningen var bl a 
att detaljerat kartlägga och beskriva 
den stadsarkeologiska situationen och 
dess konsekvenser för den fysiska pla
neringen. Projektet skulle göra en ve
tenskaplig bedömning av det material 
som kommit fram och därvid ta hänsyn 
till den tvärvetenskapliga forskningen 
om stadsväsendets uppkomst och utveck
ling under medeltiden. Med utgångs
punkt från denna bearbetning skulle 
frågeställningar och riktlinjer disku
teras för den fortsatta stadsarkeolo
giska verksamheten. Projektets redo
visning skulle göras så att den bl a

- kan tjäna som en utgångspunkt för 
vidare vetenskaplig bearbetning inom 
skilda institutioner

- kan bilda underlag för de antikvari

ska myndigheternas planering och be
dömning av den fortsatta arkeologi
ska verksamheten samt

- kan infogas i underlagsmaterialet 
för framför allt kommunernas över
siktliga planering.

Bakgrunden till projektet och den all
männa uppläggningen finns beskrivna i 
projektprogrammet (Riksantikvarieämbe
tet och Statens historiska museer. 
Rapport. Medeltidsstaden 1 1976). 
Projektet avslutades 1 juli 1984.

Rapportens uppläggning

I kapitlen 1 och 2 redovisas ett antal 
data, som i en eller annan mening har 
relevans för den tidiga centralortens 
eller stadens tidiga utveckling. De 
har hämtats dels ur tillgänglig litte
ratur (framför allt uppgifter ur doku
mentariskt material), dels ur i arkiv 
förvarat primärmaterial, som arkeolo
giska data. I det förra fallet har 
inga försök gjorts att genom egen 
forskning komplettera eventuella bris
ter. När det gäller det arkeologiska 
materialet har strävan varit att få 
med alla arkeologiska observationer, 
även om detta av olika skäl inte all
tid lyckats.

En viktig målsättning för rapport
arbetet har varit att nå fram till en 
bedömning och värdering av det ar
keologiska materialet och dess möjlig
heter att belysa generella problem när 
det gäller centralorternas uppkomst 
och utveckling. Utgångspunkten har 
varit uppfattningen att arkeologiskt 
material kan ge kunskaper om kronolo
gi, funktion, social struktur och nä- 
ringsunderlag. Materialet har organi
serats från antagandet att formerna 
för den bosättning, som ägt rum och 
som det arkeologiska materialet speg
lar, är resultatet av en anpassning av 
funktionen till vissa avgörande förut
sättningar som topografi, kommunika
tioner, näringsgeografiska betingelser 
etc.

Med utgångspunkt härifrån har datama
terialet valts ut och strukturerats.
Som bakgrund har ett försök gjorts att
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kort karakterisera centralortens läge, 
funktion och näringsgeografiska förut
sättningar (1.1). Från skrifliga mate
rial har hämtats uppgifter om institu
tioner, som i en eller annan mening 
speglar administrativa eller andra 
specialiserade funktioner (1.4). Sy
stematiskt har data sökts, som givit 
de topografiska utgångspunkterna för 
bosättningen (2.2). I redovisningen av 
det arkeologiska materialet har sådana 
upplysningar prioriterats som visar 
bosättningens förhållande till topo
grafin, dess funktionsbestämda karak
tär samt vilken teknik som tillämpats 
(2.3). Möjligheterna till vidare un
dersökningar kan prövas i förhållande 
till de uppgifter om utschaktningar 
som finns (2.4) .

Urvalet ger på en gång överblick över ■ 
karaktären av det material, som finns 
tillgängligt om centralortens utveck
ling och en utgångspunkt för bearbet
ning av detta material. I analysen 
görs ett försök att pröva det till
gängliga materialets användbarhet (3). 
Härifrån kan erhållas ett underlag för 
den antikvariska bedömningen inför 
fortsatt verksamhet.

Gällande lagstiftning

Skyddet för de fasta fornlämningarna 
regleras i kulturminneslagens (KML) 
andra kapitel (SFS 1988:950). Kultur
lager från forna tider är fast forn- 
lämning (2 kap 1 § 5 p KML).

Den som planerar ett arbetsföretag som 
berör kulturlager ska samråda med 
länsstyrelsen (2 kap 10 § KML). Det 
finns metoder för grundläggning, som 
kan minimera ingrepp i lämningen. 
Länsstyrelsen prövar tillstånd till 
ingrepp (2 kap 12 § KML). Vid till
stånd kräver länsstyrelsen som regel 
att ingreppet ska föregås av en ar
keologisk undersökning (2 kap 13 § l:a 
st KML). Kostnaden för undersökningen 
får företaget betala. Vid behov får 
länsstyrelsen besluta om arkeologisk 
förundersökning för att ta reda på 
kulturlagrets omfattning och karaktär.

Datainsamlingen för denna rapport av
slutades 1988 10 01.

1 HISTORISK - GEOGRAFISK BAKGRUND
1.1 ALLMÄN BAKGRUND

Köpingsvik är beläget på Ölands västra 
sida strax öster om Borgholm vid en av 
de få skyddade vikarna på denna sida 
av ön. Innnanför den mycket långgrunda 
viken, ligger dagens bebyggelse omgi
ven av den höga kalkstensklippan, 
landborgen.

I geologiskt perspektiv utgörs Kö- 
pingsviksområdet av en ung jordarts- 
bildning som under postglacial tid be
arbetats och omlagrats av Östersjöns 
vågor. För Kalmartrakten och Öland är 
inte landhöjningens förlopp känt i de
talj . Vid en geologisk undersökning på 
Köpings kyrkogård har en transgression 
konstaterats genom att ett äldre klap- 
perstenssediment överlagrats av svall
grus (Rudmark 1981 s 46). Även fynd av 
svallad stenålderskeramik påvisar att 
åtminstone en transgression skett i 
området.

Norr om väg 136 utgörs jordlagren av 
sand och finkornigt grus som avsatts 
vid uppgrundning av viken. I västra 
delen förekommer, mellan sand och 
gruslagren, flera nivåer med torvla- 
ger. Dessa har enligt geologer bildats 
vid igenväxning av en avsnörd havsvik. 
Denna lagun, som troligen fått sitt 
vattentillflöde genom bäcken Prästa- 
rännilen förmodas ha fungerat som en 
skyddad hamn för den vikingatida/ 
tidigmedeltida Köpingorten.

Köping är en av Ölands största och 
fornminnesrikaste socknar. Riksantik
varieämbetets fornlämningsregister 
upptar 1 060 fornlämningar fördelade 
på ca 220 lokaler (Hagberg, Schulze 
1986 s 12).

Under 1950-talet har flera stenålders- 
boplatser grävts ut inom Köpingsviks- 
området. Dessa är belägna på strand
vallar av klappersten i nära anslut
ning till äldre kustlinjer. Mellan Kö
pingsvik och Borgholm finns två brons- 
åldersrösen, Galgerör och Blårör. Nå
gon samtida boplats har ännu inte med 
säkerhet påträffats. Lämningar efter 
den äldre järnåldersbebyggelsen, be
stående av husgrunder, fornborgar och
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Karta 1. Sydsveriges territoriella indelning under medeltiden 
med gränser enligt Atlas över Sverige 133-134. The territorial 
division of south-east Sweden in the Middle Ages. Boundary lines 
after Atlas över Sverige, sheets 133-134.



gravar ligger ovanför landborgen på 
Ölands mittland. Enstaka gravar från 
denna tid har undersökts i Köpingsvik. 
Lämningar och fynd från yngre järnål
der är koncentrerade till Köpingsvik 
och Klinta by. Redan 1796 karterades 
Köpings synliga fornlämningar av C G 
Hilfeling (se karta 10). Kartan redo
visar ca 100 gravar, varav flera har 
för yngre järnåldern karaktäristiska 
gravformer. Med början 1824 har ett 
50-tal gravar undersökts. Med några få 
undantag har gravfynden daterats till 
vikingatid (Hagberg, Schulze 1986 s 
12f) .

Från Köpingsvik finns ca 75 runstens- 
fragment, som samtliga utgjort hällar 
i eskilstunakistor (Boström 1977 s 
17). Denna typ av gravmonument anses 
allmänt indikera förekomsten av en ti- 
digkristen kyrka (Schlick 1959 s 196).

Köpings ursprungliga medeltida namn
form var køpunge (omkr 1320 SD 888) 
och køpung (1398 UUB, C19, fol 231v). 
Namnet hänför sig till en redan etab
lerad bosättning intill vilken Köpings 
kyrka uppförs (Boström 1977 s 10 f).

I kyrkligt hänseende tillhörde Öland 
senast 1178 Linköpings stift. Enligt 
medeltida källor utgjorde Öland ett 
och samma prosteri. De tidigast omta
lade prostarna tillhörde en inhemsk 
stormannaätt och var även kaniker vid 
domkapitlet i Linköping (Blomkvist 
1978 s 89). De 34 öländska socknarna 
har varit jämnt fördelade på två mot. 
Moten omnämns första gången 1400 men 
redan i en tionde stadga från 1346 
uppräknas socknarna i två grupper, 
vilka motsvaras av de två moten (Gö
ransson 1983 s 107 ff) .

Köpings socken var uppdelad på två hä
raden. Största delen tillhörde Slätbo 
härad medan socknens nordligaste byar 
ingick i Förbo härad. Slätbo härads
ting sammanträdde under medeltid nära 
Köpings kyrka (1315, 1398). På 1690- 
talet överfördes hela socknen till 
Slätbo härad (Göransson 1986 s 54 f). 
Omkring 1500 började den öländska 
kyrkliga indelningen i mot ersätta den 
äldre juridiska och administrativa hä
ra dsindelningen (Göransson 1983 s 108 
f).

Från senast 1281 har Öland tillhört 
ett och samma förvaltningsområde under 
borgen vid Borgholm. Fögderiet för
valtades av kronans fogde eller som 
förläning. År 1367 erövrades Borgholm 
av mecklenburgarna men tidigare på 
1360-talet hade Borgholms fögderi va
rit i danskarnas, folkungarnas och 
hanseaternas besittning (Fritz 1973 s 
102 f) .

Köpingsvik utgör en knutpunkt där 
Ölands västra landsväg sammanstrålar 
med kyrkvägen från Kolstad och de 
tvärs över Öland gående vägarna från 
Egby, Bredsätra och Gärdslösa. Dessa 
vägsträckningar återfinns på lantmäte
rikartorna från 1600- och 1700-talen 
(Göransson 1986, s 53f). Den lång
grunda viken bör ha utgjort en av för
utsättningarna för lokaliseringen både 
av boplatsen och av skärningspunkten 
för flera vägar.

Köpingboplatsen kan, med utgångspunkt 
från fyndmaterialet, ha existerat från 
slutet av 900-talet fram till 1100-ta- 
lets slut (se vidare kap 3.4.2). Vissa 
centrala funktioner kan emellertid 
senare knytas till platsen. Invid kyr
kan samlas tinget och Köpings kyrka 
byggs ut till den största sockenkyrkan 
på Öland.

Först under 1300- och 1400-talen omta
las Köping i det skriftliga mate
rialet. På 1400-talet donerade 
Kristian I Köpings kyrka tillsammans 
med Egby kapell och Klinta by till Jo
hanniterorden. 1500- talets skriftliga 
källor ger ytterligare belägg för när
varo av kungamakten. Kyrkan omnämns 
som kungligt patronat och Klinta by 
tillhörde kronan (Boström 1977 s10).

Enligt de äldsta lantmäterikartorna 
från 1600- och 1700-talen ligger Kö
pings kyrka på Solberga bys utmarker.
I dess omedelbara närhet finns ingen 
bebyggelse vid denna tid (Göransson 
1986 s 65i f). Först under 1800-talet 
blir området bebyggt.

Järnvägslinjen Borgholm - Böda som 
anlades 1906 kom i vissa delar att be
röra det vikingatida gravfältets ut
kanter (Nilsson 1986 s 183 f). Någon 
arkeologisk undersökning utfördes al-
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Karta 2. Topografiska kårens och Generalstabens karta över Sve 
rige Köpingsviksområdet. Utdrag ur bladet 1870. Topographical 
map of Sweden the Köpingsviks region 1870. Scale 1:100 000.



drig i samband med denna exploatering. 
Vid järnvägsbygget påträffades, troli
gen invid Köpings klint, två silver
skatter (AR 110). Järnvägsstationen 
förlädes till området strax öster om 
runstenen Tingsflisa och fick namnet 
Tingsdal (Nilsson 1986 s 185).

På 1920-talet nåddes Köpingsviksområ
det av den expanderande öländska tu
rismen som sedan slutet av 1800-talet 
etablerat en kur- och badort i Borg
holm. Det var ännu en gång den lång
grunda Köpings viken, som utgjorde 
förutsättningarna för och nu även gi
vit namn åt nybebyggelsen. Pensionat, 
badrestauranger, kiosker och senare 
campingplatser uppfördes på samma 
plats där den vikingatida och tidigme
deltida bosättningen legat (Engström 
1986 s 191 f). I samband med denna ex
pansion ändrades järnvägsstationens 
namn till Köpingsvik (Nilsson 1986 s 
185) .

Under 1920-talet genomfördes vägför- 
bättringar runt Köpingsvik. Från röse- 
na invid Klinta togs sten till väg- 
fyllning. Uppgifter om antalet bort
schaktade rösen skiftar i de anti
kvariska myndigheternas skriftväxling. 
Endast från ett fåtal borttagna rösen 
finns summariska arkeologiska upplys
ningar om påträffade gravar (Petersson 
1964 s 8f).

Utmed södra sidan av landsvägen och i 
området norr därom ligger fortfarande 
bebyggelsen för turism koncentrerad. 
Området söder härom har däremot tagits 
i anspråk för villabebyggelse främst 
för åretruntboende. Denna bebyggelse 
har ökat kraftigt sedan 1950-talet. I 
samband med exploatering av nya områ
den gjordes till en början endast 
sporadiskt schaktkontroller och ar
keologiska undersökningar. Först med 
början 1970, sedan Riksantikvarieämbe
tets ölandskontor inrättats i Borgholm 
(1969), har en mer kontinuerlig anti
kvarisk bevakning gjorts av exploate
ringar i Köpingsvik. 1

1 .2 TIDIGA DATA

ping nämns, daterar sig från 1300-ta- 
let. Skriftliga belägg för ortens exi
stens under tidig medeltid saknas så
ledes. Sune Lindqvist har dock, i en 
uppsats från början av 1900-talet, 
föreslagit att, Kaupinga, som omnämns 
i det s k Florensdokumentet, från 
1120- talet skall avse Köping på 
Öland. Enligt denna tolkning skulle 
Köping, under tiden ca 1050-1139, ha 
varit biskopssäte innan det slogs sam
man med Liunga till Linköpings stift 
(Lindqvist 1915). Detta motsägs senare 
av flera forskare, som menar att 
"Liunga, Kaupinga" är en felskrivning 
för Linköping (Schück 1959, Kumlien 
1962). Att Öland vid andra hälften av 
1100-talet tillhörde Linköpings stift 
beläggs av ett skyddsbrev från 1178 
för denna biskopsstol (Schück 1953 s 
15) .

Vid ett flertal tillfällen under sen
medeltiden omtalas Köping i skriftliga 
dokument.

1315 - utfärdades ett dombrev i sam
band med tinget vid Köpings 
kyrka (SD 2034)

ca
1320 - omnämns Köping (SD 888)

1398 - omtalas Köpings kyrka (UUB, C 
19 fol 231 v)

1413 - utfärdades ett dombrev på Kö
pings ting (RA, Hs 1357-81)

1423 - omnämns Köping i ett dombrev 
(RPB 1425 21/2).

Vidare finns ett s k fundationsbrev 
utfärdat år 1469 av Kristian I där han 
upplåter "wor oc kronans kirke Ko- 
pinge".... "till sancti Johannes klo
ster där av byggas". Samtidigt till
fördes klostret allt det "spitaltion- 
de", som föll på Öland med villkor att 
bröderna åtog sig vården av de spetäl- 
ska på ön (DA, 4, s 64, DCP s 212).

