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Förord

Projektet Ölands järnåldersgravfalt har hittills behand
lat 15 socknar på mellersta Öland publicerade i voly
merna I - II. I nu föreliggande del framlägger vi fynden 
från sju socknar på södra Öland, områden dominerade 
av Ölands Stora Alvar och den bördiga kustslätten mot 
Kalmarsund. Enligt den ursprungliga planläggningen 
skulle hela södra Öland publiceras i volym III. Emel
lertid har det visat sig att fyndmaterialet var mer om
fattande än beräknat. Därför kommer de sydligaste 
socknarna att beskrivas i volym IV Här kommer också 
södra Ölands märkliga landskap, dess borgar och över
givna husgrunder att ställas i relation till gravfälten på 
och i kanten av Stora Alvaret.

De fem nordligaste socknarna kommer att publice
ras i en femte volym där också sammanfattningar och 
utvärderingar av hela det öländska gravmaterialet skall 
ingå.

Materialpresentationen är densamma som i de före
gående delarna. Varje socken innehåller sex avsnitt: 1. 
Inledning med topografisk, geografisk och historisk 
presentation av socknen, 2. Förteckning över synliga 
gravar/gravfält, 3. Beskrivning av undersökta gravar/ 
gravfält, 4. Lista över osakkunnigt tillvaratagna grav
fynd, 5. Föremålsbeskrivning och 6. Sammanfattning.

Källmaterialet utgöres av gravningsrapporter, övrigt 
arkivmaterial i ATA och länsmuseet i Kalmar, artiklar i 
vetenskapliga verk och tidningsartiklar. Vidare har ma
terial från Statens Historiska Museums och Kalmar Läns 
Museums samlingar nyttjats. För beskrivningar av de 
synliga fornlämningarna har riksantikvarieämbetets in
ventering legat till grund och kompletterats med egna 
iakttagelser och kunskaper baserade på lokalkännedom. 
Den terminologi, som använts för beskrivning av 
gravar, gravfält och undersökningar, är hämtad från 
Riksantikvarieämbetets dokumentationsbyrå. Den kro
nologiska indelningen följer Almgren-Nerman. I den 
slutliga sammanfattningen används dock den av H J 
Eggers m fl utarbetade kronologien.

Sedan volym II utgivits har projektledningen i regi 
av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademi
en anordnat ett utvärderande symposium på Kastlösa 
stiftsgård på Öland i maj 1992. Fyrtio kollegor från tio 
länder diskuterade projektets resultat och möjligheter 
under rubriken ”Prehistoric Graves as a Source of In
formation”. Undertecknad Stjernquist har redigerat sym
posierapporten i Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Konferensserie nr 29, 1994.

Projektet drivs av Statens Historiska Museum inom 
ramen fór uppgiften som ansvarsmuseum. Projektled
ningen för denna del, volym III, består av professor Ber
ta Stjernquist, Lund, museidirektör Ulf Erik Hagberg 
och förste antikvarie Monika Rasch, vid Statens Histo
riska Museum, Stockholm. Monika Rasch har varit re

daktör för denna del där även Mag. art Bente Magnus 
har medverkat vid slutredigeringen.

Projektarbetet har bedrivits efter de linjer som angi
vits i volym I med en projektgrupp bestående av samt
liga författare i projektet och med en referensgrupp med 
rådgivande funktion. Författare för de olika avsnitten i 
del III är Margareta Beskow Sjöberg, Ebba Stina Kö- 
nigsson, Bente Magnus, Monika Rasch och Hella Schul
ze.

Bengt Edgren har lämnat underlag för avsnittet om 
Vickleby. Denna socken har slutbearbetats av Bente 
Magnus och Monika Rasch.

De osteologiska bestämningarna har huvudsakligen 
utförts av Kenth Holgersson, Kalmar läns museum. Fö- 
remålsritningen har liksom tidigare främst utförts av Ce
cilia Bonnevier, SHM. Fynden från Alby i Hulterstad 
har tecknats av Sara Sköldberg. Kartmaterialet för den
na volym har bearbetats digitalt av Marie von Rosen, 
Ölandstryckarna.

Fotoarbetet har utförts av RIK foto, ATA och läns
museet i Kalmar; omslagsbilden av Håkan Berg, Göte
borgs Stadsmuseum.

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrå
det (HSFR) har möjliggjort den fortsatta bearbetningen 
och publiceringen av det öländska gravmaterialet från 
järnåldern. Projektet har även stötts av Kungliga Patri
otiska Sällskapet, Gunvor och Josef Anérs Stiftelse och 
Berit Wallenbergs Stiftelse.

Tryckningen av denna volym har gjorts av Ölands
tryckarna i Borgholm där Marie von Rosens förtjänst
fulla insats särskilt skall nämnas.

Stockholm och Lund i mars 1996

Ulf Erik Hagberg Berta Stjernquist
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Foreword

Volumes I-II of the project Ölands järnåldersgravfält, 
have covered the material from 15 parishes located on 
central Öland. In Volume III, the finds from seven pa
rishes from the southern part of Öland are presented. 
This part of Öland is dominated by Stora Alvaret, a lar
ge heath, and the fertile coastal plain toward Kalmar
sund. According to the original scheme of the project, 
south Öland was to be published in its entirety in Volu
me III. The find material soon proved to be too extensi
ve to be published in this way and, for this reason, 
Gland's southernmost parishes will be described in a 
fourth volume. The landscape in this part of Öland is es
pecially noteworthy, its fortresses and abandoned sett
lements, the latter now appearing as house foundations, 
will be put into context with the cemeteries located on 
and in the perifieral areas of Stora Alvaret.

The five northernmost parishes will be published 
in a fifth volume where summaries and evaluations of 
Gland's complete grave material will also be included.

The material presentation here follows the same ba
sic model worked out for the preceeding volumes. Each 
parish is treated in six sections: 1. Introduction, inclu
ding a topographic, geographic and historic presenta
tion of the parish; 2. List of the visible graves/cemeteries; 
3. Description of the excavated graves/cemeteries; 4. 
List of the non-systematically collected grave finds; 5. 
Catalogue of the artefacts; and 6. Summary.

The source material includes excavation reports, 
other archive material in ATA and Kalmar County 
Museum, articles from scientific publications, along with 
newspaper articles. In addition, the material in the col
lections at the Museum of National Antiquities and 
Kalmar County Museum have also been used. The de
scriptions of the visible ancient monuments used here 
are based on the information collected by the Ancient 
Monument Survey carried out by the Central Board of 
National Antiquities and have been complimented with 
additional observations and knowledge based on local 
sources. The terminology employed in the descriptions 
of graves, cemeteries and excavations is taken from the 
former Documentation Division at the Central Board. 
Chronological divisions follow Almgren-Nerman. In the 
final summary, however, a chronological division deve
loped by, among others, Eggers is used.

Eollowing the publication of Volume II, an evalu
ative symposium was organized by the project leaders 
and held at Kastlösa stiftsgård on Öland in May, 1992, 
under the auspecies of the Royal Academy of Letters, 
History and Antiquities. Lorty colleagues from 10 coun
tries gathered to discuss the results and possibilities of 
the project under the title "Prehistoric Graves as a Sour
ce of Information". B. Stjernquist, one of the undersig
ned, edited the symposium report which is published in 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens 
Konferensserie, No. 29, 1994.

The project leaders for volume III, include Professor 
Berta Stjernquist, Lund, Museum Director Ulf-Erik Hag- 
berg, and Senior Antiquarian Monika Rasch at the Mu
seum of National Antiquities, Stockholm, who also is 
Assistant editor of volume III. Mag. art. Bente Magnus 
has participated in the final editing of this volume.

Work with the project has been carried out according 
to the guidelines presented in Volume I with a project 
group including all the authors involved in the project 
and a reference group with advisory functions. The aut
hors of the different sections in Volume III are Marga
reta Beskow Sjöberg, Ebba Stina Königsson, Bente 
Magnus, Monika Rasch and Hella Schulze.

Bengt Edgren supplied the basic information for the 
section on Vickleby. This parish was given its final form 
by Bente Magnus and Monika Rasch.

Osteological analyses were mainly carried out by 
Kenth Holgersson, Kalmar County Museum. As in the 
earlier volumes, the majority of artefacts were drawn by 
Cecilia Bonnevier, SHM. The finds from Alby in Hul
terstad were drawn by Sara Sköldberg. The maps for this 
volume were prepared by Marie von Rosen, Ölands- 
tryckarna.

The photography was done by ATA and Kalmar 
County Museum; the cover photo by Håkan Berg, Gö
teborgs Stadsmuseum.

The Swedish Council for Research in the Human
ities and Social Sciences (HSFR) has enabled the con
tinued work and publication of the Iron Age grave 
material from Öland. The project has also received 
financial support from the Royal Patriotic Society, 
Stockholm, Gunvor och Josef Anér Foundation and 
Berit Wallenberg Foundation.

This volume was printed by Ölandstryckama in Borg
holm where the meritorious efforts of Marie von Rosen 
should be especially mentioned.

Stockholm and Lund in March, 1996

Ulf Erik Hagberg Berta Stjernquist
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Datering - Tidsskala

Årtal Benämning
(förkortning)

Periodbeteckning 
(O. Montelius m senare 
modifiering angiven)

800-1050 vikingatid
(vit)

per VIII

550-800 yngre germansk järn
ålder - ”vendeltid”
(ygerm, vet)

per VII: 1-5 (Nerman 1975)

400-550 äldre gremansk järn
ålder - ”folkvandringstid” 
(ägerm, fvt)

per VI: 1-2 (Nerman 1935)

200-400 yngre romersk järnålder 
(yrom)

per V: 1-2 (Almgren-Nerman 1923)

0-200 äldre romersk järnålder 
(ärom)

per IV: 1-2 (Almgren-Nerman 1923)

400-0 forromersk j ärnålder 
(from)

per I, II, III; III: A-D (Nylén 1955)

Teckenförklaring till kartor kapitel I-VII

1 grav 5 gravar 10 gravar 15 gravar

0 from <B> fvt

O ärom © vet

0 yrom vit

O äjM • yjäå

Symbolmarkeringar till kartor över daterade gravfynd från järnåldern. 

Symbols for the maps of the dated Iron Age burials.



Terminologi och definitioner

Här definieras de termer som används i beskrivningar 
och analys i samtliga delar av publikationen "Ölands 
j ärnåldersgravfält".

Gravfält definieras av fornlämningsinventeringen som 
en grupp av minst fem synliga gravanläggningar med 
ett inbördes avstånd på högst 20 m (Selinge 1969). Ter
men används här i den betydelsen, men också i de sam
manhang där flera överodlade och/eller förstörda gravar 
har konstaterats och dessa kan betraktas som ett grav
fält utan ovanjord fastställbar begränsning.

YTTRE GRAVFORMER—inventerat och utgrävt (mo
difierat efter Selinge 1969 och Hyenstrand 1979 o 1982):

Huvudformer:
Röse: uppbyggt helt eller nästan helt av sten, högvälvd 
profil, planform vanligen rund.

Hög: uppbyggd helt av jord eller med jordmantel kring 
kärnröse, högvälvd profil, planform vanligen rund.

Stensättning: uppbyggd av sten i ett eller flera skikt, 
med eller utan jord/sand emellan, öppen eller övertor- 
vad stenpackning, flack eller lågvälvd profil, planform 
rund, rektangulär, kvadratisk, triangulär, oval, spetsoval 
(skeppssättning) eller oregelbunden.

Stenkrets: uppbyggd av stenar lagda som begränsning 
till en bestämd planform, mellanliggande stenfyIlning 
saknas, planform rund (domarring), oval spetsoval 
(skeppssättning), rektangulär eller kvadratisk.

Rest sten: (bautasten) stenblock eller häll som rests så 
att den vilar på sin minsta eller näst minsta genomskär- 
ningsyta .

Särformer/benämningar:
Skeppssättning: stensättning eller stenkrets med spets- 
oval/skeppsformig planform.

Domarring: stenkrets med rund eller närmast rund plan
form, ibland av uppallade stenar.

Treudd: stensättning med triangulär planform vars si
dor är likformigt insvängda mot mitten.

Detaljer:
Kantkedja: stenrad av utvalda stenar som begränsar 
stensättning, röse eller hög, liggande eller kantställda 
stenar = yttre kantkedja; begränsning av mittröse eller 
inre/undre stenpackning i stensättning = inre kantked
ja; särform: kallmurad kant.

Hörnsten: rest eller lagd sten i hörnen på rektangulär 
eller triangulär stensättning, ingår oftast i kantkedjan 
men är högre/större än övriga kantkedj estenar .

Brätte: flack, oftast enskiktad stenpackning mellan kant
kedja och mittstensättning i vissa stensättningar.

Gravklot: naturligt rund eller formad rund sten place
rad på röse, hög eller stensättning, nära dess centrum.

Sydsten: utvald sten placerad i S delen av stensättning, 
i eller nära periferien.

Uppallad sten: (liggande höna) klumpsten placerad 
ovanpå 3-5 mindre stenar.

INRE GRAVFORMER—GRAVSKICK (modifierat ef
ter Du: s nomenklatur 1981):

Jordande—skelettgravar:
Hällkista: grävd grop med kista byggd på platsen, väg
gar av kantställda kalkstenshällar eller i kallmur, lock 
och eventuell botten av liggande kalkstenshällar, täck
ande stenlager i stället för täckhällar förekommer.

Träkista: grävd grop med spår/rester av en nedsatt el
ler platsbyggd träkista och/eller kistspikar, täckande sten- 
lager eller enstaka stenar över skelettet förekommer.

Gravgrop: grävd grop utan spår av kista, ofta med sten 
i ett eller flera lager över skelettet ("stenfylld schakt- 
grav").