1.3 DE ÄLDSTA KARTORNA

Geografiskt omfattar denna rapport 
stora delar av de två byarna Klinta 
och Solberga. Till den senare byn hörDe äldsta skriftliga källorna där Kö-
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Karta 3 a. Karta över Klinta by upprättad år 1676 av Lars 
Johansson Salman. Plan of Klinta village 1676.



Karta 3 b. Karta över Solberga by upprättad år 1683 av Arosan
der. Plan of Solberga village 1683.



Köpings prästgård. Klinta by kartlades 
redan på 1670-talet av drottning Kri
stinas lantmätare Lars Johansson Sai
man, som troligen även upprättat en nu 
försvunnen karta över Solberga by. 
Liknande öde har rönt en karta över 
Köpings prästgårdsägor av lantmätaren 
Ruten (Göransson 1986 s 55 f).

Klinta by

I det skriftliga källmaterialet finns 
Klinta by omnämnt som Klyntthe (1535), 
Klyntte (1539), Klinte (1544). Namnet 
syftar på bytomternas läge på landbor
gen som höjer sig över slätten innan
för Köpings viken.

Salmans karta från 1676 uppvisar fyra 
lika stora kronohemman och ett större 
skattehemman (karta 3a). Före 1547 har 
byn varit helt och hållet av kronona- 
tur och fördelad på 12 lika stora går
dar. Enligt en senmedeltida skriftlig 
källa ingick Klinta by i en kunglig 
förläning (Göransson 1986 65 f).

Solberga by

Av Salmans karta över Klinta by fram
går att Köpings kyrka vid slutet av 
1600-talet låg på Solberga bys ut- 
marker.

Den äldsta kartan över Solberga by är 
upprättad 1683 av Arosander (karta 
3b). Kartan visar hur bytomterna, som 
till stor del avbrändes under Kalmar
kriget 1611-13, fortfarande var tyd
ligt urskiljbara. På en bytomt söder 
om byn ligger gården Staffanstorp, som 
bildats efter ödeläggelsen genom att 
kyrkoherden och prosten Mäster Staffan 
köpt upp flera gårdar i byn. Till
sammans med prästgården kom han att 
bruka hela byn.

Köpings prästgård var belägen ca 800 m 
rakt söder om Köpings kyrka. Liksom 
kyrkan var prästgården anlagd på Sol
berga bys marker. Ägorna var samlade 
runt gårdstomten. Till dessa ägor 
tillkom särskilt avsatta åker- och sk 
ängehåpor eller flätor i flera av 
socknens bygärden. Köpings kyrka er
höll under medeltiden även avkastning

en av åtskilliga gårdar i och utom 
socknen. Dessa reducerades av Gustav 
Vasa (Göransson 1986 s 59 f).

1.4 INSTITUTIONER, BYGGNADER FÖR
ALLMÄNNA ÄNDAMÅL OCH ANDRA VIKTIG
ARE TOPOGRAFISKA FÖRETEELSER.

1.4.1 Uppläggning

I detta avsnitt redovisas genom 
skriftligt källmaterial kända kyrkliga 
byggnader liksom sådana funktionsbe- 
stämda anläggningar, vilka är av sär
skild betydelse för diskussion om Kö- 
pingsviksboplatsens topografi och 
funktion.

Ingen medeltida byggnad är idag bevar
ad. Murrester tillhörande den medel
tida kyrkan är emellertid bevarade 
norr och öster om den nuvarande kyr
kan .

1.4.2 Kyrkliga institutioner och bygg
nader

Köpings kyrka (fornl 167)

1398 - omtalas Köpings kyrka (UUB,
Cl 9 , fol 231 v)

Kyrkan omnämns under 1500-talets bör
jan som ett regalt pastorat (SRS 
III: 2 , s 287).

Murresterna efter Köpings medeltida 
kyrka påträffades år 1952 när den år 
1805 uppförda kyrkobyggnaden revs (AR 
48). De medeltida murarna blev vid 
detta tillfälle föremål för byggnads- 
arkeologiska undersökningar under led
ning av Ragnhild Boström. Undersök
ningens resultat finns redovisade i 
Sveriges kyrkor volym 170 om Köpings 
kyrkor, 1977.

Fragment av eskilstunakistor som bl a 
påträffats inmurade i 1800-talskyrkan 
talar för att den äldsta kyrkan varit 
en träkyrka. Vid mitten av 1100-talet 
påbörjades stenkyrkobygget genom att 
ett kort kor med en vid absid uppför
des i anslutning till träkyrkan. Något 
senare byggdes ett långt och brett 
långhus och ett rektangulärt västtorn.
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Efter en tid förstärktes korets murar 
på insidan och välvdes med ett tunn
valv. Över denna del uppfördes ett 
torn med uppgång inifrån koret. Decen
nierna före 1250 förhöjdes långhusmur
arna och långhuset välvdes till en 
treskeppig hallkyrka. Kring sydporta- 
len byggdes vid mitten av 1200-talet 
ett vapenhus. En sakristia anslöts 
omkring år 1300 till korets norra mur.

I början av 1700-talet genomgick kyr
kan omfattande reparationer, bl a in- 
lades ankarbjälkar. Trots det störtade 
ett par valv i västtornet in år 1744. 
Kring år 1800 diskuterades rivning av 
västtornet men så småningom framväxte 
planer på att bygga en ny kyrka. Ar 
1805 revs hela medeltidsskyrkan. Mur
arna lämnades kvar till ca 0,7 m över 
mark med undantag av nordmuren som be
varades till fönsterbröstningshöjd ca 
2,0 m över mark. Vid uppförandet av 
den nya kyrkan återanvändes stenen 
från den gamla. Denna kyrka var så il
la byggd att det år 1952 blev aktuellt 
att ersätta den med en ny byggnad. 
(Schiick 1959 s 196, Boström 1977 s 28 
f).

Johanniterkloster

1469 - donerades Köpings kyrka till
Johanniterorden för att därvid 
uppföra ett kloster. Klinta 
by, Egby kapell och socken 
samt Vinö i Stegeholmsskären 
anslogs till klostrets uppe
hälle (DA 4, s 64).

Det är okänt om någon klosterbyggnad 
hann påbörjas invid Köpings kyrka 
(jmfr nedan under rubriken Hospital).

Hospital

1469 - tilldelades Johanniterklostret
allt det spitaltionde som föll 
på Öland med villkor att brö
derna åtog sig vården av de 
spetälska på ön (DCP, s 212).

Hospitalets funktion övertogs sanno
likt av Uknabäcks hospital, nära Mön
sterås på fastlandet, i och med att 
det ombildades till Kronobäcks Johan
niterkloster (Blomkvist 1978 s 89).

Gilleshus

Inga medeltida dokument omtalar gillen 
eller gilleshus i Köpingsvik. På av
bildningar från år 1634 (Rhezelius) 
respektive år 1750 (P Frigelius) finns 
i ett hörn av kyrkogården ruinerna av 
ett stenhus som tolkas som gilleshus 
(Boström 1977 s 16).

1.4.3 Andra viktiga topografiska före
teelser

Ting

Slätbo häradsting sammanträdde under 
1300- och 1400-talen i Köpingsvik. Av 
bevarade dombrev framgår att tingen 
hölls vid Köpings kyrka. Denna judi- 
ciella funktion finns bevarad i namn 
som Tingsflisa, en runsten strax syd
ost om kyrkan samt fastighetsbeteck
ningarna Tingsene och Tingsdal. Ting
sene finns belagt i Wallinus avhand
ling om Öland från 1703. Däremot är 
Tingsdal en sentida fastighetsbeteck
ning som 1820 ersatte beteckningen Da
lens kronotorp (Boström 1977 s 10).

Marknad

I det skriftliga källmaterialet finns 
en uppgift från 1673 om en marknads
plats i Köping. Den omnämns i Hadorphs 
reseberättelse för att beskriva läget 
för en brunn - "en gammal brunn rätt 
trinn finns söder om kyrkan uth på 
backen som fordom var ständig när 
marknadsplatzen var i bruk". År 1795 
återinrättades en marknad, som förlä
des till en plats mellan kyrkogården 
och Tingsflisa. Båda marknaderna kan 
ha varit förlagda till samma öppna 
plats söder om kyrkan (Boström 1977, 
s 12).

Skurkvarn

På Solberga 4:1 (AR 98C) har de för
modligen hittills äldsta resterna av 
en skurkvarn påträffats. Skurkvarnen 
bestod av en vandring, som med drag
hjälp av oxar slipade kalksten. De be
varade resterna av skurkvarnen utgörs
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av ett centralt placerat kraftigt 
stolphål, som på ett avstånd av fyra 
meter omges av en till två meter breda 
fläckar av röd skurlera. Detta är det 
avfallslager, som bildas vid slipning 
av kalkstenar. Kring skurkvarnen har 
påträffats flera oregelbundna tunna 
fragment av kalkstenar med en slipad 
yta och huggna kvadratiska stenar som 
ännu inte slipats. Skurkvarnen härrör 
med all säkerhet från tidig medeltid. 
Se vidare kapitel 3.4.2.

Brunnar och källor

Endast 5 - 6 m ifrån skurkvarnen låg 
en brunn med ett kvadratiskt knuttim- 
rat brunnskar (AR 98b) . Troligen är 
denna samtida med skurkvarnen.

Antikvarie J Hadorph nämner år 1673 
två brunnar som fanns söder om kyrkan. 
Den ena fanns "uth på backen som for
dom var ständig när marknadsplatzen 
var i bruk ". Det skulle möjligen kun
na vara den gamla brunn som ligger in
vid en stor ask på den öppna platsen 
söder om kyrkan (fastigheten Solberga 
23:5 f d Kyrkplanen 1:6).

Den andra brunnen som omtalas ligger i 
skogsmarken Prästhag söder om kyrkan 
"en lijten springkälla med steen om
satt" (fornl 173). Den kallas Krist- 
källan och är 1 m i diam och 0,4 m dj.

Utmed stigen mellan prästgården och 
kyrkan finns förutom Kristkällan yt
terligare en brunn, i norra delen av 
Prästhagsskogen (Boström 1977 s 12).

I norra delen av kyrkogården fanns 
förr en brunn med gott vatten, enligt 
Abraham Ahlqvists Ölands Historia och 
Beskrivningar, 1822-27 (Boström 1977 s 
24) .

På ett flertal ställen runtom i sam
hället och Klinta by finns gamla brun
nar kvar. Deras ålder och allmänna 
tillgänglighet är det svårt att säga 
något om utan närmare efterforskning
ar. Den brunn som finns invid smedjan 
och benämnes vattenställe på gamla 
kartor, har troligen varit i allmänt 
bruk.

I detta sammanhang bör även nämnas "St 
Elavs källa" (fornl 41), trots att 
denna ligger mellan Borgholm och Kö
pingsvik. Den sprang förr fram under 
en hög kalkstensklippa alldeles intill 
vägen, men har nu sinat. Intill finns 
ett offerkast. Till källan är knuten 
en medeltida tradition om väktare Elav 
på Borgholms slott. (Boström 1977, s 
12).

Vägar

Vägarna på 1600- och 1700-taIskartorna 
tycks i stort överensstämma med dagens 
vägsträckningar. Dessa kan inte åter
föras till vikingatida/tidigmedeltida 
förhållanden, då med ett undantag (se 
nedan) inga vägar har framkommit vid 
arkeologiska undersökningar.

I samband med en undersökning i det 
sanka området vid Prästarännilen på
träffades delar av en väg i tre sten
satta nivåer (AR 98A). Denna visar 
ingen som helst överensstämmelse med 
vägarna på 1600- och 1700-talskartor
na .

Bron

Ar 1970 revs den välvda stenbron över 
Prästarännilen (AR 97G). Stenbrons ål
der är okänd men Hilfeling ritar 1796 
en enkel träbro över Prästarännilen.

Mur

En kallagd stenmur, med samma sträck
ning som strandlinjen, har kunnat föl
jas genom hela samhället. Den löper 
från Solberga 4:11 åt nordost tills 
den försvinner in under vägfyllningen 
vid Klintabacken. Muren följer 5 me
tersnivån och är synlig som en markant 
förhöjning i gräsmattan i norra delen 
av fastigheterna Klinta 4:4, 4:3,
3:10, 24:3, södra delen av Tingsene 
1:14, Klinta 16:1 samt bakom smedjan. 
Stenmuren har undersökts vid sex till
fällen (AR 33, 64, 69, 97, 99c, p) och 
visat sig vara byggd som en skalmur, 
bevarad i 1-2 skift. Murlivet består 
av upp till halvmeterstora stenar med 
mindre skolstenar. Stenarnas botten
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ligger i orörda sand- eller gruslager 
och ans lutande jordlager var avsatta i 
vatten. Den geolog som konsulterades 
vid ett av undersökningstillfällena 
konstaterade att de sand- och grus la
ger som låg norr om muren avsatts i 
relativt stark sjö medan de som låg 
innanför var avsatta i lugnare vatten 
(AR 33). En möjlig tolkning är att mu
ren tjänat som strandskoning eller 
vågbrytare. Muren ligger helt dold av 
det vikingatida/tidigmedeltida kultur
lagret och den bör därför tillhöra en 
äldre bebyggelseperiod.

Dike

Ett dike har sträckt sig tvärs över 
fastigheterna i nordvästra delen av 
Köpingsvik och kan följas från Solber
ga 4:11 tom Solberga 4:4 (AR 64, 69, 
98b, 99a-h). Diket låg söder om, dvs 
innanför strandmuren, och hade en nå
got annorlunda sträckning. Dikets slut 
eller utlopp åt norr mellan Solberga 
4:6 och 4:4 är ej undersökt. Diket har 
varit 3-4 m brett och djupet har var
ierat mellan 0,5 till drygt 2 m. Det 
har efterhand fyllts igen med allehan
da avfall, speciellt från horn-, järn- 
och bronshantverk. Om diket tidigare 
anslutit till Prästarännilen kan vat
ten därifrån letts in i boplatsområ
det .

Hamn

En vikingatida/tidigmedeltida hamn kan 
ha legat på Solberga 4:11 (AR 98 d-e). 
Här finns Prästarännilens utlopp och i 
detta område har, i djupliggande grus- 
och lerlager påträffats, en mängd 
djurben, bearbetat trä, båtspant och 
nitar, dymlingar, läder, keramik och 
kalkstensspill. Detta skulle kunna va
ra den forna hamnbassängens botten där 
avfall avsatts. Ovan grus- och lerlag
ren finns kraftiga torvlager som visar 
att området varit sankt innan det 
slutgiltigt översandats. Strax utanför 
detta område finns idag en sandrevel, 
som kan ha utgjort ett bra skydd för 
hamnen.

Från intilliggande fastighet Tingsene 
1:14:s norra del finns även fynd av

träpålar i djupt liggande lager 
(AR 82). Muntliga uppgifter omtalar 
också uppstickande träpålar vid kom
munens VA-grävning i fastighetens söd
ra del.

Runstenar och eskilstunakistor

I Köpingsvik finns två runstenar. En 
runsten, Tingsflisa, med följande tex
ter; "Torur och Torsten och Torfast 
dessa bröder reste stenen efter sin 
fader Gunnfus. Gud hjälpe hans själ", 
står strax sydost om kyrkan. En run
sten finns i en villaträdgård i Kö
pings västra del. Denna sten hittades 
1909 i en närliggande åker. Några per
soner, varav en med förledet Gud- i 
namnet har låtit resa stenen. I Ölands 
forngårds trädgård i Borgholm finns 
ytterligare en runsten som enligt upp
gift ursprungligen kommit från Köpings 
kyrkogård. Minst två män Frode och 
Karl (?) reste stenen efter sin gode 
fader.

När Ölands runinskrifter publicerades 
i början av 1900-talet redovisas sex 
runstenar från Köpings socken. Två av 
dessa var endast kända genom avbild
ningar och uppteckningar. I C G Hilfe- 
lings Resejournal från 1797 omnämns 
att "uti Söd Östra Hörnet af Östra 
Tornet ut åt Kyrkogården syntes nedre 
vid jorden en kant av en inmurad Rune
sten med texten ..." stenen efter sin 
son...". År 1973 återfanns troligen en 
del av denna sten, såsom mursten i 
sakristian från 1954. J Rhezelius no
terade 1634 att en runsten låg "widh 
wester Tornet på södra sidhan i wrån 
wid wapenhuset". Abraham Ahlqvist näm
ner i sin Ölands Historia och Beskriv
ningar att 1805 vid rivning av medel
tidskyrkan "blefwo flere stenstycken 
med runor fundne i murarne. Dessa 
stycken inlades åter i de nya wäggar- 
ne; äfwen förstördes en runsten, som 
låg på Kyrkogården" (Gustavsson 1977 s 
16).