Odefinierad skelettgrav: skelett som inte ligger i grävd 
grop eller annan omgivande identifierbar konstruktion.

Kremering—brandgravar:
Brandlager: jordlager med sot och eller kol innehål
lande brända ben, ej nedgrävt.

Benlager: jordlager utan sot eller kol innehållande brän
da ben, ej nedgrävt.

Brandgrop: grävd grop med sot- och kolblandad jord 
innehållande brända ben.

Urnegrav: i grävd grop eller på markytan nedsatt be
hållare, eller spår därav, med brända ben utan sot eller 
kol.

Urnebrandgrop: grävd grop med sot- och kolblandad 
jord innehållande brända ben och nedsatt benbehållare, 
eller spår därav.

Bengrop: grävd grop med jord utan sot eller kol inne
hållande brända ben, ej benbehållare eller spår därav.

Spridda brända ben: oregelbundet förekommande, en
staka brända benbitar, ej identifierbar gravsättningsform.
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I Vickleby socken
av Bente Magnus, Monika Rasch och Bengt Edgren

1. Inledande sockenbeskrivning

Vickleby socken är belägen på mellersta Ölands västra 
sida. Den gränsar i norr till Torslunda, i öster till sock
narna Sandby och Stenåsa och i söder till Resmo sock
en. Av dess 3898 ha utgörs 24% av åkermark, 3% 
ängsmark, 6% skog och hela 67% av annan mark såsom 
alvar- och våtmarker. Mellan landborgen och sjöängar
na finns den bördiga jordbruksmarken, som idag är upp
odlad men som tidigare bestod av lundar och lövängar. 
Spridda lundar finns dock kvar, däribland den natur- 
skyddade eklunden på Lilla Vicklebys ägor. Från land
borgen och österut breder det idag igenväxande Stora 
Alvaret ut sig. I socknens södra del löper en ganska hög 
sandås utmed strandlinjen. Denna kallas Sandbergen 
och täcks numera av planterad tallskog (Öland III 1948 
s 472).

Invid landborgen ligger byarna Karlevi och Vickle
by, utmed den nedre landsvägen, närmare Kalmarsund, 
ligger Stora Frö. Den senare tillhör några av Ölands bäst 
bevarade radbyar.

Merparten av de synliga fornlämningarna är beläg
na på landborgen, men även ute på alvaret finns gravfält 
med rösen, resta stenar och stensättningar. På Vickleby 
alvar, som är en del av Stora Alvaret finns, vad som lo
kalt kallas ”offerstenen”, två blockstenar med en stor 
mängd skålgropar, idag fyllda med mynt. Nära gränsen 
till Sandby socken finns tre stensättningar kallade, från 
norr till söder, Stångerör, Hvitrör och Präströr. Tre hus

grunder ute på alvaret visar att man bott även på dessa 
karga marker under äldre järnålder.

Vid den reviderade fomlämningsinventeringen 1976 
registrerades 72 fomlämningar varav merparten kan för
modas vara från järnåldern. Lösfynd och gravfynd från 
sten- och bronsålder vittnar om att socknen varit befol
kad även under dessa perioder.

I Vickleby socken finns även Ölands märkligaste run
sten, Karlevistenen, vilken står i en åker nära Kalmar
sund. I motsats till övriga runstenar på ön är denna gjord 
av ett granitblock. Inskriften är daterad till senare delen 
av 900-talet och den enda bevarade skaldestrofen i drott- 
kväde från vikingatiden. I Sven B F Janssons översätt
ning lyder versen: ”Dold ligger den som de största dåd 
följde - det visste de flesta - ”stridernas Truds arbeta
re” i denna hög. Ej skall en rättrådigare kampstark vagn- 
Vidur på sjökungens mark råda över land i Danmark” 
(Jansson 1977 s 136). Stenen var ursprungligen flanke
rad av två gravhögar, vilka numera är bortodlade (Rhe- 
zelius 1634, koncept ur Rhezelii monumenta).

Till sentida minnesmärken hör Beijershamn. An
läggningen tillkom på 1850-talet då hovstallmästare C 
W Beijer på Ottenby kungsgård lät bygga en 2 km lång 
stenbrygga för färjetrafik. Hamnen slammade snabbt 
igen och är nu fågelskyddsområde och känt för sitt rika 
fågelliv (Öland III s 472).

Fig. 1:1. Vy över landborgen N om Karlevi stenkvarn. Till vänster breder Stora Alvaret ut sig och till höger Mörby- 
långadalen. Foto K G Petersson 195 7.

Fig. 1:1. View of the ”Landborgen ” north of Karlevi mill. The heath Stora Alvaret is seen to the left and to the right is 
Mörbylångadalen.
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2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och gravfält
1-5. Gravfält, 300 x 40 m, på västra landborgen all

deles vid gränsen mot Torslunda socken. Det be
står av 11 runda stensättningar, tre ovala 
stensättningar, en rektangulär stensättning, 
fyra resta stenar (granit) och sex kantställda 
kalkstenshällar. De runda stensättningarna är 
övertorvade, 7-22 m d och 0,2-0,4 m h. Den rek
tangulära stensättningen är 10 x 5 m. I tre av hör
nen finns kantställda kalkstenshällar. Den ovala 
stensättningen är övertorvad, 10-11 x 5-8 m och 
0,2-0,5 m h. De resta stenarna är 0,5-1 m h och 
0,5-0,9 m tj. De kantställda hällarna är 0,5-1,7 
ml, 0,1-1,1 mhoch 0,1-0,3 m tj.

6. Sju kantställda kalkstensflisor, vid landborgen. 
Dessa flisor återfanns ej vid 1976 års inventering.

7. Rest sten vid landborgen. Stenen ej återfunnen 
vid 1976 års inventering.

9. Två rester av osäkra stensättningar, vid västra 
landborgen.

11. Gravfält, i igenväxande ängsmark i sluttning 
mellan landborgen och Kalmarsund. Gravfältet 
består av 1 rest sten, 2,3 m h, 1,5 m br och 0,8 m 
tj. Två intill varandra liggande stenar, 1,5 och 
1,2 m 1, 1 och 0,7 m br samt 0,4 m tj. Två över
torvade runda stensättningar, 9-11 m d, 0,2 m 
h, rest av en övertorvad rund stensättning, ur
sprungligen 14 m d och 0,2 m h (återstår mindre 
del i anslutning till kantvall).

12. Tre resta stenar, av rödaktig granit vid västra 
landborgen. Stenarna är 0,3-0,5 m h och 
0,4 m tj.

13. Gravfält, 40 x 20-30 m, vid västra landborgen, 
bestående av 10 fornlämningar. 8 runda sten
sättningar, oklara till sin begränsning. En är 11 
m d, de övriga 6-9 m d och 0,1-0,2 m h. 2 när
mast rektangulära stensättningar, oklara till sin 
begränsning, ca 8x6 m och 0,1-0,2 m h.