Vid grävningar på Köpings kyrkogård 
har vid flera tillfällen påträffats 
fragment av eskilstunakistor. Det 
största fyndet, ett 60-tal fragment 
gjordes 1953-54 i samband med att 
1800-taIskyrkan revs (AR 48). Dessa
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runstenar undersöktes redan i fält av 
Sven B F Jansson. Under två lager av 
kalkbruk, vilket bekräftar att stenar
na ingått i två kyrkobyggnader, fanns 
på så gott som samtliga stenar den ur
sprungliga bemålningen bevarad. En 
analys av färgerna visade att man an
vänt mönjerött och sot. Inte bara 
ristnings linj erna utan även ytorna 
mellan linjerna var bemålade. Orden 
var markerade genom växling mellan röd 
och svart färg (Jansson, Andersson 
1954 s 84 f). Inskrifter som Sancta 
Maria och ristade kors visar att run
stenarna utgjort kristna gravmonument 
(Gustavsson 1977 s 18).

2 DATAINSAMLING
2.1 ALLMÄNT

Datainsamlingen har inriktats på

- uppgifter om arkeologiska undersök
ningar och observationer

- uppgifter om utschaktade områden där 
kulturlager från stenålder, vikinga
tid och medeltid helt eller delvis 
saknas.

- uppgifter om fornlämningar upptagna 
i fornlämningsregistret (se appen
dix)

Materialet har insamlats frän följande 
institutioner: Riksantikvarieämbetet 
UV-öland, Borgholm, antikvariskt-to
pograf iskt arkiv (ATA) och länsmuseet 
i Kalmar (KLM).

Materialet redovisas i rapporten på 
kartor i skala 1:4000 samt i tabeller. 
Kartorna anger exakt eller ungefärligt 
läge för undersökningar och observa
tioner. Egna tolkningar har medvetet 
undvikits i denna redovisning.

För mer ingående uppgifter hänvisas 
till respektive avsnitts inledning. Om 
den allmänna problematiken kring valet 
av insamlingsuppgifter, se projektpro
grammet (Medeltidsstaden 1, 1976 , 
Riksantikvarieämbetet och Statens 
Historiska Museer. Rapport).

2.2 URSPRUNGLIGA OCH NUVARANDE 
MARKNIVÅER

2.2.1 . Kommentar med källvärdering

Någon karta med ursprungliga markni
våer har ej upprättats för denna rap
port. Orsaken till detta är att dagens 
topografi i Köpingsvik med all sanno
likhet är rätt lik den vikingatida/me
deltida. Istället redovisas här en 
karta med dagens markförhållande 
(karta 5). Med undantag av landhöj
ningen torde inga större förändringar 
ha skett. Området har fram till våra 
dagar varit lågt exploaterat. Det kan
ske mest genomgripande byggnadsföre
taget var utvidgningen av väg 136 då 
man dels schaktade i den gamla vägba
nan och dels lade upp en ny strand- 
vallsliknande vägbank.

I motsats till många andra tidigmedel
tida orter med metertjocka kulturlager 
är kulturlagret i Köpingsvik tunt och 
homogent; i allmänhet 0,1 - 0,2 m tj . 
Det ligger 0,2 - 0,3 m under markytan 
pa ett sand- eller grus lager. Med un
dantag av strandvallarna i linjen kyr- 
kan-skolan och söder därom sluttar om
rådet jämnt ner mot stranden.

Samtidigt som man kan säga att bilden 
av den ursprungliga marknivån är täm
ligen enkel i Köpingsvik, har den dock 
en del komplicerade sidor. Den flacka 
och öppna stranden innanför Köpings- 
bukten har genom århundradena varit 
utsatt för både pålagring och erosion 
av sand och grus. På flera platser har 
konstaterats att nya markytor bildats 
sedan den gamla sandats över och att 
en eller flera transgress ioner före
kommit under stenåldern.

Att sammanställa en karta med ur
sprungliga marknivåer som täcker områ
det vid Prästarännilens utlopp vore av 
största vikt när det gäller att med 
säkerhet belägga den förmodade vi
kingatida/tidigmedeltida hamnen. I 
samband med arkeologiska undersök
ningar i detta område har ett mycket 
stort antal profiler upprättats och 
jordprover tagits för att med hjälp av 
geologiska analyser erhålla en tolk
ning av hur jordlagren avsatts. En ut
värdering av detta material har emel
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lertid inte kunnat göras inom ramen 
för denna rapport.

2.3 ARKEOLOGISKA OBSERVATIONER 

2.3.1 Uppläggning

Grundmaterialet består av rapporter 
och fältmaterial från arkeologiska un
dersökningar. En mindre del har häm
tats ur publicerad litteratur och från 
fastighetsägares observationer i sam
band med markarbeten. Det arkeologiska 
materialet har förtecknats i ett ar
keologiskt register (AR). Ett nummer i 
det arkeologiska registret motsvaras 
av ett diarienummer hos den grävande 
institutionen. Detta är vanligen det 
nummer som vid diarieföringen givits 
länsstyrelsens tillstånd för grävning
en. För det arkeologiska registret in
nebär detta att under samma AR-nummer 
kan ingå flera stora grävningsytor el
ler både provundersökning och slutgil
tig undersökning. De spridda schakten 
som undersöktes mellan åren 1970-71 
(AR 97a-qq)har i efterhand erhållit 
ett diarienummer liksom samtliga gräv
ningar mellan åren 1971-73 (AR 98a-n)

och provundersökningarna under åren 
1972-73(AR 99a-r).

Till det arkeologiska registret hör en 
karta i skala 1:2 000 med redovisning 
av samtliga arkeologiska observa
tioner. Originalen förvaras på Riksan
tikvarieämbetet och kopior på läns
styrelsens kulturmiljöenhet (länsanti- 
kvarien) och på länsmuseet i Kalmar.

Ett utdrag ur det arkeologiska regist
ret redovisas i rapporten. Numren hän
visar till en karta i skala 1:4 000 
(karta 6).

I redovisningen av det arkeologiska 
registret (AR) har medtagits alla 
iakttagelser som rapporterats i sam
band med arkeologiska undersökningar 
(A), arkeologiska dokumentationer vid 
schaktningar (AS), arkeologiska prov
undersökningar (AP) samt arkeologiska 
iakttagelser vid schaktningar av ar
keolog eller ortsbefolkning (S). Detta 
register är en kort sammanfattning av 
uppgifterna i det fullständiga regist
ret. Uppgifterna har i görligaste mån 
uppordnats efter den fastighetsbeteck
ning , som gällde vid undersöknings
tillfället .
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Undersökningar upptagna i arkeologiskt register (AR)

Nr Fastighet, gata etc Nr Fastighet, gata etc

1 Godtemplarlägenheten 1:1 52 Solberga 1:2
2 Klinta 1:24 53 a-b Solberga 1:2. Tingsdal 1:1
3 Klinta 1:47 54 Solberga 1:2
4 Klinta 2:11 55 Solberga 2:11
5 Klinta 2:13 56 Solberga 2:11
6 a-b Klinta 3:2 57 Solberga 2:16
7 Klinta 3:2, 3:3 58 Solberga 3:2
8 Klinta 3:3 59 Solberga 3:2
9 Klinta 4:1 60 Solberga 3:2

10 Klinta 4:1 61 Solberga 3:13
1 1 Klinta 4:4 62 Solberga 4:6
12 Klinta 5:4 63 Solberga 4:6
13 Klinta 5:4 64 Solberga 4:8
14 Klinta 5:4 65 Solberga 4:8
15 Klinta 5:4 66 Solberga 4:8
16 Klinta 5:4 67 Solberga 4:8
17 Solberga 5:16 68 Solberga 4:11
18 Klinta 5:18 69 Solberga 4:20
19 Klinta 5:20 70 a-e Solberga 5:3
20 Klinta 5:20 71 Solberga 5:3, Trekanten 1:1
21 Klinta 5:20 72 Solberga 5:4
22 Klinta 5:20 73 Solberga 5:5, 5:12
23 a-b Klinta 5:20 74 Solberga 5:11
24 Klinta 5:20 75 Solberga 5:11
25 a-b Klinta 5:20 76 a-c Solberga 5:11
26 Klinta 5:20 77 a-b Solberga 5:11
27 Klinta 5:24 78 Solberga 5:19
28 Klinta 5:25 79 Solberga 5:19
29 Klinta 5:25 80 Solberga 14:1
30 Klinta 7:1 81 Solbergatakten 1:1
31 Klinta 7:1 82 Tingsdal 1 :1
32 Klinta 17:1, 22:1 83 Tingsdal 1 :1
33 Klinta 18:1, 24:1 84 Tingsdal 1 :1
34 Klinta 20:1 85 Tingsdal 1:14
35 Klinta 20:1 86 Tingsdal 1: 15
36 Klinta 20:1 87 Tingsdal 1:15
37 Klinta 21.1 88 Tingsene 1:1
38 a-b Klinta 21:1 89 Tingsene 1.1
39 Klinta 21:1 90 Tingsene 1:3
40 a-b Klinta 21:1 91 Tingsene 1:3
41 Klinta 23:1 92 Tingsene 1:3
42 Klinta 23:1 93 Tingsene 1 :3
43 Kyrkplanen 1:1 94 Tingsene 1 :3
44 Kyrkplanen 1:1 95 Tingsene 1 :14
45 Kyrkplanen 1:4 96 a-b Tingsene 1 :17
46 a-b Kyrkplanen 1:4 97 a Gröndalskilen 1:1
47 Köpinge 1:8 b-g Solbergatäkten 1:1
48 Köpings kyrka h Solberga 4:11
49 a-b Köpings kyrkogård j Solberga 4:8
50 a-b Köpings kyrkogård k Solberga 2:10
51 Solberga 1:1 1 Solberga 4:5
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Undersökningar upptagna i arkeologiskt register (AR)

Nr Fastighet, gata etc Nr Fastighet, gata etc

m Solberga 4:2 108 Solberga 23:2
n-o Solberga 4:6 109 Öster om Klinta by
p-q Solberga 4:4 110 Norr om Köpings kyrka
r Solberga 4:14 111 Vid Köpings klint
s Tingsene 1:3 112 Köpings kyrkogård
t-u Kyrkplanen 1:1 113 Solberga 3:5
V Klinta 13:3 114 Tingsene 1:14
X Klinta 13:1 115 Solberga 23:5
y-z Solberga 5:3 116 Solberga 4:20
å Klinta 5:23 117 Klinta 18:1
ö Klinta 4:20
aa-bb Klinta 23:1 
cc-dd Klinta 24:1 
ee-ff Godtemplarlägenheten 1:1 
gg-hh Klinta 12:1 
jj-kk Kyrkplanen 2:1 
11 Klinta 20:1 
mm-nn Klinta 5:20 
oo pp Klinta 2:11

98
qq
a 
b-e 
f
g-h
j
k
1-m
n

99 a-d

h
j-1
m
n
o
P
q
r

100

101 a-b

102 a-b
103 a-b

104 a-c

105
106 a-e
107

Solberga 5:19 
Solbergatäkten 1:1 
Solberga 4:11 
Solberga 3:2 
Solberga 4:8 
Solberga 4:20 
Tingsdal 1:8
Kyrkplanen 1:1, Tingsene 1:3
Solberga 2:3
Solberga 4:8
Solberga 4:5
Solberga 4:2
Solberga 4:4
Klinta 13:1 (och Klinta 13:3)
Klinta 5:23
Klinta 4:20
Klinta 4:3
Klinta 16:1
Kyrkplanen 1:1
Kyrkplanen 1:6
Jätten Tings gata, Prästhags- 
stigen
Kyrkgatan. Jätten Tings gata, 
Solberga 3:2
Tingsgatan, Källmans gata 
Tingsene 1:14, Kyrkallén, 
Skurkvarnsvägen 
Mårtens gata, Ramsätravägen, 
väg 136 mot Klinta 
Skurkvarnsvägen 
Väg 979
Klinta 16:1 (fosfatkartering)
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, undersökningsår, Typ av Kultur-
nr, beskrivning under- lagrets

sökning mäktig
het i m

GODTEMPLARLÄGENHETEN 1:1 
1984

1 Undersökning av maskinschaktad yta A 
kulturlager, nedgrävningar, brand
gravar

KLINTA 1:24 
1984

2 Undersökning av maskinschaktad A
yta, 1 härd

KLINTA 1:47
1976

3 Kontroll av VA-schakt, inget AS
kulturlager

KLINTA 2:11
1977

4 Fem provschakt i anslutning till AP
en bautasten, kulturlager, 1 härd 
(fornl 55)

KLINTA 2:13 
1983

5 Tre schakt. Provundersökning, AP 0,1-0,2 m
kulturlager med 2 härdar
och 2 nedgrävningar

KLINTA 3:2 
1938

6 2 rösen varav ett undersöktes och A
ett kvarligger (fornl 60). Centralt 
brandlager och i kanten en häll- 
kista med skelett.

KLINTA 3:2, 3:3 
1957

7 a 1 röse, 13,5 m i diam, 1,4 m h A
med centralt brandlager 

b 1 röse, 13,0 m i diam, 2,0 m h 
med centralt brandlager 

c 1 hög, 15 m i diam, 1,3 m h 
med brandlager

KLINTA 3:3 
1927

8 1 röse med brandlager i kanten A
1 skadad hälIkistä

24

stenålder



2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata , undersökningsår, 
nr, beskrivning

Typ av Kultur
under- lagrets 
sökning mäktig

het i m

KLINTA 4:1
1926-27

9a 1 röse, 25 m i diam, 1 hällkista A 
med skelett

b Provschakt, 1 röse med centralt AP
brandlager, senare bortschaktat

1959
10 1 kvarngrund A

KLINTA 4:14 
1980

11 Övervakning av schaktning för AS
ledning, utfyllnadslager
troligen från kyrkan

KLINTA 5:4
1920-talet

12 Enligt fastighetsägaren påträf- S
fades vid schaktning för bostads
huset 2 runstensfragment och
1 bågspänne

1924
13 1 hällkista med skelett AS

1925
14 1 skadad brandgrav, 2 kantställda AS

kalkstensflis, ev rest av stenkista

1980
15 Undersökning av maskinschaktad yta A

kulturlager, härdar

1984
16 Övervakning vid grävning av plint- AS

hål, kulturlager i V-delen

SOLBERGA 5:16 
1974

17 Övervakning av schaktning för VA- AS
ledning, kulturlager, 2 mörkfärg- 
ningar, 1 stolphål och 1 härd

KLINTA 5:18 
1950

18 På fastighetens Ö del framgrävdes A
en skelettgrav, som ligger kvar.

0,05-0,3 m

0,15-0,3 m

0,1-0,5 m stenålder
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, undersökningsår, Typ av Kultur-
nr, beskrivning under- lagrets

sökning mäktig
het i m

KLINTA 5:20 
1950

19 Tre schakt. Kulturlager, A stenålder
13 härdar, 2 stolphål,
6 stensamlingar, avfallsgropar 
6-7 delvis skadade skelettgravar

20
1961
Provundersökning, 1 skelettgrav AP stenålder

21
1964
Maskinschaktad yta, omrörda A stenålder

22

kulturlager

1975
Undersökning av 1 schakt 3 x 6 m A stenålder

23 a

1 grav med 3 skelett, kulturlager

1979
Kulturlager A 0,2-0,4 m stenålder

b

3 skelettgravar, varav 1 vikinga
tida, flera skadade skelettgravar,
5 stolphål, 2 stenkoncentrationer,
2 härdar, 2 avfallsgropar
Omrört kulturlager

1980
24 1 stensättning, ej undersökt, A

1 rest sten, 4 skelettgravar i 
träkistor m skoning av kalkstens- 
hällar

1983
25 Övervakning av schaktning för 

VA-ledning
a Kulturlager
b Kulturlager m 1 härd, 1 kon

centration av brända ben

1985
26 Övervakning av schaktning för el- AS 0,2 m

kabel, kulturlager

KLINTA 5:24 
1976

27 Provundersökning 20 st schakt AP 0,05-0,2 m
0,5x1,0 m, kulturlager, 1 stolphål

AS

stenålder
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, 
nr, beskrivning

undersökningsår, Typ av Kultur
under- lagrets 
sökning mäktig

het i m

KLINTA 5:25
1974

28 Schaktning för VA-ledning, kultur- AS 
lager, 3 härdar, 4 stolphål,
mörkfärgning

1983
29 övervakning av schaktning för VA- AS

ledning, omrört kulturlager

KLINTA 7:1
1900-talet

30 I samband med schaktning för S
bostadshus påträffades 7 skelett

1975
31 övervakning av schaktning för AS

VA-ledning, inget kulturlager

KLINTA 17:1, 22:1 
Årtal okänt

32 På fastigheterna fanns tidigare en S
grustäkt som fyllts igen med riv- 
ningsmaterial från kyrkan, lösfynd
av runstensfragment, fragm av dop- 
f und

KLINTA 18:1, 24:1 
1979

33 Kulturlager, strandmur, stolphål A
gropar

KLINTA 20:1 
1981

34 övervakning av schaktning för AS
bostadshus, huset lades på äldre 
grund, ingen fornl berördes

1988 (Källmansgatan)
35 Övervakning av schaktning för VA- AS

ledning, 1 skelettgrav.