14. Fyra resta stenar, på västra landborgen, 2 av gra
nit, 2 kantställda kalkstensflisor. Stenarna av gra
nit är 0,9 resp 1 m h, 0,7 och 0,8 m br samt 0,3 
och 0,5 m tj. Kalkstensflisoma är 0,1 m h, 1,2 och 
0,5 m 1 samt 0,1 m tj.

15. Tre resta stenar och en liggande sten samt hög- 
liknande lämning, på västra landborgen. De stå
ende stenarna är 1 m h, 0,6-1 m tj. Den liggande 
stenen är 1,7 m 1, 0,6 m tj. En högliknande läm
ning, troligen rest av stensättning, 9 m d och 
1 mh.

16. En rest sten på västra landborgen. Kalksten 1,7 
m h, 2,4 m 1 samt 0,2 m tj.

17. Gravfält, 90 x 50 m, på västra landborgen, be
stående av 20 fornlämningar. 12 är övertorvade 
runda stensättningar, 5,5-14 m d och 0,1-0,6 
m h, 5 är resta stenar och 3 är kantställda kalk
stensflisor.

18. Hög, på västra landborgen, 14 m d och 1 m h. I 
öster är kantkedjan synlig och i högens mitt en 
0,2 m st sten. 1941 års inventering redovisar även 
två stensättningar samt kantställda kalkstenshäl
lar.

19. Domarring, vid västra landborgen, restaurerad 
efter undersökning sommaren 1976. Ringen är 
23 m d och består av 12 gråstenar. Stenarna vilar 
på underliggare och är 1,5 m st, underliggarna 
0,3-0,5 m st.

20. Två resta stenar och två liggande stenar på väs
tra landborgen. De stående stenarna är 1,1 resp 
1,4 m h, 1,2, 0,9 och 0,4 m br. De liggande ste
narna är 1,6 resp 1,9 m 1,0,9 och 1 m br samt 0,4 
och 0,5 m tj.

21. Häll kista, 18 m väster om landsvägen på västra 
landborgen. Hällkistan ligger i östra kanten av ett 
nu igenvallat grustag. Den är 2,9 m 1 och 
1,1 m br.

22. Två stensättningar, i åkermark mellan landbor
gen och alvaret. En stensättning är rektangulär, 
7,5x5 m och 0,5 m h. Kantkedja i långsidorna av 
0,2-0,4 m st stenar. Den andre är rund, 7 m d och 
0,5 m h. Delvis synlig kantkedja av 0,4-0,6 m st 
stenar.

23. Rund stensättning, på västra landborgen, 8 m d 
och 0,3 m h samt övertorvad.

24. Tre osäkra, övertorvade stensättningar i betes
mark på västra landborgen. Två av dessa är 5 m 
d och 0,3 m h. En är 12 m d och 0,3 m h. Intill 
den sistnämnda står en rest sten av granit, 0,7 m 
h och 0,6 m tj vid basen.

26. Gravfält, på västra landborgen söder om Vick- 
leby på gränsen mot Resmo sn, jfr fornl nr 1-2 i 
Resmo sn. Gravfältet består av 15 runda sten
sättningar och 3 kantställda kalkstenshällar. 
De två största är 8-9 m d och 0,5-0,6 m h. Båda 
har vida och djupa gropar. Fyllningen består hu
vudsakligen av mindre kalkstensflisor. De min
dre stensättningarna är 3,5-4 m d och 0,2-0,3 m 
h. Den största av dessa har en 2 m vid och ca 0,3 
m dj grop. I flertalet övriga finns obetydliga sän-
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Fig. 1:2. Domarringen fornl nr 19 ligger majestätiskt på landborgskrönet. Att denna ingått i ett numera röjt land- 
borgsgravfält indikerar hägnadsmuren i bakgrunden, vars stenmaterial är av samma beskaffenhet som stensättning- 
arna brukar vara uppbyggda av. Foto av T J Arne, ATA.

Fig. 1:2. The stone circle, Raä no. 19, rests majestically on the crest of the Landborgen. The stone wall in the back
ground indicates that the stone circle belongs to a prehistoric cemetery that has been cleared away. The wall is made 
of the same type of stone material charateristically used in the construction of stone settings.

kor i mitten, de fiesta runda men en synes vara 
rektangulär, 6x4 m. I gravfaltets sydöstra höm 3 
stycken fristående, kantställda flisor, 0,1 m h, 
0,5 m 1.

27. Två runda stensättningar, på al varmark. Den 
ena är 12 m d och 0,3 m h med kantkedja och 
stenfyllning. Den andra är 2,5 m d och 0,3 m h 
med fyllning av kalkstensflisor.

28. Rund stensättning, på terrass i lövskogsmark, 9 
m d och 0,4 m h. Den har en delvis bevarad kant
kedja och fyllning av 0,5-0,8 m st stenar. I mit
ten ett 0,7 m h och 1,9 m tj stenblock. Intill 
stensättningen finns 0,7 m h blockstenar.

29. Resta stenar, på terrass i lövskog. Den ena 1,1 
m h och 0,8 m br vid basen, den andra 1 m h, stå
ende i en stenmur. Sannolikt gamla grindstolpar.

31. Fyra runda stensättningar varav 2 osäkra i hag- 
mark. De säkra stensättningama är randa, 12 resp 
15 m d och 0,2 m h. Bägge är skadade i mittpar
tiet. De osäkra stensättningama är 8 resp 7 m d, 
0,3 och 0,1 m h, med oklara begränsningar.

32. Rund stensättning, i hagmark, 7 m d och 
0,2 m h.

33-34.Gravfält, 350 x 55 m, bestående av ca 25 forn- 
lämningar. 15 runda stensättningar, 4-7 m d 
och 0,2- 0,3 m h samt 10 resta stenar 0,3-0,7 m 
h, varav några utgörs av kantställda flisor.

h. Samtliga är övertorvade med svagt välvd pro
fil. Tre är skadade av sandtäkt i södra delen av 
gravfältet. De resta stenarna är 0,7 resp 0,6 m h,
0. 6 och 0,3 m tj.

36. Två osäkra stensättningar på platsen för fot
bollsplanen i Stora Frö, Litorinavallen. Stensätt
ningama borttagna när fotbollsplanen anlades.

38. Osäker stensättning, 2 m d och 0,1 m h. Bort
schaktad vid vägbygge.

39. Två runda stensättningar, 6 resp 4 m d och 0,2 
m h. Ej återfunna vid 1976 års inventering.

40. Rest sten, 0,8 m h, 0,9 m br och 0,4 m tj. Saknas 
vid 1974 års inventering.

42. Gravfält, 35 x 30 m, bestående av 8 runda sten
sättningar. En är 11 m d och 0,3 m h, de övriga 
3-5 m d och 0,2 m h. Kunde ej återfinnas 1976.

43. Röse, på Stora Alvaret, 3 m d och 0,6 m h. Be
stående av 0,3-0,4 m st kalkstensflisor. I närhe
ten av röset, 100 m NO och 28 m SO finns två 
kantställda flisor. Den i NO är 0,3 m h och 0,7 m
1, den i SO 0,3 m h och 0,3 m 1.

48. Röse, på Stora Alvaret, 4-5 m d och 0,7 m h, be
stående av 0,3-0,4 m st kalkstensflisor.

50. Rund stensättning, på Stora Alvaret, 10 m d och 
0,5 m h. Den är övertorvad med en kantkedja av 
lagda kalkstenshällar i fyra skift, 0,6-1 m 1 och 
0,2 m tj.35. Gravfält, 160 x 50 m, bestående av 20 fornläm- 

ningar, 18 runda stensättningar och 2 resta ste
nar. Stensättningama är 4-10 m d och 0,1-0,2 m
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Karta 1:1. Vickleby sn. Gravar och gravfält markerade med nummer enligt fornlämningsregistret. Utdrag ur topografisk karta. 
Skala 1:50 000.

Map 1:1. Vickleby parish. Graves and cemeteries with respective survey number according to the Ancient Monuments Register 
(FMR), Central Board of National Antiquities (Raä). From the Topographical map of Sweden. Scale 1:50 000.

51-52.Rund stensättning, på Stora Alvaret, 10 m d och 
0,5 m h. Kantkedja av i två skikt lagda kalk- 
stenshällar, 0,5-1 m 1 och 0,1 m tj.

54. Rektangulär stensättning, på västra landbor
gen, 6x3 m och 0,6 m h. Ej återfunnen vid 1976 
års inventering.

56. Rund stensättning, på alvaret, kallad altarste- 
nen. Den år 15 m d och 0,4 m h med kantkedja 
av 0,4-0,5 m st stenar. I mitten ett flyttblock, 1,9 
x 4,5 x 2,5 m st. 0,8 m norr om flyttblocket syns 
i stensättningen en kantställd kalkstenshäll, 0,4 
m 1 och 0,1 m tj.

57. Rund stensättning, i betesmark på Stora Alva
ret, 7 m d och 0,4 m h.

58. Rund stensättning, på landborgen. 7 m d och 
0,4 m h, osäker.

61-62.Gravfält, 350 x 40 m, på västra landborgen, be
stående av 20 fornlämningar. Dessa utgöres av 
19 runda stensättningar och en rest sten. Sten- 
sättningarna är övertorvade, 3-9 m d och 0,1-0,3 
m h. Den resta stenen i gravfältets södra del är 
0,3 m h, 0,4 m br och 0,3 m tj.

69. Kantställd häll och kvadratisk stensättning, på
landborgen, 0,2 m h, 1,2 m 1 och 0,2 m tj. 2,5 m 
NO om denna ligger en övertorvad stensättning, 
närmast kvadratisk, 5x5 m och 0,1 m h. I sydös
tra hörnet en kantställd kalkstenshäll, 0,2 m h, 
0,7 m 1 och 02 m tj. I den västra kanten finns en 
kantkedja av 0,6-1 m 1 gråstenar.

71. Plats för borttagna fornlämningar. En hällkista 
och en stensättning. Stensättningen var rund, 9,5 
m d med kullerstenspackning i mitten och brätte 
av kalkstensflisor, inre och yttre kantkedja.

72. Brandgravar, påträffade vid VA-arbeten 1971.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Landborgsgravfältet vid Karlevi, fornlämning nr 1-2,17 samt oregistrerade

Topografi
Vid Karlevi reser sig landborgen med dess krönvall brant 
över slätten i väster medan Stora Alvaret ansluter i ös
ter där det endast avbryts av små åkerlyckor i krönval
lens östsluttning. Längs denna landborg fanns tidigare 
ett sammanhängande landborgsgravfalt, vilket sträckte 
sig genom hela socknen. Idag är detta splittrat i mindre 
enheter genom odling, byggnation och grustäkt.

Den äldsta bevarade beskrivningen av gravfaltet vid 
Karlevi återfinns i Hilfelings Journal från 1797. Denne 
omtalar att “På landborgen, där stora landsvägen går, 
mellan Färjestaden och dit (Vickleby) sågs många upp
resta stenar i 4-kantige, 3-kantige, runde och ovale sten- 
sättningar samt mindre högar, som blivit uppgravne. 
Ingen den minsta tradition erhölls, ehuru nog lämning- 
arne bevisa, det märkeliga händelser här fordom timat 
av ortens vikingar” (Hilfelings Journal från 1797, Hil- 
feling 1994 s 70). Drygt hundra år senare beskrev Sö
derberg, som företog den första kända arkeologiska 
undersökningen, gravfältet på följande vis. “Uppe på 
sjelfva landborgen midt framför byn finnes en mängd 
fornlämningar. Dessa är av fyra slag:

1) Stensättningar och ensamt stående resta stenar.
2) Runda grafhögar. Den största av dessa har en lod

rät höjd af 2/3 m, de öfriga mycket små.
3) En egen art fornlämningar, bestående av rek

tanglar, som äro bildade genom i jorden på kant ned
stuckna hällar eller flisor av kalksten. Dessa rektanglars 
längdriktning är alltid norr och söder; de stå i allmänhet 
temligen glest och rektangelns södra sida är alltid öp
pen. Det genom flisorna begränsade rummet höjer sig 
icke öfver den omgivande marken. De flesta af dessa 
rektanglar hafva en bredd af omkr. 2 meter, men en, som 
utmärkes derigenom att en kalkstenshäll af nära 2 me
ters höjd öfver jordytan och 2,5 meters bredd är rest vid 
norra sidan, har en bredd af öfver 4,5 meter. Denna se
nare rektangel är orörd, men nästan alla de öfriga bära 
spår efter dem företagna gräfningar.

4) En aflång fyrkantig, låg jordhög, hvars gränser li
kaledes voro utmärkta genom i jorden nedstuckna kalk- 
stenshällar; dessa hällar stodo ganska glest och höjde 
sig högst ett par handsbredder öfver marken. Denna se
nare fornlämning blef af oss undersökt.” (Söderberg 
1905 s 28f). Därefter företog Söderberg ytterligare två 
utgrävningar på platsen, en 1886 och en 1893. Från de 
båda sistnämnda undersökningarna finns varken några 
fynd eller rapporter bevarade.

År 1899 företog lektor F J Bæhrendtz grävningar in
om samma område. Denne valde ut två av de högar som 
ännu inte var “skadade av plundring”. I en tidningsarti
kel i Ölandsbladet från 1921 omtalas att det påträffats 
en hällkista invid landsvägen mellan Vickleby och Kar

levi. Benrester fanns på platsen och anmälan var avsedd 
att göras. Några noteringar om graven, förutom tid
ningsartikeln, finnes dock ej.

I ATA finns från samma år en grävningsbild av Ture 
Arne invid en framgrävd och tömd hällkista med note
ringen ”På landborgen SSV om byn.” Någon rapport om 
denna grävning finns ej bevarad. I den grustagsinvente- 
ring, som K A Gustawsson företog i socknen 1925, finns 
uppgift om en blottad och ihopfallen hällkista, som en
ligt uppgift har undersökts av Arne. Detta grustag lig
ger dock norr om Vickleby och borde sålunda ingå i 
Vickleby bys marker, se vidare nedan.