1988 (Dalhorvan)
36 Maskinschaktad yta,kulturlager, AS

15 härdar och kokgropar, 1 brand-
grav

0,1-0,5 m
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, undersökningsår, 
nr, beskrivning

Typ av Kultur-
under- lagrets
sökning mäktig

het i m

KLINTA 21:1
1965

37 1 röse m underliggande brandlager A

1976 2
38 a Undersökningsyta 56 m , kultur

lager, 8 anläggningar 
b Övervakning av schaktning för VA- 

ledning

A 0,2 m

AS 0,2 m

1979
39 Övervakning av schaktning för VA-

ledning, vattenavsatta sandlager
1,5 m tj därunder blålera

AS

1979
40 a Övervakning av schaktning för

VA-ledning, 2 torvfyllda sänkor
8 m br och 0,8 m d| 

b Undersökt yta 87 m , 1 stenrad 
parallellt med stranden

AS

AS

KLINTA 23:1
1940-talet

41 Vid schaktning för bostadshus
påträffades 4 skelett, som gräv
des ned på kyrkogården

S

Omkr 1980
42 Övervakning av schaktning för

tillbyggnad, fyllnadsmassor
AS

KYRKPLANEN 1:1
1961

43 Schakt för telekabel, sot- och kol
gropar

S

1986
44 Övervakning av schaktning för VA-

ledning 26m 1, 1 skelettgrav,
1 härd

AS

KYRKPLANEN 1:4
1985

45 Provundersökning, kulturlager AP 0,15-0,3 m

1986
46 a Kulturlager, 4 härdar

b Kulturlager, 1 härd, 1 kokgrop
AS 0,15-0,3 m
AS 0,4-0,7 m
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, undersökningsår, Typ av Kultur-
nr, beskrivning under- lagrets

sökning mäktig
het i m

KÖPINGE 1:8 
1976

47 Övervakning av schaktning för VA- AS
ledning, kulturlager, 4 härdar

KÖPINGS KYRKA 
1952/53

48 Undersökning av murrester från A
den medeltida kyrkan i samband med 
rivning av 1800-talskyrkan. Härvid 
påträffades ca 60 fragment av run- 
ristade hällar till eskilstuna- 
kistor.
Kortfattad byggnadshistoria:
- kor med absid
- långhus, rektangulärt västtorn
- förstärktes korets mur invändigt 
och välvdes med ett tunnvalv 
däröver byggdes sedan ett östtorn

- långhusmurarna förhöjdes och lång
huset välvdes till en treskeppig 
hallkyrka

- tillbyggdes vapenhus
- uppfördes en sakristia mot korets 

norra mur
- 1805 raserades medeltidskyrkan

KÖPINGS KYRKOGÅRD
1926

49 a 1 hällkista från, medeltid AS
b Provgropar med kulturlager AP

1985
50 a 1 kokgrop AS

b Flis läggning AS

SOLBERGA 1:1 
1968

51 1 härd, fornl 42b AS

SOLBERGA 1:2 
1965

52 Kulturlager, 3 härdar, 1 hydd- A 0,75 m
botten, 3 skelettgravar utan fynd,
3 skelettgravar från vikingatid

stenålder

stenålder
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, undersökningsår, Typ av
nr, beskrivning under

sökning

SOLBERGA 1:2 forts 
1966

53 a Två schakt. Provundersökning, AP
kulturlager med fynd av flintav
slag, obrända ben

b Fyra schakt.Provundersökning, AP
inget kulturlager

ca 1975
54 Efterkontroll av schaktmassor S

vid garagebygge, inga fynd

SOLBERGA 2:11 
År okänt

55 Vid schaktning för bostadshus på- S 
träffades runstenar, samt vid 
trädgårdsarbeten 1 hällkista
med skelett

1965
56 Vid schaktning för elkabel på- AS

träffades 1 hällkista med skelett, 
ligger delvis kvar, fornl 162

SOLBERGA 2:16 
1976

57 1 domarring, några bautastenar, S
bortsprängda

SOLBERGA 3:2 
1980

58 Kulturlager, 1 avfallsgrop, A
1 stolphål

1984
59 övervakning av schaktning, kultur- AS 

lager på en sträcka av 3-4 m

1986
60 Övervakning av grävning för 8 AS

staketstolpar, matjordslager

SOLBERGA 3:13 
1955

61 1 hällkista med skelett, delvis AS
kvar i schaktväggen

Kultur
lagrets 
mäktig
het i m
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, undersökningsår, Typ av Kultur-
nr, beskrivning under- lagrets

sökning mäktig
het i m

SOLBERGA 4:6 
1940/50

62 Vid anläggandet av miniatyrland- S
skąp i trädgården påträffades
vad markägaren betecknar som 25 
brand- och skelettgravar

1987
63 Kulturlager, stolphål, nedgräv- A

ningar

SOLBERGA 4:8 
1975

64 Maskinschaktad yta, 300 anlägg- A
ningar, långhus, ugnar, stolphål,
avfallsgropar, mörkfärgningar, ler- 
fläckar, strandmur, avfallsdike

1983
65 Två schakt.Maskinschaktad yta, A

1 skelettgrav från romersk järnål
der, 2 brandgravar odaterade, 90 
anläggningar; stolphål, härdar, 
nedgrävningar, grophus etc

1983
66 Till största delen omrörda A

lager p g a tidigare veranda
tillbyggnad, kulturlager,
2 härdar

67 1985
Övervakning vid grävning av 12 AS
gropar för plintar, kulturlager

SOLBERGA 4:11
1988

68 Övervakning vid grävning av AS
8 gropar för plintar, kultur
lager, skurlera

SOLBERGA 4:20 
1975

69 Omrört kulturlager, 1 avfalls- A
dike, 1 strandmur, 10 mörkfärgn

0,25 m

0,2-0,3 m

0,2 m

0,1-0,15 m

0,2-0,3 m

0,3 m
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, undersökningsår, Typ av Kultur-
nr, beskrivning under- lagrets

sökning mäktig
het i m

SOLBERGA 5:3
1975 2

70 Provundersökning, 60 m .
a Skelettgrav 
b

AP

c
d
e

Kulturlager, mörkfärgningar 
Kulturlager, mörkfärgningar

0,15-0,3 m
0,15-0,2 m

stenålder

71
1979
Provundersökning, omrört kultur
lager, härd, grop med hästskankar

AP

SOLBERGA 5:4
1978

72 övervakning av schaktning för
VA-ledning, kulturlager

AS 0,1-0,3 m

SOLBERGA 5:5, 5:12
1979

73 Övervakning av schaktning för
VA-ledning. Inget kulturlager

AS

SOLBERGA 5:11
1934

74 1 skelettgrav S

75
1976
Provundersökning, omrörda lager 
endast orörda kulturlager i 
områdets V kant

AP

76
a

b
c

1978
Fem schakt. Maskinschaktad yta.
Fyra schakt. Gravfält, 6 skelett
gravar i träkistor
1 härd
kulturlager, 1 skelettgrav

A

0,3 m stenålder

77

a

b

1979
Övervakning av schaktning för 
elledning
Två schakt. 4 skelettgravar 
varav 3 i träkistor
Kulturlager

AS

0,8 m stenålder
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, 
nr, beskrivning

undersökningsår, Typ av Kultur
under- lagrets 
sökning mäktig

het i m

SOLBERGA 5:19 
1960

78 Schaktning för nybyggnad, 1 rund S
mörkfärgning med stenskoning

1980
79 Maskinschaktad yta, tunt kultur- AS

lager

SOLBERGA 14:1 
1938

80 Flyttning av bautasten S
Rapport saknas.

SOLBERGATÄKTEN 1:1 
1985

81 Maskinschaktad yta, omrörda lager A

TINGSDAL 1:1 (Sjömarken)
1955

82 Schaktning för VA-ledning torv- AS
lager, strandskoningsstenar, 
bearbetat trä, djurben, träd
stammar i grå sand

TINGSDAL 1:1
1978

83 Etterkontroll av schakt för VA- AS
ledning, 1 skelettgrav i schakt
vägg, kulturlager, 4 nedgrävningar

1979
84 Övervakning av schaktning för AS

teleledning, kulturlager,
4 härdar, 1 stolphål

TINGSDAL 1:14 
1979

85 Maskinschaktad yta, omrört? AS
kulturlager, 1 härd, 1 mörkfärg
ning

TINGSDAL 1:15 
1977

86 Maskinschaktad yta, kulturlager, AS
härdar - ej undersökta

0,1-0,3 m

0,1-0,4 m

stenålder

stenålder
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata 
nr, beskrivning

undersökningsår, Typ av Kultur- 
under- lagrets 
sökning mäktig

het i m

TINGSDAL 1:15 forts 
1983

87 Efterkontroll av schaktad yta, S
tunt och troligen omrört kultur
lager

TINGSENE 1:1 
1824

88 Undersökning av 4 skelettgravar A
i ättehögar, 1 hög vid Tingsflisa
och 3 norr om kyrkan ej markerade

1833
89 Undersökning av en något stenbunden A 

jordhög med skelett, hällkista

TINGSENE 1:3 
1961

90 Va-schaktning, undersökning av 2-3 A 
skelettgravar

1964
91 Kompletterande undersökning i A

anslutning till bortschaktad yta
för nybyggnad, 1 brandgrop

1964
92 Efterkontroll av schakt för VA- S

ledning, 1 sotfläck

1965
93 Övervakning vid bortschaktning AS

av 2 stenar i mur fornl 169,
inget kulturlager

1965
Se den riktiga fastighetsbeteck- A
ningen Solberga 1:2, AR 52

1982 (Busshållplatsen)
94 Provundersökning, inget kultur- AP

lager

TINGSENE 1:14 m fl 
1982

95 Två schakt.Övervakning av AS
schaktning, omrört kultur
lager, fornl 169

stenålder
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, 
nr, beskrivning

undersökningsår, Typ av Kultur- 
under- lagrets 
sökning mäktig

het i m

TINGSENE 1:17 
1981

96 a Kulturlager, gropar, stolphål A
1 härd. 4 skelettgravar 

b varav 2 säkert vikingatida

BREDDNING AV VÄG 136 OCH 979,
1970-71

97 a-qq totalt 44 schakt spridda över
hela området

GRÖNDALSKILEN 1:1
97 a Kulturlager, undersöktes ej AS

övertäcktes med vägfyllning

SOLBERGATÄKTEN 1:1
97 b Fyllning från kyrkogården A
97 c Kulturlager, 4 stolphål A
97 d Kulturlager, sotfläckar A
97 e Kulturlager med sot A
97 f Kulturlager, 1 nedgravning, A

1 stenkoncentration

STENBRO
97 g övervakning av rivning av välvd AS

stenbro

SOLBERGA 4:11
97 h Kulturlager; 2 nivåer stenlägg- A

ningar, ev golv,6 stolphål,
1 härd, 1 slaggrop

SOLBERGA 4:8
97 j Kulturlager, 1 stensättning A

(del av), 3 avfallsgropar,
1 ugn, 2 gropar, 3 mörkfärgningar,
1 härd, 1 stolphål

SOLBERGA 2:10
97 k Matjordslager (0,2 m tj) A

1 mörkfärgning

SOLBERGA 4:5
97 1 Kulturlager?, 1 mörkfärgning A

SOLBERGA 4:2
97 m Uppgifter saknas A

0,1-0,2 m

0,15 m

0,05-0,2 m 
0,1-0,25 m 
0,2 m 
0,1-0,2 m

0,2 m

stenålder

35



2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, undersökningsår, Typ av Kultur-
nr, beskrivning under- lagrets

sökning mäktig
het i m

SOLBERGA 4:6
97 n Ej totalundersökt, kulturlager

1 nedgrävning
A

97 o Myllager 0,3 m tj, 1 stolphål A
97 p Myllager 0,38 m tj, 1 brand- 

grav?
A

SOLBERGA 4:4
97 q Myllager 0,25-0,3 m tj A

SOLBERGA 4:14
97 r Myllager 0,5 m tj, 1 härd A

TINGSENE 1:3
97 s Kulturlager, 1 mörkfärgning A

KYRKPLANEN 1:1
97 t Myllager 0,2 m tj A
97 u Myllager 0,2-0,3 m tj A

KLINTA 13:3
97 v Myllager 0,5 m tj, 1 härd,

1 avfallsgrop
A

KLINTA 13:1
97 x Kulturlager, 20 stolphål

2 rader m pinnhål, 2 härdar
1 långhus, ugn, 2 mörkfärg-

A

ningar

SOLBERGA 5:3
97 y Myllager 0,2 m tj A
97 z Kulturlager, 6 stolphål,

3 stensättningar, 1 härd,
1 avfallsgrop, 1 lersträngs- 
område

A

KLINTA 5:23
97 å Myllager 0,3 m tj A

KLINTA 4:20
97 ö Kulturlager, 6 mörkfärg- 

ningar, 1 härd
A

KLINTA 23:1
97 aa Myllager 0,2 m tj A
97 bb 2 stensträngar ev kantkedjor 

till stensättningar
A

0,15-0,2 m 

0,15-0,2 m

0,1-0,15 m

0,2 m

0,05-0,2 m

36



2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, undersökningsår, Typ av Kultur-
nr, beskrivning under- lagrets

sökning mäktig
het i m

KLINTA 24:1
97 cc Myllager 0,25 m tj A
97 dd Myllager 0,25 m tj A

GODTEMPLARLÄGENHETEN 1:1
97 ee Myllager 0,1 m tj A
97 ff Myllager 0,3 m tj, 1 härd, 

skelettdelar av människa

KLINTA 12:1
97 gg Myllager 0,2-0,45 m tj A
97 hh Myllager 0,2 m tj A

KYRKPLANEN 2:1
97 jj Myllager 0,35 m tj, 2 härdar A
97 kk Myllager ca 0,15 m tj A

KLINTA 20:1
97 11 Kulturlager, 1 strandmur A

KLINTA 5:20
97 mm Kulturlager, 2 härdar A
97 nn Inget kulturlager A

KLINTA 2:11
97 oo Tre schakt. Kulturlager, A

2 stensamlingar, 1 sten
sträng, 1 avfallsgrop,
1 härd, 2 skelettgravar

97 pp Kulturlager, 5 stensamlingar, A
varav 1 ev hyddbotten, 1 stolp- 
hål, 4 avfallsgropar, 2 mörk- 
färgningar

SOLBERGA 5:19
97 qq Vid flyttning av 2 väghåll- A

ningsstenar upptogs en maskin- 
schaktad yta, kulturlager i 
klappergrus, 1 koncentra
tion med människoben

0,05

0,2-0,5 m

0,2-0,45 m

stenålder

stenålder

stenålder

ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR OCH SCHAKT- 
NI NGS ÖVERVAKNING AR 1971-73

98 a-n totalt 13 schakt spridda över hela 
området
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, undersökningsår, Typ av
nr, beskrivning under

sökning

SOLBERGATÄKTEN 1:1 
1972

98 a Stensatt väg i 2 nivåer A

SOLBERGA 4:11 
1971-72

98 b-e Undersökt totalyta 2.200 m
b Långhus, grophus, ugnar, A

avfallsdike, strandmur, brunn 
c Skurkvarn A
d-e Ev hamn A

SOLBERGA 3:2 
1972

98 f Övervakning av schaktning, inget AS
kulturlager

SOLBERGA 4:8
1972

98 g Övervakning av schaktning för VA, AS 
kulturlager

1973
98 h Maskinschaktad yta 110 m2, kultur- A 

lager, härdar, stolphål

SOLBERGA 4:20 
1972

98 j Efterkontroll, sållning av schakt- AS 
massor, 2 provgropar med omrört 
kulturlager. Kulturlagret delvis 
bevarat under byggnaden

TINGSDAL 1:8 
1972

98 k Efterkontroll av grävning för VA, S 
vattenavsatt torvlager

KYRKPLANEN 1:1, TINGSENE 1:3
1972

98 1 1 schakt 60 löpmeter, 
lager, härdgropar

kultur AS

98 m 1 schakt 20 löpmeter, 
lager

kultur- AS

SOLBERGA 2:3 
1972

98 n Efterkontr av schakthögar, mylla S

Kultur
lagrets 
mäktig
het i m

0,2 m
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, undersökningsår, Typ av
nr, beskrivning under

sökning

PROVUNDERSÖKNINGAR 1972-73 
99 a-r Totalt 22 schakt, de flesta i 

västra delen

SOLBERGA 4:8 
1972,73

99 a Kulturlager, 1 avfallsdike med AP
brunn, strandmur, 2 mörkfärgningar,
2 stolphål, 1 grop

99 b Kulturlager, 1 avfallsdike, AP
strandmur,1 grop, 3 stolphål,
1 mörkfärgning

99 c Kulturlager, 1 avfallsdike, AP
strandmur, 2 härdar, 1 stolphål,
1 stensamling,

99 d 2 provschakt, tunt kulturlager AP

SOLBERGA 4:5 
1973

99 e Kulturlager, 1 avfallsdike, 1 mur AP
99 f Kulturlager, 1 avfallsdike, AP

2 stolphål

SOLBERGA 4:2 
1973

99 g Kulturlager, 1 avfallsdike AP

SOLBERGA 4:4 
1973

99 h Kulturlager, 1 avfallsdike, AP
1 strandmur, 2 härdar, 2 stolphål,
3 mörkfärgningar, 1 sotfläck

KLINTA 13:1 
1973

99 j Kulturlager, 1 rektangulär stensyll,
2 stolphål

KLINTA 13:1 och KLINTA 13:3 
1973

99 k Recent kullerstens läggning, AP
kulturlager

99 1 Kulturlager, stensyll (samma som 
AR 99 j)

Kultur
lagrets 
mäktig
het i m

0,2m

0,08-0,25 m

0,1-0,2 m

0,1-0,35 m 
0,2 m

0,2 m

0,2m
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata , undersökningsår, 
nr, beskrivning

Typ av 
under
sökning

Kultur
lagrets 
mäktig
het i m

KLINTA 5:23
1973

99 m Omrört kulturlager, 1 mur,
2 golvnivåer av kalksten och lera

AP

KLINTA 4:20
1973

99 n Kulturlager, 3 mörkfärgningar,
2 diken med torvlager

AP

KLINTA 4:3
1973

99 o Kulturlager, delvis omrört AP 0,2 m

KLINTA 16:1
1973

99 p 1 strandmur AP 0,35-0,4 m

KYRKPLANEN 1:1
1973

99 q Kulturlager, 2 områden med sten- 
packning, stenrad fornl 170

AP

KYRKPLANEN 1:6
1973

99 r Sex schakt-inget kulturlager AP

JÄTTEN TINGS GATA, PRÄSTHAGSSTIGEN
1975

100 Övervakning av schaktning för VA
inget kulturlager

AS

KYRKGATAN, JÄTTEN TINGS GATA, SOLBERGA 3: 
1980

101 Övervakning av schaktning för

: 2

AS
elkabel

a Fyllnadslager troligen från kyrkan
b Kulturlager, 1 stolphål 0,1-0,25 m

TINGSGATAN, KÄLLMANS GATA 
1981

102 Övervakning av schakt för elkabel AS 
a Kulturlager, 3 härdar 
b Nedgrävning troligen spår efter 

borttagen stenmur, fornl 169
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, 
nr, beskrivning

undersökningsår, Typ av Kultur- 
under- lagrets 
sökning mäktig

het i m

TINGSENE, KYRKALLÉN, SKURKVARNSVÄGEN 
1985

103 Övervakning av schaktning för AS
VA-ledning

a Kulturlager, 2 härdbottnar,
3 kokgropar 

b Kulturlager

MÅRTENS GATA, RAMSÄTRA VÄGEN, VÄG 136
MOT KLINTA 

1985
104 Övervakning av schaktning för AS

telekabel- sju schakt
a Omrört kulturlager fett och 

sotigt
b Kulturlager med klappergrus 
c Omrörda lager vägfyllning

SKURKVARNSVÄGEN (norr om Solberga 4:2)
1988

105 Efterkontroll av schakt för S
elkabel, kulturlager, 1 härd

BREDDNING AV VÄG 979 
1976

106 Provundersökning
a Fyra schakt. Omrörda lager AP
b omrört lager med 2 bauta- AP
stenar, kulturlager, 1 härd 

c Fyllnadslager, omrörda lager AP
d Tre schakt. AP
Kulturlager, omrörda, 1 härd 

e 1 stenrad ev kantkedja till grav AP 
har tillförts fornl 58:2 

f Tre schakt. Myllager. AP

107 KLINTA 16:1
1983
Fosfatkartering, kulturlager AP

108 SOLBERGA 23:2 (f d Kyrkplanen 1:3) AP
1988

a Provundersökning omrörda lager AP
b Ledningsschaktning omrörda lager S

109 ÖSTER OM KLINTA BY 
1775
Vid vägarbeten påträffades en silver
skatt (415 g) 900-talet

0,2 m

0,2 m

0,1-0,2 m

0,1-0,2 m

stenålder
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2.3.2 Utdrag ur arkeologiskt register (AR)

Fastighet el gata, 
nr, beskrivning

undersökningsår, Typ av Kultur
under- lagrets 
sökning mäktig

het i m

110 NORR OM KÖPINGS KYRKA (troligen vid Klinta by) 
1779
Silverskatt (1965 g) bestående av ca 
70 tyska och danska mynt från 1100- 
talets andra hälft.

111 INVID KÖPINGS KLINT
1910
Vid markarbeten påträffades 366 mynt 
bestående av 231 svenska mynt präglade 
omkring 1225 och av 135 engelska och 
kontinentala mynt präglade under 1300- 
talet. Sammansättningen av mynten tyder 
på att det rör sig om två olika 
skattfynd.

112 KÖPINGS KYRKOGÅRD 
1915
I samband med gravgrävning invid 
kyrkans nordvästra hörn påträffades 
en silverskatt (50 g) bestående av 
332 mynt. Flertalet mynt var präg
lade omkring 1225 och ett fåtal 
vid slutet av 1100-talet.

113 SOLBERGA 3:5 
1988
Efterkontroll av VA-schakt, kultur- S 
lager

114 TINGSENE 1:14 (gamla järnvägsbanken)
1988
Kulvertering av dike.Inget kultur- AS 
lager

115 SOLBERGA 23:5 
1988
Schaktning för elkabel omrörda AS
matjordslager

116 KLINTA 4:20 
1988
Efterkontroll av kabelschakt, S
omrörda lager, endast matjord

117 KLINTA 18:1 
1988
Efterkontroll av mindre schaktning S 
omrörda kulturlager
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2.3.3. Fosfatkartering

I samband med en provundersökning 1973 
utfördes en fosfatkartering med syfte 
att försöka begränsa stenåldersbo- 
platserna och den vikingatida/tidigme
deltida bebyggelsen (AR 99a-r). En 
kompletterande kartering gjordes 1983 
strax öster om Klinta by (AR 107).

På karta 7 kan tydligt utskiljas två 
områden med kraftigt förhöjda fosfat
värden, vilka indikerar stenåldersbo- 
platser. De höga värdena kan förklaras 
av antingen längre bosättningsperioder 
eller ett näringsfång mera koncentre
rat på animalisk föda.

Den vikingatida/tidigmedeltida bo
platsen utmärks av något lägre fosfat
värden jämfört med stenåldersboplats
en . Enligt fosfatvärdena ligger bo
platsen på båda sidor om väg 136 genom 
Köpingsvik. De högre värdena är kon
centrerade till samhällets västra del.. 
Detta beläggs även av det arkeologiska 
materialet som visar på en intensivare 
bebyggelseaktivitet i denna del. Re
ster efter byggnadsdelar har främst 
påträffats norr om och under länsväg 
136 med en koncentration i väst. Söder 
om vägen har i stort sett endast på
träffats ett ej daterbart kulturlager 
med härdar som inte går att relatera 
till några byggnadskonstruktioner. De 
förhöjda värdena väster om kyrkan kan 
indikera ytterligare en bebyggelsekon
centration, som ännu inte undersökts 
arkeologiskt.

2.3.4 Fynd

Fyndmaterialet från Köpingsvik är till 
största delen tillvarataget i samband 
med arkeologiska undersökningar. Från 
1900-talets första hälft utgörs fynden 
huvudsakligen av gravfynd medan det 
från 1950 och framåt tillkommit ett 
omfattande fyndmaterial från boplats
undersökningar. Detta är i stort sätt 
obearbetat. Det enda boplatsmaterial 
som publicerats är det som framkom 
1970-71 i samband med upptäckten av 
den vikingatida/tidigmedeltida bo
platsen (Hagberg 1972-73, 1973, 1975). 
Gravmaterialet med därtill hörande 
fynd är publicerat i Ölands järnål-

dersgravfält Vol 1, 1987. I avvaktan 
på fyndfördelning förvaras huvuddelen 
av fyndmaterialet från Köpingsvik på 
Statens historiska museum, Stockholm. 
En mindre del har tilldelats läns
museet i Kalmar.

En fyndgrupp som tilldragit sig ett 
speciellt intresse är silverskatterna 
från Köpings socken. Nils Blomkvist 
har i en uppsats diskuterat silver
skatternas källvärde för lokalisering 
av fjärrhandelsplatser (Blomkvist 1974 
s 63f) .

Fyndmaterialet har inte bearbetats för 
denna rapport. Delar av materialet har 
emellertid utnyttjats i analysen i 
diskussion om datering och funktion.

2.4 UTSCHAKTADE OMRÅDEN

Pa karta 8 har markerats de områden 
där man kan förmoda att kulturlager 
fran stenalder, vikingatid/medeltid 
samt gravar från samma perioder helt 
eller delvis förstörts. Bedömningen är 
endast gjord utifrån en okulärbesikt- 
ning utvändigt av byggnadsbeståndet i 
Köpingsvik och Klinta.

På kartan har markerats

1. Sentida bebyggelse, där man kan 
förmoda att moderna grundlägg- 
ningsmetoder förstört kultur
lagren .

2. Hus med källare, såväl yngre som 
äldre byggnader. Källarna har 
endast konstaterats genom före
komst av källarfönster. Ut
sträckningen har inte uppmätts.
I vissa fall kan rester av kul
turlager finnas kvar.

3. Kända grustag som fyllts igen 
under sen tid.

De utschaktningar som förekommit i 
samband med lednings- och gatuarbeten 
har markerats men måste betraktas som 
ej undersökta områden då de vanligen 
utgörs av mycket smala schakt.

Kartan visar endast i stora drag för
hållandet mellan utschaktade områden
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och områden där kulturlager är beva
rade. I många fall kan källaren ha 
förstört en större yta än vad som 
framgår av utschaktningskartan. Kartan 
måste därför användas med stor för
siktighet då den kan ge en felaktig 
bild på enskilda punkter.

3 ANALYS

3.1 DET ARKEOLOGISKA MATERIALETS OM
FATTNING OCH KARAKTÄR

I det arkeologiska registret (AR) 
finns sammanlagt 117 arkeologiska ob
servationer. I detta har medtagits al
la iakttagelser som rapporterats i 
samband med arkeologiska undersökning
ar (A), arkeologiska dokumentationer 
vid schaktningar (AS), arkeologiska 
provundersökningar (AP) samt arkeolo
giska iakttagelser av arkeolog eller 
ortsbefolkning (S). För en del obser
vationer har gränsen mellan A och AS 
varit svår att dra.

Beteckningen innebär inte någon kvali
tetsbedömning men observationer i sam
band med arkeologiska undersökningar 
är i regel mer utförliga än observa
tioner i samband med schaktningsarbet- 
en. Dock kan t ex profiluppmätning vid 
schaktning vara noggrannare och mer 
analyserande än motsvarande vid en ar
keologisk undersökning.

Det arkeologiska registret ger ingen 
fullständig bild av det arkeologiska 
materialets omfattning. De stora un
dersökningarna i samband med t ex 
vägbreddningarna 1970 och 1971 då sam
manlagt 44 schakt togs upp motsvaras 
av endast ett nummer (AR 97 a-qq) och 
är därför inte jämförbar med t ex AR 
54, en efterkontroll av schaktmassor i 
samband med ett garagebygge. Å andra 
sidan kan det arkeologiska materialet 
vid en större undersökning vara brist
fälligt dokumenterat.

Undersökningarna från olika delar av 
Köpingsvik skiljer sig både när det 
gäller metod och omfattning. Vid en 
undersökning kan t ex all jord från

grästorven och ner till steril sand ha 
sållats vilket givit många fynd. Inom 
ett annat område har undersökningen 
utförts så att matjord och kulturlager 
banats av och endast de i sanden ner
grävda anläggningarna undersökts och 
sållats.

Stora ytor har ibland undersökts utan 
att boplatslämningar påträffats. 
Istället har man påträffat omrörda la
ger eller svårbestämbara lager utan 
daterbara fynd. Detta får bl a kon
sekvenser för tolkningen av handels
platsens utbredning.

Den arkeologiska verksamheten i Kö
pingsvik har varit relativt omfattan
de. Arkeologiska observationer har 
gjorts spritt över hela området. Av 
karta 6 framgår emellertid att den ar
keologiska aktiviteten varit mer om
fattande i västra delen av Köpingsvik. 
Stora arkeologiska undersökningar 
gjordes i detta område under början av 
1970-talet i samband med omfattande 
exploateringar t ex på Solberga 4:11 
(AR 98 b-e), och på Solberga 4:8 (98 
h, 64-67).

Samtliga undersökningar som ingår i 
det arkeologiska registret har, med 
ett undantag (se nedan), utförts vid 
exploateringar, de flesta i samband 
med olika typer av schaktningar (AS 
och S). Endast en tredjedel av obser
vationerna har gjorts vid arkeologiska 
undersökningar (A).

En undersökning kan karaktäriseras som 
en forskningsundersökning. Genom att 
gräva provschakt på 17 olika fastighe
ter försökte man fastställa den vi
kingatida/tidigmedeltida boplatsens 
utbredning (AR 99 a-r) .

De första dokumenterade undersökning
arna från Köpingsvik gjordes under 
1800-talets början då några gravar 
grävdes ut. Först i samband med ex
ploateringar av rösen i Klinta på 
1920- och 1930-talen gjordes ånyo ar
keologiska observationer i form av ett 
antal summariska räddningsaktioner 
från länsmuseets sida. Under 1950-ta- 
let, grävdes en stenåldersboplats vid 
skolan, gravar i Klinta samt utfördes 
en byggnadsarkeologisk undersökning i
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samband med rivningen av Köpings 
1800-talskyrka. Genom att RAÄ:s 
ölandskontor inrättades i Borgholm år 
1969 möjliggjordes en kontinuerlig ar
keologisk övervakning av exploatering
ar på Öland.Vid breddningen av väg 136 
år 1970 framkom för första gången det 
vikingatida/tidigmedeltida boplats lag
ret i Köpingsvik.