I nämnda grustagsinventering finns även uppgift om 
att det i ett lertag i Karlevi våren 1925 påträffats tre ske
lett samt pärlor. Enligt arkivuppgifter tillvaratogs en del 
fynd av landsantikvarien i Kalmar detta år och troligen 
är det samma händelse som omtalas i de båda doku
menten.

Året därpå företog fil dr A Enqvist en efterunder- 
sökning i samma fornlämning. Läget för denna anges 
vara alldeles strax intill och väster om landsvägen 200
m söder om stenkvarnen i Karlevi. “.... Platsen hade i
maj 1925 besökts av intendenten M Hoffen, Kalmar, vil
ken därvid tillvaratagit en del fynd.”

1934 upptäcktes föremål från bl.a. en vapengrav i en 
grustäkt 300 m söder om Karlevi och 10 m väster om 
vägen.

M Hofrén undersökte 1951 en hällkista, som fram
kommit vid vägarbete, 2 km norr om Vickleby kyrka. 
Kistan var som Hofrén uttrycker det “fullkomligt ge- 
nomgrävd” och fynd förutom några skelettfragment på
träffades ej.

Nedanför landborgen och i dess sluttning undersök
tes bl a fyra gravar 1971 i samband med projekteringen 
av ett nytt fritidsområde. Undersökningen leddes av M 
Sjöberg.

1976 undersöktes nio gravar på en del av den sträcka 
av landborgsgravfältet som har nr 17 i fornlämningsre- 
gistret. Denna fornlämning omfattade vid 1941 års in
ventering 32 synliga fornlämningar. Därefter har flera 
fornlämningar skadats eller helt bortschaktats utan nå
gon arkeologisk undersökning. Anledningen till under
sökningen, som utfördes under ledning av M Johnsson, 
var att området blivit skadat av en mindre körväg mel
lan landsvägen och bygatan i Karlevi by.

Den senaste undersökningen skedde 1977 då ett till 
en bortschaktad stensättning hörande brandlager un
dersöktes av K Nordeman, fornl nr 1-2 ( RAÄ Rapport 
1980:51 ). Graven var belägen på fastigheten Karlevi 
6:6, som ligger ca 310 m norr om Karlevi stenkvam in
vid och väster om landsvägen.
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Yttre gravformer
Den rektangulära stensättning som undersöktes av Sö
derberg var orienterad öst-väst, 13,5 m lång, 5,5 m bred 
och ca 0,4 m hög.

De av Bæhrendtz undersökta gravarna, nr 2 och nr 4, 
bestod dels av en 0,5 m hög och 6,5 m i diameter stor 
övertorvad stensättning, dels av en hög 14 m i diameter 
och 0,75 m hög. Den senare hade ett kärnröse av 25 
smärre “tegellagda” flisor.

Den högliknande stensättning i vilken Hofrén 
samlade ihop ben och föremål och som sedermera 
Enqvist efterundersökte, var enligt Hofrén 7,7 m i 
diameter och enligt Enqvist 10 m i diameter. Hur högen 
varit uppbyggd omtalas inte närmare i grävningsrap- 
porten, men Enqvists omnämnande att högens innehåll 
blivit makadamkross tyder på att den innerst har haft ett 
kärnröse av sten.

Den delvis bortschaktade graven tillhörig forn- 
lämning nr 1 -2 var registrerad som en oregelbunden, 
10x7 meter stor och 0,4 meter hög stensättning.

Samtliga gravar som undersöktes 1976 hade rester av 
yttre gravform. Dessa utgjordes dels av rektangulära 
stenramar, dels av runda stensättningar eller stenpack- 
ningar.

De rektangulära stenramamas ytterkanter utgjordes 
av kantställda kalkstenar, tre flisor i var långsida och

vanligen en flisa i den norra långsidan, vilka var ned
grävda ca 0,3-0,6 m under nuvarande markyta och stöt
tade av en skoning av mindre kalk- och gråstenar. Några 
hade en stenpackning av klappersten längs stenramen 
medan den centrala delen utgjordes av humusblandad 
sand, en hade en flisläggning av 9 liggande flis, AIO. Tre 
av gravarna, A7, A8, AIO, hade gemensamma långsi
dor. A3 hade måtten 5,5 x 9 m, A5 4,3 x 6,3 m, A7 4,2 
x 8,5 m, A8 2 x 8 m och A10 3,3 x 7,5 m. A12:s storlek 
kan ej säkert fastställas då denna var skadad. Gra
varna uppvisar stora likheter med de av Söderberg un
dersökta gravarna i samma område.

Av de runda stensättningar var två skadade och ing
en synlig före undersökning. Anläggning 6 var överla
grad av A3. Bl a hade dess centrala del blivit skadad 
genom nedgravningen av en kalkstenshäll i A3:s lång
sida. Invid denna häll påträffades en närmast oval grå
sten som ursprungligen kan ha utgjort gravklot i A6. 
Gravens stenpackning, 4,3 x 5,1 m, bestod av liggande 
kalkstensflis.

Anläggning 11, som bestod av en närmast cirkelrund 
stenpackning, 1,6 m i diameter, doldes av AIO. A2 
utgjordes av en starkt skadad stenpackning, 1,5 x 2,5 m 
stor.

Fig. 1:3. Översiktsbild över schaktningama i samband med undersökningen av gravar och boplatsrester vid projekte
ringen av fritidsområde väster om Karlevi by. Foto från S av M Sjöberg 1971.

Fig. 1:3. Overview of the trenches dug in connection with the excavation of graves and settlement sites at the planned 
site of the recreation area west of Karlevi village. Photo from south.
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Inre gravformer
Den av Söderberg 1884 undersökta stensättningen var 
uppdelad genom kantställda kalkstenshällar i tre sek
tioner.

I den västligaste sektionen påträffades ett brandlager 
med formen av en triangel med spetsen i gravens södra 
kant. Brandlagret täcktes sporadiskt av kalkstensflis. 
Även den mellersta och den östra sektionen innehöll var 
sitt brandlager, men här hade bålresterna skyfflats ihop 
till en rund hög.

De enda uppgifter som finns om den inre gravformen 
från 1886 års grävning är att graven innehöll “lämning
ar efter likbrand”.

I den av Bæhrendtz undersökta grav nr 2 fanns i hö
gens mitt, på ca 0,5 meters djup, ett 1 m i diameter, runt 
brandlager. I den andra anläggningen, grav nr 4, påträf
fades på 0,5 m:s djup ett 3 x 2 m stort brandlager ori
enterat i nordost-sydväst.

Uppgifterna om det ursprungliga antalet gravlägg
ningar i den hög som efterundersöktes av Enqvist är 
mycket osäkra. Enligt Hofrén hade högen täckt sam
manlagt åtta skelettgravar varav tre legat på rad i en häll- 
kista med skiljevägg av resta flisor, alla med kranierna 
i norr. Öster om denna kista hade legat två skelett på rad

och ytterligare öster om dessa låg tre skelett på rad. Det 
var resterna av den nordöstra gravläggningen som Ho
ffen hopsamlade vid sitt besök på platsen.