Mycket lite av det arkeologiska mate
rialet från Köpingsvik är bearbetat 
och publicerat. Undantag gäller dock 
för det vikingatida gravmaterialet, 
som bearbetats av K-G Petersson i en 
otryckt licentiatavhandling "Det vi
kingatida Köping på Öland" 1964 och av 
Hella Schulze i "Ölands järnålders- 
gravfält" Vol 1 1987. Materialet från 
den vikingatida/tidigmedeltida bo
platsen är däremot i stort sett obear
betat. U E Hagberg har dock i samband 
med upptäckten av Köpingsviksboplatsen 
på 70-talet i korta uppsatser presen
terat enskilda fynd och ett antal hy
poteser om boplatsens funktion (Hag
berg 1972-73, 1973, 1975).

En del av undersökningarna omfattar 
större sammanhängande ytor med ett 
stort antal byggnads lämningar och ett 
rikt fyndmaterial. Inom områden med 
stor bebyggelseaktivitet har det varit 
möjligt att dokumentera stratigrafiska 
förhållanden genom att yngre konst
ruktioner är nedgrävda genom äldre be
byggelselämningar. Det har däremot in
te varit möjligt att avläsa någon 
stratigrafi i kulturlagret. Detta är 
redovisat som ett homogent lager, som 
tolkats vara omrört genom odling.
Trots ovannämnda stratigrafiska bris
ter bör en analys av det arkeologiska 
materialet kunna resultera i en mer 
differentierad och detaljerad bild av 
den vikingatida/tidigmedeltida bo
platsens funktion och utveckling.

3.2 STENÅLDER

Vid sammanlagt 21 olika tillfällen har 
rester av stenåldersboplatser påträf
fats inom Köpingsviksområdet. Troligt
vis rör det sig om tre olika stenål
der sbosättningar A-C (se karta 9).

A. Boplatsen som ligger på en klap
perstensvall mellan 9-12 m ö h sträc
ker sig från norra delen av Klinta by 
ner i en båge mot kyrkogården (AR 19, 
22, 23, 25, 49b, 76c, 77b, 97mm, 97oo, 
97pp). Karaktäristiskt för boplatsen 
är en mängd krukskärvor ornerade med 
gropar i Säter III-stil och välbevar- 
ade ben- och hornföremål såsom fisk
krokar, harpuner, ljusterspetsar, 
prylar, pilspetsar, tandpärlor etc. 
Utöver detta fyndmateria 1 har även 
tillvaratagits föremål och avfall av 
flinta, kvarts, kvartsit samt yxor av 
flinta, horn och bergart.

Kulturlagret på boplats A är 0,1-0,3 m 
tj. Anläggningarna utgörs av härdar, 
stolphå1 och avfallsgropar. I anslut
ning till boplats lämningarna finns 
skelettgravar med ockra. Djurbensmate- 
rialet från boplatsen, som utgörs av 
ben från vattenlevande däggdjur, sjö
fågel och fisk, visar att den huvud
sakliga näringen varit jakt och fiske 
(osteologisk bearbetning har gjorts av 
Per Ericsson SHM).

Koncentrationen av anläggningar och 
fynd till boplatsområdets nordöstra 
del (öster om skolbyggnaden) visar att 
bosättningen varit intensivast i detta 
område. I såväl boplatsområdets södra 
som norra del har transgress ioner 
iakttagits.

B. I diskussioner om stenåldersbo- 
sättningen i Köpingsvik, har det an
tagits att det boplats lager, som un
dersöktes 1965 vid Tingsene (Solberga 
1:2, AR 52), tillhör den gropkeramiska 
boplatsen A. Senare års undersökning
ar, på Tingsene 1:17, (AR 96) tyder 
istället på att dessa boplatsrester 
förmodligen härrör från en äldre bo
plats. Boplatsen är belägen på en syd
väst-nordostligt klapperstensvall, 
vars krön ligger drygt 15 m ö h. Bop
latsresterna utgörs av ett sotigt 0,1
- 0,3 m tj kulturlager innehållande 
obrända och brända ben, flint-, kvarts- 
och kvartsitavs lag samt yxor av grön
sten. Så när som på en skärva saknas 
keramik helt. Vid undersökningar har 
påträffats en hyddbotten, härdar, 
stolphål och skelettgravar.
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C. Den tredje stenåldersbosättningen 
ligger i den sydöstra delen av sam
hället i den del som har exploaterats 
hårdast. Boplats C ligger högre än de 
andra och bör därför rimligtvis vara 
äldst. Strax öster om Klinta by har 
ett mörkfärgat parti iakttagits i 
västra kanten av en åker. Här har höga 
fosfatvärden registrerats och ett an
tal flintbitar tillvaratagits(AR 107). 
I åkern sydväst därom insamlade läns
museets personal vårvintern 1988 ett 
20-tal delvis bearbetade flintstycken 
inom ett 300 x ca 50 m stort område 
(Klinta 16:1). Förmodligen sträcker 
sig denna boplats ett bra stycke söder 
ut, vilket lösfynd av yxor och yxfrag- 
ment tyder på.

Ännu idag har ingen samlad forskning 
gjorts av stenåldersmaterialet från 
Köpingsvik. De senaste 20 årens under
sökningar tyder emellertid på att 
tolkningen av stenåldersbosättningen i 
Köpingsvik är komplicerad. Den här re
dovisade kronologin grundar sig på en 
mycket ytlig genomgång av materialet. 
För en säkrare datering och utbredning 
av de tre boplatsområdena krävs en be
tydligt mer djupgående analys.

3.3 FÖRHISTORISKA OCH TIDIGT KRISTNA 
GRAVAR

C G Hilfeling avbildar på sin antik
variska resa 1796 ett hundratal gravar 
i Köpingsvik (karta 10). Kartan upp
visar ett stort förhistoriskt grav
fält, varav enstaka gravar är möjliga 
att identifiera idag. Vid en jämförel
se mellan de avbildade gravöverbygg
naderna framstår de vid Klinta by som 
de mest monumentala vilket också un
derstryks av karttexten - "Klinte by 
Hwarwid flere betydelige Stenrör ses". 
Även lantmäterikartorna från 1676 
(karta 3a) och 1825 samt en kartskiss 
(ATA) upprättad av K A Gustavsson år 
1927 redovisar ett stort antal stenrö- 
sen runt byn.

I samband med att man år 1926 började 
ta sten från rösena vid Klinta by ut
fördes en översiktlig dokumentation av 
tre rösen (AR 6, 7a-c, 8, 9a-b, 37). 
Härvid konstaterades att ett röse in

nehöll ett centralt brandlager och en 
hällkista med skelett, ett röse inne
höll ett centralt brandlager och yt
terligare ett röse en hällkista med 
skelett. Hällkistorna låg invid röse
na s kantkedjor vilket bör tyda på att 
de är sekundära begravningar. Ytter
ligare fyra rösen och en hög med cen
tralt placerade brandlager undersöktes 
på 1950-talet. Flertalet av brandlag
ren var synnerligen fyndrika med fynd 
av bl a fat och kanna av brons, spän
nen, pärlor, vågar, vikter och arabi
ska silvermynt. Tre gravar förmodas 
vara båtbrandgravar då de innehöll ett 
stort antal nitar. De flesta rösena 
har daterats till vikingatid dvs 
800-900-tal. Endast ett röse har date
rats till övergångsperioden vendel- 
tid-vikingatid (Petersson 1964 s 8 f, 
Hagberg 1967 s 155).

Vid exploateringsgrävningar öster om 
Köpings kyrka har påträffats ett 
20-tal gravar utan synliga överbyggna
der (AR 13, 24, 52, 70a-c, 76a, 77a, 
96a). Dessa har samtliga varit ske
lettgravar orienterade i väst-östlig 
riktning. Skeletten har varit nedlagda 
i antingen en träkista eller en häll
kista. Två av gravarna var omgivna av 
cirkelrunda rännor, vilka möjligen kan 
vara rester av de flacka högar som i 
detta område finns avbildade på Hilfe- 
lings karta. Gravarna har daterats 
till 900- 1000-tal och visar en tydlig 
påverkan från kristna gravseder med 
den döde lagd med huvudet i väster och 
placerad i kista (karta 9).

En tidigkristen begravningsplats har 
legat inom området för den nuvarande 
kyrkogården. Vid schaktgrävning i en 
kyrkogårdsgång har påträffats en murad 
kista med skelett (AR 49a). I övrigt 
är äldre gravar på kyrkogården kända 
genom de fragment av runristade 
eskilstunakistor som påträffats vid 
rivning av Köpings kyrka. Härvid fram
kom ca 60 fragment och ytterligare 15 
har hittats vid markarbeten invid kyr
kan (Jansson, Andersson 1954 s 84). 
Endast ett fåtal fragment kan föras 
till en och samma grav.De runristade 
gravstenarna dateras till 1000-talet. 
Förekomsten av eskilstunakistor anses 
påvisa en tidig träkyrka, som kan ha 
uppförts under 1000-talets mitt eller
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senare del (Schück 1959 s 196).

I området finns också spridda gravan
läggningar, som inte kan knytas till 
något speciellt gravfält. Både hällki- 
stor med skelett och brandgravar (AR 
1 , 13, 14, 18, 97ff) har påträffats 
mellan Klinta by och skelettgravfal
tet. I västra delen av det vikingati
da/tidigmedeltida boplatsområdet finns 
på Hilfelings karta tre stensättning- 
ar, en skeppssättning och en domar- 
ring. En av stensättningarna är bevar
ad än idag. Dessutom har man vid ar
keologiska undersökningar i samma om
råde påträffat två gropar med brända 
människoben och en skelettgrav från 
romersk järnålder under bebyggelseläm
ningarna (AR 65).

3.4. DET VIKINGATIDA/TIDIGMEDELTIDA 
KÖPINGSVIK

Inledning

Tidigmedeltida handelsplatser av cen
tra lort skaraktär har föregått de fle
sta av de orter, som under 1200-talet 
blir städer i Mälarområdet, Öster
götland och Småland. Flera av dessa 
ligger i anslutning till kungsgårdar.
I många av dessa platsers namn ingår 
ordet -köping (M Hasselmo et al 1987). 
I de skånska landskapen finns en rad 
köpinge-orter, som tolkats som han
delsplatser från vikingatid eller ti
dig medeltid. De har blivit tolkade 
som storböndernas handelsplatser från 
vikingatid (Cinthio 1972, 1975, Ers- 
gård 1988 s 184 f), av kungamakten 
kontrollerade handelsplatser under sen 
vikingatid/tidig medeltid (Tesch 1983 
s 73 ff) eller slutligen som ärkebi
skopens handelsplatser från 1100-talet 
i konkurrens med kungens städer i en 
tid då centralmakten var svag (Calimer 
1984 s 69ff). För en mer ingående dis
kus ion om köpingeorterna hänvisas till 
Medeltidsstadens slutrapport 73 (An
dersson 1990). Frågor som är viktiga 
att diskutera i samband med dessa or
ter är handelns och hantverkets om
fattning, om bebyggelsen varit perma

nent eller säsongmässig, förhållandet 
till omgivande agrar bebyggelse, date
ring m m.

När det gäller Köpingsvik är dessa 
frågor svåra att få grepp om eftersom 
det arkeologiska materialet i stort 
sett är obearbetat. Den sammanställ
ning av de arkeologiska undersökning
arna som gjorts för denna rapport har 
emellertid gett en viss uppfattning om 
bosättningens utbredning, bebyggelse
lämningar samt Köpingsviks funktion 
och datering.

3.4.1 Bosättningens utbredning och be
byggelselämningar

Det vikingatida/tidigmedeltida kultur
lagrets utbredning begränsas ungefär
ligen av fastigheten Solbergatäkten 
1:1 i väster, Klinta campingplats i 
nordost och länsväg 136 i söder och 
sydost. Det rör sig om ett ca 1100 x 
200 m stort område (karta 9). Även sö
der och sydost om denna väg har på
träffats kulturlager men dessa är svå
ra att datera och tolka; anläggningar
na utgörs vanligen av spridda härdar. 
Bosättningens begränsning åt söder kan 
möjligen utgöras av det gravfält, som 
är avbildat på Hilfelings karta. Kö
pings kyrka omges både i väster och i 
öster av detta gravfält. I västra de
len av det vikingatida/tidigmedeltida 
boplatsområdet kan enstaka gravar be
läggas , som tyder på att delar av bo
sättningen ligger inom ett förhisto
riskt gravfält.

De flesta arkeologiska undersökningar
na i Köpingsvik har utförts strax 
öster om Prästarännilen. I detta områ
de tycks också den vikingatida/tidig
medeltida bebyggelseaktiviteten ha 
varit störst.

I direkt anslutning till Prästaränni
len har i sen tid funnits ett kärr.
Här har i djupt liggande lager träfö
remål och ben bevarats mycket väl. 
Möjligen har köpingortens hamn legat 
här. Strax utanför detta området finns 
idag en sandrevel, som kan ha utgjort 
ett bra skydd för hamnen.
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I det arkeologiska materialet kan man 
urskilja två olika hustyper; grophus 
och långhus. Delar av ett långhus med 
risflätade väggar har undersökts. 
Grophusen, minst fem till antalet är 
rundat rektangulära; 1,75- 2,0 m bre
da, 3,0- 4,5 m långa och 0,5- 1,0 m 
djupa. Runt ett av grophusen fanns re
ster av en stensyll. I ett grophus har 
ett mynt påträffats som präglats mel
lan 1000 och 1020.

I anslutning till byggnads lämningarna, 
som nästan uteslutande påträffats i 
boplatsens sydvästra del, finns häg- 
nadssystem, pinnrader och bitvis sten
satta rännor, årderspår samt anlägg
ningar med anknytning till hantverk, 
t ex ugnar för järn- och bronshante
ring samt skurkvarn.

3.4.2 Bosättningens funktion och date
ring

Funktion

Förekomsten av hantverksavfall som 
järnslagg, tenar, smältor och klipp
bleck av brons, ben- och hornspill 
samt keramik redovisas på en sprid- 
ningskarta (karta 11). Den största 
koncentrationen av avfall från järn- 
och bronshantering liksom avfall från 
ben- och hornhantverk finns inom bop
latsområdets västra del. I detta områ
de har också ett antal ugnar påträf
fats. Avfallet representerar de hant
verk som vanligen återfinns på de vi
kinga tida/tidigmedeltida centralorter
na .

Kalkstensslipning förefaller i det ar
keologiska materialet vara ett speci
fikt hantverk för Köpingsvik. Vid un
dersökningar i västra delen av Kö
pingsvik har påträffats rester efter 
en skurkvarn, en slipanordning för 
kalksten. Stenarna lades ut i en cir
kel på marken och slipades med sand, 
vatten och en kalkstensöverliggare, 
som fördes runt av oxar eller hästar i 
en vandring. God tillgång på lättbru- 
ten sten har funnits i kalkstensbran
ten väster om boplatsen (jfr kap 1.4.3 
under rubriken Skurkvarn).

Skurkvarnar har under nyare tid varit 
vanliga på norra Öland. Slipning av 
främst golvstenar har här varit en 
viktig binäring till det magra jord
bruket (Göransson 1950 s 44f).

Den ekonomiska betydelsen av den 
skurkvarn som påträffats i Köpingsvik 
liksom produktionens omfattning är 
svår att bestämma. U E Hagberg har i 
ett par uppsatser skisserat en omfat
tande export av slipad golvsten till 
städerna söder om Östersjön. Flera ti
diggotiska kyrkor i norra Polen har, 
enligt paleontolog Kenth Larsson, Upp
sala, golv av öländsk kalksten (Hag
berg 1972-73 s 209f , 1973 44f). Att 
hänföra dessa befintliga golv till 
kyrkornas byggnadstid och därmed på
visa en import från Köpingsvik under 
tidigmedeltid är dock osäkert.

Kalksten nämns i Danzigs införsel från 
Kalmar under 1470-talet (Blomkvist 
1978, s 26). Export av öländsk kalk
sten omnämns första gången 1577 i ett 
av Johan III utfärdat privilegiebrev, 
som befäster de bestämmelser, som 
gällt under Gustav Vasas regering (PRF 
III:I, s 354, Blomkvist 1973, s 249).

Av de påträffade fragmenten av run- 
ristade hällar till eskilstunakistor 
har flertalet slipade ytor. Dessa run
stenar påvisar att det under tidig
medeltid funnits kunskap i Köpingsvik 
om hur kalkstenar slipades. Det är 
möjligt att man skall sammankoppla 
skurkvarnen med en produktion av t ex 
eskilstunakistor och för det stora 
kyrkobygget under 1100-talets andra 
hälft. Den medeltida stenkyrkan hade 
över sydportalen en slipad tympanon
sten. Det äldsta golvet uppges ha be
stått av slitna golvstenar, ej preci
serat huruvida de varit slipade eller
ej .

Keramiken från den vikingatida/tidig
medeltida bosättningen består av låg
bränt och grovt icke drejat gods med 
enkel dekor. Den mest förekommande de
koren är fåror eller horisontella lin
jer vanligen i parallella rader men 
även vågband och gropintryck är ofta 
förekommande dekorformer. Keramiken är 
av sådant utseende och kvalitet att
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den förefaller vara lokalt producerad. 
Den är av sens lavisk typ, som börjar 
uppträda vid 900-talets slut. Keramik
materialet överensstämmer med andra 
material från samtida skånska köp- 
ingeorter som t ex Löddeköpinge och 
Stora Köpinge.

Från Köpings socken finns sju skatt
fynd, som alla påträffats i nära an
slutning till boplatsen. De två äld
sta, från 900-talet, är funna vid 
Klinta by och på grannbyn övra Vann- 
borgas utmarker. Från Klinta finns yt
terligare ett skattfynd som innehåller 
mynt präglade under 1000-talets andra 
hälft. På Köpings kyrkogård har på
träffats en myntskatt från slutet av 
1100-talet och början av 1200-talet. 
Vid Köpings klint har två skatter, 
senare sammanblandade till en, påträf
fats innehållande svenska mynt från ca 
1225 och engelska mynt från 1300-ta- 
let. Möjligen kan man bortse ifrån de 
två yngsta skatterna då fyndplatsernas 
läge ej med säkerhet kan bestämmas. 
Ytterligare en skatt, numera försvun
nen, har påträffats i Kolstad, Kö
pingsviks grannby i väster (Blomkvist 
1974 s 69 f). Dessa skatter tyder på 
att Köpingsviksområdets ekonomiska be
tydelse varat från 900 till 1200-ta- 
lets början.

Silverskatternas källvärde, när det 
gäller att lokalisera fjärrhandels- 
platser på Öland har diskuterats av 
Nils Blomkvist i en uppsats (Blomkvist 
1974 s 63f) . Silvret antas utgöra ett 
kapital som möjliggjort ett deltagande 
i fjärrhandel men kan inte entydigt 
belägga existensen av en handelsplats. 
Med utgångspunkt i en isometrisk ana
lyskarta av silverskatternas lokalise
ring på Öland påvisas de största kon
centrationerna i de två grannsocknarna 
Köping och Bredsätra. I anslutning 
till dessa områden antar Blomqvist att 
det funnits någon form av handels
aktivitet liksom sociala och ekonomi
ska förutsättningar för en handels
plats .

Mynten kan, genom att präglingsorterna 
är kända, ge en antydan om indirekta 
eller direkta kontakter.

De äldsta mynten från Köping är på
träffade i brandgravarna vid Klinta 
by. Det är två arabiska mynt präglade 
803/4 och 809/10. I Klintagravarna har 
även påträffats föremål av orientalisk 
ursprung t ex en kanna och en stav av 
brons. Från undersökningarna av bo
platsen i Köpingsvik finns ca 50 mynt 
varav drygt 20 har kunnat fastställas 
med präglingsort och år. Flertalet av 
mynten är präglade i områden kring 
Elbe och Rehn med en dominans av tyska 
mynt. Förutom danska och engelska mynt 
finns ett mindre antal ej närmare be
stämbara västslaviska mynt (myntbe- 
stämmningarna utförda av K Jonsson 
HSFRn).

Datering

Med utgångspunkt från myntfynden kan 
den vikingatida/tidigmedeltida bo
platsen i Köpingsvik dateras till ti
den 1040/50 - ca 1125 (K Jonsson, 
HSFRn). När det gäller Köpingsvik ger 
keramikmaterialet emellertid betydligt 
vidare tidsramar. Materialet är en
hetligt och av sens lavisk typ, som 
förekommer från slutet av 900- talet 
och fram mot 1100-talets slut.

Ytterligare en fyndgrupp som stärker 
denna vida datering är kammar av ben 
och horn. De tio kammar som varit möj
liga att bestämma utgörs av följande 
typer; sammansatt enkelkam, dubbel- 
helkam och sammansatt dubbelkam. En 
sammansatt enkelkam med flätbandsorna- 
mentik på kamskenan har daterats till 
andra hälften av 800-talet. En liknan
de kamtyp men med andra proportioner 
förekommer under 1000-talet. Samman
satta dubbelkammar börjar först upp
träda under 1100-talets andra hälft. 
Övriga kammar dateras till 1000-talet 
och 1100-talets första hälft (muntlig 
uppgift K Ambrosiani).
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3.5 KÖPINGSVIKS UPPKOMST OCH UT
VECKLING - SAMMANFATTNING

Den strukturförändring som inträffade 
på Öland under yngre järnålderns bör
jan avspeglar sig i en förändring av 
den förhistoriska bebyggelsen. Denna 
förändring har sin bakgrund i en över
gång från intensiv boskapsskötsel till 
åkerbruk (Stenberger 1933 s 211). Un
der äldre järnålder var bebyggelsen 
till stora delar koncentrerad till 
Ölands mittland. Denna ödelädes eller 
reducerades kraftigt under 500-talet. 
Utifrån gravfynden förmodas bebyggel
sen senare ha flyttat till kust
trakterna. Vid vikingatidens början är 
det möjligt att konstatera en be
byggelse i dessa lägen, speciellt ut
med östra landborgen. Många av dagens 
bylägen går tillbaka till vikingatid.

I Köpingområdet intar Klinta by tidigt 
ett ekonomiskt-politiskt centrum. De 
monumentala gravformerna, förekomsten 
av båtbrandgravar och ett rikt grav
gods innehållande bl a vågar, vikter, 
orientalisk bronskanna och arabiska 
silvermynt talar för att en handels- 
verksamhet bedrivits i skydd av en 
storman. Av skriftliga källor från 
senmedeltid framgår att Klinta till
hörde kronan och att Köpings kyrka var 
regalt pastorat. Dessa sena belägg för 
kunglig närvaro i Köpingsviksområdet 
kan även ha gällt för vikingatida/ti
digmedeltida förhållanden.

En vikingatida/tidigmedeltida handels
plats förläggs till Klintas närhet. I 
anslutning till en hamn finns förutom 
påvisbara bebyggelse lämningar indika
tioner på handel och hantverk. Om han
delsplatsen tillkommit på initiativ av 
kungamakten, en storbonde eller vuxit 
fram spontant är i dag svårt att få 
klarhet i. Huruvida bebyggelsen som 
kan knytas till handelsplatsen varit 
av permanent eller säsongmässig karak
tär går inte heller att avgöra.

Den vikingatida/tidigmedeltida han
delsplatsen i Köpingsvik dateras från 
sent 900-tal fram till andra hälften 
av 1100-talet. Även därefter fanns 
emellertid centrala funktioner kvar i 
Köpingsviksområdet, vilket skulle kun

na tala för att bebyggelsen flyttat 
till en annan ännu inte lokaliserad 
plats. Skattfynden och utbyggnaden av 
stenkyrkan visar att Köpingsviksområ
dets ekonomiska och politiska be
tydelse varat långt in på 1200-talet.

Under 1200-talets andra hälft minskade 
Köpingsviksområdets betydelse, vilket 
kan sättas i samband med svearikets 
strävan att utmed kusterna upprätta 
befästa stödjepunkter med försvars- 
men även forvaltningsfunktioner. Bor
gen vid Borgholm påbörjades under 
1100-talets slut/ 1200-talets början 
med uppförandet av ett kärntorn. En 
fortsatt utbyggnad skedde under 
]200-talet. Troligen i början av 
1200-talet uppfördes invid borgen en 
sockenkyrka, som även denna gavs kung
lig patronatsrätt. Nedanför borgen an
lädes en hamn. Möjligen kan Köpings- 
viksområdets maktpolitiska tillbaka
gång sättas i samband med den admi
nistrativa centraliseringssträvan som 
slutgiltigt kom till uttryck 1281, då 
det stadgades att hela Öland skulle 
erlägga sin skatt till Borgholm.
(Fritz 1973 s 102f) .

3.6 PERSPEKTIV PÅ FRAMTIDA ARKEOLO
GISK VERKSAMHET

I denna rapport har Köpingsviksområ
dets bosättning diskuterats utifrån en 
översiktlig genomgång av det arkeolo
giska materialet. Nedan redovisas någ
ra frågor som kan vara viktiga att be
lysa i samband med fortsatt arkeolog
isk verksamhet i Köpingsvik.

Den sammantagna stenåldersbebyggeIsen 
i Köpingsvik har tidigare uppfattats 
som en enda vidsträckt gropkeramisk 
boplats. Genom de senaste årens under
sökningar har dock boplatsen kunnat 
delas upp i tre skilda bosättningar, 
vilkas ungefärliga utbredning redovi
sas pa karta 9. En bearbetning av det 
befintliga arkeologiska materialet 
samt en fortsatt bevakning av områden 
med stenåldersbosättning i samband med 
exploateringar bör ge ytterligare möj
ligheter att bestämma boplatsernas ut
bredning, sammansättning, datering etc.
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När det gäller den vikingatida/tidig
medeltida bosättningen bör målet för 
den fortsatta arkeologiska verksam
heten i första hand syfta till att 
klargöra bosättningens struktur och 
funktion. Är bebyggelsen organiserad 
i reglerade tomter eller har den vuxit 
fram oplanerat och spontant? Finns det 
något i det arkeologiska materialet 
som tyder på att bebyggelsen varit 
permanent eller har den varit säsong
mässig? Detta skulle vara möjligt att 
pröva efter en sammanställning av det 
arkeologiska materialet från västra 
delen av Köpingsvik där bebyggelse
aktiviteten och den arkeologiska verk
samheten varit störst. Ytterligare en 
fråga som skulle vara intressant att 
belysa är om det går att urskilja nå
gon kronologisk skillnad inom det i 
dag kända bebyggelseområdet.

Som tidigare påpekats är dateringen av 
den vikingatida/tidigmedeltida bosätt
ningen osäker. Keramikmaterialet, som 
översiktligt genomgåtts för denna rap
port, visar att boplatsens äldsta ske
de kan föras ned till 900-talets sen
are del. Däremot är tidpunkten för bo
platsens upphörande betydligt osäkr
are. Eftersom bebyggelsen uppvisar ag
rara drag kan den lokalt producerade 
keramiken ha levt kvar här betydligt 
längre än i städer och borgar. För en 
slutgiltig datering av boplatsen krävs 
således en bearbetning av hela fyndma
terialet samt en jämförelse med fynd 
från andra liknande bosättningar.

De äldsta gravarna från 800-900-talen 
finns runt Klinta by. Gravformerna, 
båtgravarna och ett rikt gravgods ger 
intryck av att begravningsplatsen 
tillhört en stormannagård. Eftersom 
flera gravrösen kan ha schaktats bort 
utan antikvarisk bevakning kan röse- 
bottnar ligga kvar i området norr om 
byn. Även odlingsrösena på åkrarna 
runt byn kan innehålla gravar. I detta 
område bör även finnas gravar, som 
aldrig markerats ovan mark. En bosätt
ning, som är samtida med gravfältet 
har ännu inte lokaliserats. Denna kan 
ligga i samma läge som den nuvarande 
byn - ett förhållande som är vanligt 
på Öland. För att förstå Klintas be

tydelse för utvecklingen i Köpings- 
viksområdet är det viktigt att detta 
område bevakas antikvariskt.

Två begravningsplatser kan tidsmässigt 
knytas till den vikingatida/tidigme
deltida bosättningen. Dels skelett- 
gravfältet med tydlig kristen påverkan 
och dels den äldsta kristna kyrkogår
den med eskilstunakistor. En genomgång 
av de undersökta gravarna inom hela 
Köpingsviksområdet skulle möjligen ge 
en klarare bild av områdets sociala 
struktur.

När det gäller Köpings kyrka finns än
nu många oklarheter. Varför var kyrkan 
så stor och varför försågs den med ett 
västtorn? En allmän uppfattning är att 
kyrkor med breda västtorn uppförts av 
kungen eller en storman. I det oftast 
rektangulära tornet inrymdes kung
ens/stormannens loge (empor) liksom 
även hans grav (Nyborg 1979, Stiesdal 
1983). Kyrkor med västtorn kan tyda på 
att en kungs- eller stormannagård le
gat i närheten av kyrkan, vanligen vä
ster därom. Väster om Köpings kyrka 
finns ett område med höga fosfatvär
den , som skulle kunna utgöra platsen 
för en stormannagård. I detta område 
har ännu inte gjorts någon arkeologisk 
undersökning. Det är därför av största 
vikt att området bevakas mycket noga i 
samband med framtida exploateringar.

I denna rapport har Köpingområdets 
tillbakagång satts i samband med cen
tralmaktens etablering i området genom 
borgbyggandet vid Borgholm. Utifrån en 
karaktärisering och datering av be
byggelse och verksamheter vid borgen 
och den intilliggande byn och socken
kyrkan bör det vara möjligt att göra 
en kronologisk och funktionell jämfö
relse med Köpingsviksboplatsen. Ut
vecklingen inom dessa två bebyggel
seområden bör även relateras till Kal
mar och dess omland.

Vidare bör Köpingviksboplatsen och he
la områdets bebyggelseutveckling jäm
föras med samtida orter med liknande 
utveckling t ex de skånska Köpinge- 
orterna.
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4 ENGLISH SUMMARY

4.1 THE AIM OF THE PROJECT

This report of the situation of ar
chaeology in Köpingsvik is written as 
part of the project The Medieval Town: 
Implications of Early Urbanisation for 
Modern Planning, under the auspices of 
Riksantikvarieämbetet and Statens his
toriska museer. The aim of the project 
is to make a detailed survey and docu
mentation of the situation of urban 
archaeology and its implications for 
physical planning and make a scholarly 
evaluation of the uncovered material. 
The project deals mainly with those 
places which obtained town rights in 
the formal legal sense during the 
Middle Ages.

4.2 THE ARRANGEMENT OF THE REPORT

Chapters 1 and 2 give an account of a 
number of data which in various ways 
are important for the early develop
ment of Köpingsvik. The information is 
collected from available literature 
(mainly as regards documentary mate
rial) as well as from primary material 
in the archives as archaeological da
ta. In the first- mentioned case no 
attempt has been made to correct pos
sible faults through independent re
search. As regards the archaeological 
material, the aim has been to include 
all archaeological observations, even 
if for different reasons this has not 
always been possible.

One important aim during work on the 
report has been to appraise and eva
luate the archaeological material and 
to what extent it throws light on es
sential problems concerning urban hi
story. The basic idea is that ar
chaeological material can provide in
formation about chronology, function, 
social structure and economic basis. 
The material has been arranged on the 
assumption that the form of settlement 
which took place and is reflected in 
the archaeological material is the re
sult of a functional adaption to cer
tain decisive prerequisites such as 
topography, communications, and econo
mical-geographical conditions.

The data have been chosen and structu
red on this basis. The selection gives 
both a general view of the available 
material concerning the development of 
the medieval town and a basis for 
further work on this material. This in 
turn will provide a foundation for the 
antiquarian evaluation in relation to 
future work.

The English summary gives a broad out
line of the contents, mainly based on 
the maps of the report.

4.3 THE HISTORICAL-GEOGRAPHICAL 
BACKGROUND

Köpingsvik is situated on the southern 
shore of a shelving bay on the western 
side of central Öland, c. 4 km east of 
Borgholm. The settlement occupies a 
piece of flat land surrounded in the 
west and east by the high limestone 
ridge which runs along the eastern 
coast of the island. Köping is one of 
the largest and archaeologically ri
chest parishes in Öland. Several Stone 
Age settlement sites have been encoun
tered on raised shingle beaches in 
close association with ancient coast 
lines. Between Köpingsvik and Borgholm 
there are two Bronze Age cairns, but a 
contemporaneous settlement site has 
not yet been discovered. Early Iron 
Age settlements are situated on the 
inside of the limestone ridge in the 
interior of Öland. The largest con
centration of ancient monuments, main
ly burials from the Late Iron Age, is 
to be found in Klinta and Köpingsvik. 
Here there is a large Iron Age cemete
ry recorded on a map drawn during an 
antiquarian journey in 1796.