Enqvist ger i sin rapport en delvis annorlunda bild av 
gravgömmorna i röset. Enligt honom skulle det ha fun
nits sex skelett som legat i två tredelade kistor. Enqvist 
som kände till den första versionenen ansåg att den se
nare versionen var mer trolig eftersom han fann två pa
rallella fördjupningar om vardera 5 m:s längd. Vidare 
omtalar Enqvist att röset, liksom hällarna till den eller 
de hällkistor som funnits, var forstörda och man endast 
kunde sålla de omrörda resterna. Vid detta arbete på
träffades dels fynd från en bronsåldersgrav dels från de 
ovanpå denna anlagda jämåldersgravama. Vid saftningen 
visade det sig att i högens nordöstra del fanns ett parti 
där det underliggande gruset var omrört. Detta under
söktes och på ca 1 m:s djup påträffades en rund sten- 
packning, 2 m i diameter, vilken täckte tre skelett med 
kranierna mot söder. Av fynden framgår det att denna 
grav blivit anlagd under stenåldern.

Vilken typ av inre gravform, som funnits for den el
ler de gravar som förstördes vid grustäkt 1934 vet vi in
te. Fyndplatsen besiktigades av rektor G Palm, som 
gjorde en enkel skiss. Denna visar läget fór ett romerskt

Fig. 1:4. Gravfältskarta upprättad av E Bellander 1933 över gravar V om landsvägen. Av kartan framgår hur bebyg
gelse och vägar redan på 1930-talet kringskurit gravfältet.

Fig. 1:4. Cemetery map drawn by E Bellander in 1933 showing the graves west of the main road. The map shows how 
both the buildings and roads encroached upon the cemetery even at this early date.
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Fig. 1:5. A 7 efter framrensning. Stenramen där några flisor har fallit inåt framträder tydligt. I grastorven i förgrunden 
skymtar en av stenarna i AIO. Foto från V av M Johnsson 1976.

Fig. 1:5. A 7 after cleaning. The stone frame with several collapsed stone slabs is clearly seen. One of the slabs in AIO 
is partly hidden in the turf in the foreground.

bronskärl kvarsittande i profilväggen. Huruvida brons
kärlet tillhört vapengraven eller ej går inte att avgöra.

Gravgömman i den delvis genomschaktade stensätt- 
ningen foml nr 1-2 utgjordes av ett 1,7 x 2,5 m stort och 
0,1-0,5 m djupt brandlager.

Samtliga gravar i 1976 års undersökning var brand
gravar. Dessa utgjordes i de rektangulära stenramarna 
och i två av stensättningarna av brandlager, medan en 
av stensättningarna, A6 utgjordes av en brandgrop i 
brandlager.

Någon yttre gravkonstruktion kunde inte noteras vid 
undersökningen av gravarna nedanför landborgen. Grav
gömmorna framträdde som mörkfärgningar varav Al 
(Karlevi 8:7) var rektangulär till formen, Anläggning 2 
(Karlevi 8:7) var oval, medan Al på fastigheten Karle
vi 12:1, som var skadad, bestod av brandlager i en oval 
grop.

Föremål
Bland bålrestema i den västligaste delen av den hög som 
undersöktes av Söderberg återfanns ca 130 båtnitar och 
ett flertal spikar. Brandlagret i den mellersta sektionen 
innehöll två fragment av ringnål av brons, lik Sv forn- 
saker 550, ett beslag av järnbleck samt 5 järnspikar. 
Brandlagret i den östra sektionen innehöll bronsfrag
ment av två ringnålar, två söljor varav en av brons med

beslag och en av järn samt en lång järnspik. Vidare på
träffades fem vikter varav två av brons och tre av järn.

Föremålen från den av Bæhrendtz undersökta grav 
nr 2 består av hängsmycke, fyrsidigt beslag, liten ring, 
bitar av kedjelänk, halvt tyskt silvermynt med ögla, pär
lor av glas, karneol, bergskristall och silver. Fynden från 
grav nr 4, utgörs av ett drygt 30-tal glaspärlor, del av 
oval spännbuckla, fragment av ett ringspänne med fa- 
cetterade knoppar, en brynsten samt 3-400 järnnitar.

Enqvists undersökning gav bl a en jämkniv, ett 30-tal 
pärlor, spikar/nitar, järnbeslag och järnfragment.

Föremålen från grustäkten ca 300 m söder om Kar
levi består av en spjutspets av Ilkjærs typ 5, tveeggat 
svärd med en rund doppsko, bronskärl av Eggers typ E 
43, ornerad keramik och skelettfragment (Eggers 1951 
fig 43, Ilkjær 1990 s 364).

Föremålen från de rektangulära stenramarna från 
1976 års undersökning utgörs främst av järnfragment 
samt spik och nitar. A2 innehöll dessutom kamfragment, 
bronssölja, bronsbeslag med genombruten dekor och 20 
glaspärlor. A3 innehöll en spiral av en tunn jämten, möj
ligen rester av en fibulaspiral.

I anläggning nr 5 påträffades ett treflikigt bronsspänne 
samt två glasflusspärlor, medan A7 innehöll ett mnt sil
verspänne med filigrandekor, silverten, fragment av sil
verkedja, diverse brons och jämföremål samt ett 20-tal 
pärlor och ett bryne.
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Fig. 1:6. Den av Söderberg 1884 undersökta rektangulära stensättningen efter framrensning av brandlagren. Ritning 
S Söderberg 1884.

Fig. 1:6. The cleaned cremation layer in the rectangular stone setting excavated and drawn by Söderberg in 1884.

Brandlagret i A8, som var skadat av plöjning, inne
höll ett silverbeslag, bronsbeslag, ornerad keramik, järn
fragment och ett drygt 30-tal nitar. Från brandlagret i 
anläggning nr 10 kommer ett bryne, järnfragment, ke
ramik och järnslagg. Fynden i A12 utgörs av en guld- 
foliepärla och ett flintavslag, medan föremålen i A6 
består av en bandförmig fibula och keramik med inris
tad ornamentik i form av vinkelband mellan dubbla pa
rallella linjer och rester av ett öra.

Enda föremål från anläggning nr 11 är en karneol- 
pärla.

Datering
Föremålen liksom gravläggningarna i form av likbrän
ning i båt från såväl Söderbergs som Bæhrendtz', Johns
sons och Nordemans grävningar visar att dessa gravar 
anlagts under vikingatidens senare hälft, 900-talet e Kr.

Föremålen från de raserade hällkistoma, som under
söktes av Hofrén och Enqvist är däremot mera svår
tolkade. Den lilla järnkniven är av en typ som dateras 
till bronsålderns slut, medan glaspärlorna ger en date
ring till romersk järnålder och folkvandringstid.