At Köpingsvik the road along the west 
coast of Öland meets the church road 
from Kolstad village and the cross
country roads from Egby, Bredsätra and 
Gärds lösa. Probably the position of 
the shelving bay of Köping (Köpings
vik) was one of the factors determi
ning the localisation of the settle
ment site and the junction of several 
roads . Köpingsvik can be dated to 
the period from the late 10th to the 
end of 12th. Even though the site had 
lost its key position by the early
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12th century, some central functions 
can be tied to the place after this 
date. The stone church was extended on 
several occasions in the 12th and 13th 
centuries. Köping is recorded in writ
ten sources from the 14th century. A 
meeting of the assembly next to the 
church is one of the events mentioned. 
In the 15th century the Danish king 
gave Köping church, Egby chapel and 
the village of Klinta to the order of 
St John. The written sources of the 
16th century provide further evidence 
of royal presence. The church is desc
ribed as regalis and the village of 
Klinta was royal property.

At the end of the 19th century the in
crease of tourism in Öland led to the 
establishment of Borgholm as a spa and 
bathing resort. In the 1920s tourism 
reached Köping, and once again the 
shelving bay of Köping steered the lo
cation of a community, to which the 
bay now also gave its name. Boarding 
houses, holiday restaurants, sweet- 
and newspaper stands and later camping 
sites were developed on the same spot 
as the Viking Period/early medieval 
settlement. On connection with this 
expansion the name of the railway sta
tion was changed to Köpingsvik.

Tourist developments are concentrated 
along the main coastal road. The area 
to the south of this is mainly devoted 
to permanently occupied houses. These 
have greatly increased in number since 
the 1950s.

4.4 CHAPTER 2. COLLECTION OF DATA

Map 5. One important task for ar
chaeology is to reconstruct the origi
nal topography. The number of levelled 
heights on the steril day/sand is too 
limited for an attempt at a recon
struction of the original topography 
of the ground in the control parts of 
Köpingsvik. Map 5 shows instead the 
present-day conditions at the ground.

Map 6. Archaeological observations. On 
this map the red colour marks the 
areas and points where archaeological 
observations and investigations have 
been carries out.

The numbers of the map refer to the 
tables 2.3.2 which contain further in
formation about the investigations and 
buildings . A fair number of ar
chaeological observations and investi
gations have been made in Köpingsvik.

Map 7. Areas where the deposits have 
been completely or partly destroyd.
The map shows in red areas where the 
prehistory/medieval deposits can be 
supposed to have been completely or 
partly destroyed. The map gives a ge
neral survey and has to be used with 
discrimination.

4.5 ANALYSIS

The first archaeological investiga
tions in the Köpingsvik area mainly 
concerned burials. Archaeologists con
tinued to concentrate their attention 
on readily visible prehistoric remains 
right up until the 1950s, when for the 
first time a Pitted Ware settlement 
site was excavated. From 1970, when 
the National Board of Antiquities ope
ned a local office in Borgholm, rede
velopment projects in Öland were moni
tored continuosly. When a road was be
ing widened in the same year, the Vi
king Period/early medieval settlement 
layer at Köpingsvik was observed for 
the first time. Since then several ex
cavations of the settlement site have 
been conducted. They often included 
relatively large continuous areas with 
settlement remains and numerous finds. 
The finds from the excavated settle
ment site are mainly unpublished, whe
reas the burial assemblages have been 
analysed and published.

The Stone Age settlement at Köpingsvik 
consists of three separate habitation 
sites (see map 9). Further specifica
tion of the dating and limits of these 
sites requires the analysis of the ex
tant archaeological assemblages and 
continued monitoring by the archaeolo
gical authorities of redevelopment in 
the vicinity of areas marked on the 
map. Excavations of burials in the Kö
pingsvik area show that three areas 
with graves from partly different pe
riods can be distinguished. The ear
liest burial from the 9th and 10th
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centuries are situated next to the 
village of Klinta. They consist of 
cairns with central cremation layers 
and in a few cases of cists with pe
ripherally placed inhumations. Graves 
from the 10th and 11th centuries have 
been encountered between Klinta villa
ge and Köping church. These are clear
ly influenced by Christian burial ri
tes, the dead person lying in a coffin 
with his/her head in the west. The 
third burial area contains expressly 
Christian graves. The slabs with runic 
decoration must have belonged to tombs 
in an early Christian cemetery.

In the Köpingsvik area Klinta village 
with its cairns stands out as an eco
nomic centre from an early date. Seve
ral graves contained cremation burials 
in boats with numerous imported grave 
goods. This suggests that the dead 
person was of high social standing. In 
addition, two of the earliest silver 
hoards in the parish were encountered 
near the village. Written sources from 
the late Middle Ages say that Klinta 
was crown property. This may indicate 
that by the Viking Period a farm be
longing to a magnate or a dynasty had 
already been established here.

The now well-known Viking Period/early 
medieval sett lemen at Köpingsvik la
sted from the end of 10th to the late 
12th. Most archaeological investiga
tions have been undertaken in the we
stern part of Köpingsvik, where sett
lement activities do in fact seem to 
have been most intense. In this area, 
immediately adjacent to a stream which 
now runs in a culvert, find
bearing, water-deposited layers have 
been encountered at great depth, pro
bably marking the position of a har
bour. Remains of buildings include

pit-houses and longhouses with wattle- 
work or walls of horizontal timbers 
slotted into upright posts. Fence net
works, ard marks and early industrial 
structures such as ovens and skurkvar- 
nar are associated with these buil
dings. The latter is a mechanism for 
grinding limestone. The stones were 
laid on the ground in a circle and 
ground with sand, and water an upper 
limestone grinding stone pulled round 
by oxen or horses in a whim. At pre
sent it is not possible to determine 
whether the site was inhabited seaso
nally or permanently, since the ar
chaeological material has not yet been 
analysed. The site is probably compa
rable to contemporary places of simi
lar background, e.g. the Köping places 
in Scania.

Even after the abandonment of the Vi
king Period/early medieval settlement, 
central place functions remained in 
the area. A few hoards from the 
churchyard may suggest that the econo
mic importance of the area lasted 
longer than the settlement itself. In 
the last half of the 12th century the 
conjectured wooden church was replaced 
by a stone successor. Around 1200 a 
west tower was added, marking this the 
largest parish church in Öland - c. 42 
m long.

After the 13th century there is no ar
chaeological or documentary evidence 
of expansion at Köpingsvik. In this 
report the decline of the area is seen 
in connection with the erection of a 
castle at Borgholm, this indicating 
the establishment of a central power 
in Öland. A closer study of settlement 
development in the two areas could 
corroborate this hypothesis.
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APPENDIX
Fornlämningar upptagna i fornlämnings- 
registret
GRAVFÄLT

43 Ett 40 x 30 m stort gravfält på 
tomtmark; 1 domarring, 4 resta 
stenar, 2 klumpstenar.

45 En rest sten i åkermark markerar 
ett skelettgravfält. delvis un
dersökt .

ENSTAKA GRAVANLÄGGNINGAR

44 Rektangulär stęnkrętS bakom ål
derdomshemmet, 10x6 m.

46 Rund Stensättning på strandvall
vid Klinta camping. Den är 18 m 
diam. Ca 40 m åt NV finns en 1,9 
m h rest kalksten. Två numera 
försvunna stensättningar ska ha 
funnits här, dessutom en rest 
sten.

48 Tre domarringar under och på S 
sidan av gamla järnvägsbanken S 
om kyrkan. En syns även N om 
banken. Den mest välbevarade är 
16 m diam, de andra har endast 
2-3 stenar bevarade.

53 Röse på landborgskrönet strax N 
om Klinta by, kallad "Sothög". 
Ursprunglig diam ca 60 m,nu ska
dat. Höjden är 2,5 m.

54 Rektangulär ,s.tensättnjng 10x6 m, 
S om Köpings skola och strax ö 
om vägskälet Köping-Egby-Ram- 
sättra. Den består av nio ste
nar, satta i två parallella ra
der.

55 Rest av stenblock i f d åker
mark, S om Köpings skola. En
ligt 1941 års inventering var 
den rektangulär. Utgörs av me
terhöga stora gråstenar. Under
sökt och återställd 1977.

56 Röse i NO hörnet av skolgården. 
Nu mera omplockat, men tidigare

runt med en diam av 13 m och 1,2 
m h. En kantkedja med 0,7-1 ,4 m 
stora stenar syns.

57 Tre resta stenar på skolgården, 
0,7-1,4 m h. Flera ska ha fun
nits här tidigare, varav ev någ
ra bildat en stenkrets.

58 Två resta stenar och en rest av 
en stensättning (?), på sydli
gaste tomten i Klinta by. De re
sta stenarna är 1,15 resp 0,7 m 
h. Av stensättningen (?) var en
dast S kanten synlig i ett ka
beldike, grävt 1975.

60 Två rösen i åker S om Klinta by. 
Det ena, 14 m d och 1,8 m h 
kvarligger. Det andra under
söktes och borttogs 1938. Det 
kunde dateras till vikingatid.

162 Kvarliggande hällkista i vägre
nen en bit V om V kyrkogårdsent
réen . Den undersöktes 1966. Ej 
synlig.

214 Tiotalet skelettgravar från
stenåldern, undersökta 1951 och 
1975 på stenåldersboplatsen vid 
Köpings skola.

243 Röse i tomtmark mellan Köpings 
skola och vägen till Ramsättra. 
Det är runt, 11 m d och 1,2 m h. 
Det har en kantkedja av 0,6-0,7 
m stora stenar.

ej reg Stensättning, ca 20 m d, 
belägen Andelsföreningen Läger
hyddans område och skadad av 
byggnad. Den har en kantkedja av 
ca 0,5 m stora stenar.

ej reg Stensättning ca 20 m d, i 
skoltomtens NV hörn och in på 
angränsande fastigheter. Med 
kantkedja av halvmeterstora ste
nar. Påträffad vid undersökning 
inför byggande av tennisbana. 
Synlig endast som en låg förhöj
ning.
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BOPLATSLÄMNINGAR

161 Stenåldersboplats på flack ås i
SO Köpingsvik, nu tomtmark. I 
boplats lagret fanns nergrävda 
skelettgravar, flera daterbara 
till järnåldern. Delvis under
sökt 1965.

215 Stenåldersboplats sträckande sig 
NO-SV från V delen av Klinta by 
till Köpings kyrkogård. Stor
leken är ca 600x80 m. I boplats
lagret finns gravar från både 
sten- och järnålder nergrävda. 
Ett flertal undersökningar har 
gjorts.

216 Kulturiordsområde. dvs den vi
kingatida/tidigmedeltida bo
platsen, den ligger främst utmed 
väg 136 genom hela samhället. 
Många undersökningar har gjorts. 
Det enda stället där en av 
konstruktionerna i fornl 216 är. 
skönjbar, är i N gränsen av 
fastigheterna Klinta 4:3, 
4:4,3:10 etc bort mot smedjans 
område. Här syns den stora
mur,vilken undersökts ett fler
tal gånger, som en relativt mar
kant förhöjning i marken.

264 Fyndplats . troligen en stenål- 
dersboplats . Starkt mörkfärgad 
jord i V delen av åker Ö om 
Klinta by. Ett flertal flintav
slag tillvaratogs. Längre ut i 
åkern fanns lagda kalkstenshäl- 
lar. Ej undersökt.

ej reg Stenåldersboplats. på 
flack ås reg rygg S om Klinta 
by. Storleken är ca 350x70 m.
Ett 20-tal flintstycken har 
tillvaratagits här.

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR

42a Rest sten, ca 90 m S om kyrkan.
Den är 1,2 m h och hör sannolikt 
samman med nr 169 och 170.

169 Stenrad. liggande i parkområdet 
SO om kyrkan. Den är 19 m 1 och 
består av 1,1-1,5 m stora grå-

stensblock lagda i rad. Hör sam
man med fornl nr 170.

167 Delar av kyrkoruin, den medel
tida kyrkan på samma plats. In
vid kyrkan N vägg. (Vid ingång
arna till kyrkogården står re
ster av de medeltida kolonner
na) .

170 Stenrad i parkmark S om kyrkan. 
Den består av en enkel rad av 
0,9-1 m stora gråstensblock. Den 
är 7 m 1 och trädbevuxen. Hör 
samman med nr 169 och är liksom 
denna orienterad närmast 
VSV-ONO. Mellan nr 169 och 170 
finns i marken i samma linje två 
kantställda kalkstenshällar 1,7 
resp 1,1 m 1.

173 Tręfaldigli£.t(.?..lMlla (dopkäUa)
benämnd "kristkällan". Den lig
ger i skogsmark 350 m S om kyr
kan, är 1 m diam och 0,4 m dj.

Nr
40 Runsten på tomt i V delen av

samhället. Den är 1,55 m h och 
0,5 m b och har en runtgående 
slinga med runor.

42 Runsten kallad "Tings flisa, ca 
100 m SO om kyrkan. Den är 3 m 
h, 2 m b och runristningen på N 
sidan består av en drakslinga 
med 82 runor.

168 Runristade kalkstenfragment av 
eskilstuna-kistor. funna vid 
rivningen av kyrkan på 1950-ta- 
let. De förvaras i tornrummet.

171 Fvndulats för del av gavelhäll 
eskilstunakista. funnen på kyr
kogården .

172 Runsten med slinga, förvarad i 
kyrkotornet.

185 Runristad kalksten inmurad i
kyrkan vid dörr till sakristian. 
Den mäter 30x9 cm.

64



UNDERSÖKTA OCH BORTTAGNA REGISTRERADE
FORNLÄMNINGAR. FYNDPLATSER.
426 Härd. 1,9x1,5 m, undersökt 1968. 

Låg i åkermark (nu tomt) strax 
SO om Tingsflisa.

59 Två rösen. en hög och en sten- 
Sätthing i landborgs sluttningen 
V om Klinta by och SO om väg 
136. Rösena var ca 13 m i diam 
och ca 1,4m h, högen 13 m diam 
och 2 m hög. Den stora stensätt- 
ningen, vilken undersöktes och 
borttogs 1927 hade en liten ska
dad hällkista i S kanten. De 
övriga tre gravarna undersöktes 
och borttogs 1957. Rika fynd 
från vikingatid påträffades i 
dem.

160 Brandlager i sluttningen från 
Klinta by, invid vägen mot Eg- 
by/Löt. Brandlagret som upptäck
tes vid uppförande av ett bo
stadshus 1965 innehöll en rikt 
utrustad grav från vikingatid.

166 Fyndplats för medeltida silver
skatt. på kyrkogården. Den be
stod av 332 mynt, de flesta från 
1200-talet.

186 En rund stenkrets. rektangulär 
stensättning och en klumpsten 
ska ha funnits på en tomt 100 m 
SV om kyrkan. De har borttagits 
utan undersökning av tidigare 
markägare.

246 Fyndplats för borttagen härd, in 
vid skolan i Köping. Hörde tro
ligen till stenåldersboplatsen.

247 Fyndplats för järnalagg, på 
tomtmark på sluttning mot V i 
centrala Köpingsvik.

Dessutom finns upptaget i fornläm-
ningsregistret ett antal konstruk
tioner från historisk tid, som nutid.
De uppräknas nedan för att få bilden
Köpingsvik komplett.

Nr
165 Milstolpe av kalksten, ö om 

Klintaby.

227 Plats med tradition, i området 
Prästhag där i slutet av 
1600-talet kyrkklockorna ska ha 
grävts ner.

245 Fyndplats för nätsänken. invid 
skolan.

248 Hembygdsgård. skolhus 1840-1950.
249 Väghållningssten. på tomten till 

hembygdsgården.

250 Kvrkstallar. invid kyrkan, 25x5 
m 1.

251 Milstolpe. av kalksten ca 100 m 
N om Sote hög.
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