De i grustaget hopsamlade föremålen bestående av 
en spjuspets av Ilkjærs typ 5, ett tveeggat svärd med rund

Fig. 1:7. A7 med brandlagret centralt placerat och delvis markerat med liggande kalkstensflis. 
Foto från N av M Johnsson 1976.

Fig. 1:7. A7 with the centrally placed cremation layer partly indicated by recumbent limestone slabs. 
Photo from north.
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doppsko och en bronskittel av Eggers typ 43, Mn minst 
en förstörd grav, ger en datering av dessa till inledning
en av yngre romersk järnålder (Ilkjær 1990 s 210f).

Såväl gravform som innehåll i flertalet gravar från 
fomlämning nr 17 visar att dessa anlagts under vikinga
tid. Den enda grav som avviker i fråga om yttre och 
inre gravform samt föremål är A6, vilken är anlagd vid 
inledningen av yngre romersk järnålder. Eventuellt är 
även brandlagret i A3 från denna period.

Fynden från Sjöbergs undersökning 1974 var myck
et sparsamma. Keramiken i 12:1:Al liksom järnfrag
menten i 8:7:Al antyder att dessa båda gravar anlagts 
under äldre järnålder.

Köns och åldersbestämning
Söderberg lät dr Neander analysera benen från under
sökningen 1884. De ben som påträffades i den västra 
sektionen, visade sig vara av fågel, hund, människa och 
nöt. Hundbenen härrör från en “någorlunda” stor hun
dras, medan fågelbenen var för små för att kunna art
bestämmas (Söderberg 1905 s 33). Benen från den 
mellersta sektionen är Mn människa, en “tämligen” stor 
hund samt får/get, medan analysuppgifter saknas från 
den ösM sektionen (Söderberg 1905 s 34ff).
Övriga gravfynd har inte analyserats av osteolog.

Källor och litteratur
Rapport om Söderbergs undersökningar i Antikvarisk 
tidskrift 1905 s 28ff. Föremålen förvaras i SHM inv nr 
7844,21589.
F J Bæhrendtz' rapport förvaras i ATA dnr 73/1900 och 
föremålen i SHM inv nr 11008.
M Hovréns rapport förvaras i ATA dnr 1941/1925 och 
föremålen i KLM.
A Enqvists rapport förvaras i ATA dnr 4251/1928 och 
föremålen i SHM inv nr 18914.
R Sjöströms rapport förvaras liksom föremålen på KLM, 
inv nr 12725.
M Sjöbergs rapport har dnr 3037/74 och föremålen för
varas på SHM.
M Johnssons rapport föreligger i manus, men är ännu ej 
tryckt. Föremålen, som ej är fyndfördelade, förvaras tills 
vidare på SHM dnr 3235/76.
K Nordemans rapport ingår i Raä:s rapportserie och har 
titeln, Fornlämning 1-2, stensättning, Karlevi, Vickleby 
socken, Öland, Undersökningsverksamheten 1980:51. 
Föremålen förvaras i SHM, inv nr 31 787.

Fig. 1:8. Tveeggat svärd och spjutspets från den förstörda 
graven i grustäkten 300 m söder om Karlevi. Teckning 
C Bonnevier, 1991. Skala 1:4.
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Fig. 1:8. Two-edged sword and spearhead from a dis
turbed grave in the gravel quarry located 300 m south 
of Karlevi. Scale 1:4.



Fig. 1:9. Bronskarl av Eggers fig 43, från en förstörd grav i grustäkten 300 m S om Karlevi. Teckning C Bonnevier 1991. 

Fig. 1:9. Bronze cauldron, Eggers, Fig. 43, from a disturbed grave in the gravel quarry located 300 m south of Karle-
VI.
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Landborgsgravfältet vid Karlevi, fornlämning nr 1-2,17 samt 
oregistrerade gravar
Undersökt av S Söderberg 1884,1886,1893, F J Bæhrendtz 1899, M Hofrén 1925, A Enqvist 
1926, M Johnsson 1976, K Nordeman 1977
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SHM 7844
STENSÄTTNING, rektangulär, 13,5 x
5,6 x 0,4 m. jordblandad stenfyIlning. 
Graven indelad i tre sektioner genom 
resta kalkstensflisor.
BRANDLAGER, ca 5,6 x 3,2 m stor, av 
sotblandad sand, täckt med spridda kalk
stenhällar.
BRANDLAGER, 1,6 m d och 0,25 m tj, 
av sot, kol och brända ben.
BRANDLAGER, 1,5 m d, 0,15 m tj, av 
kol, sot och brända ben.

Ö-V

X

X

klinknaglar
spik

viktlod

vit

vit

vit

SHM 21 589
GRAVHÖG av okänd form innehållande 
BRANDGRAV. X sporre vit

2
SHM 11008
HÖG, 6,5 m d och 0,5 m h, gräsbevuxen 
med kärnröse av mindre flisor täckande 
ett BRANDLAGER, 1 m d. X vit

4 HÖG, gräsbevuxen, 14 m d och 0,75 m h, 
med kärnröse av 2 mindre tegellagda fli
sor täckande BRANDLAGER, 3 x 2 x
0,15 m stort.

NO-
SV

X X klinknaglar
spik

vit

KLM, SHM 18914
STENSÄTTNING, rund 7 m d, 0,5 m h. 
skall enligt uppgift ha täckt två parallella 
rader med vardera i rad stående HÄLL- 
KISTOR.

- X X blandat fynd jäå

1

2

Foml nr 1-2
SHM 31 787
BRANDGROP, oval, 1,7-2,45 m stor,
0,1-0,5 m dj.

Foml nr 17
STENSÄTTNING, skadad, 1,5 x 2,5 m, 
av ett 15-tal 0,4-0,5 m stora kalk- och 
gråstenar. N om stenpackningen 
BRANDLAGER, 0,9 x 1,7 x 0,1 m stort.

X

X

nitar, spikar, 
låsbeslag, 
bronsfrag
ment

vit

vit

3 STENRAM, rektangulär, 5,5 x 9,0 m, av 
glest på högkant ställda kalkstensflisor, 
0,1-1,15 m 1, 0,15 m br, 0,3-1,05 m h. 
Fyllning av fin humusblandad sand. Invid 
de resta stenarna var en koncentration av 
mindre kalk- och gråstenar, 0,05-0,25 m 
stora. I centrum av anläggningen, något 
förskjutet mot N, ett BRANDLAGER,
1,1 x 2,2 x 0,1 m stort, något skadat i Ö. 
Under brandlagret A6.

N-S

X beslag, is
brodd, spik

vit

5 STENRAM, rektangulär, 4,25 x 6,3 m, av 
glest på högkant ställda kalkstensflisor, 
varav 3 i dess Ö sida, 2 i dess V sida, 1 i 
dess N sida. Inom ett 1,5 x 4 m stort om
råde i ani SV del låg ett 10-tal kalkstens
flis, 0,2-0,75 m stora. Invid de kanställda 
stenarna koncentrationer av mindre kaik- 
och gråstenar, 0,05-0,15 m stora. I cen
trum ett BRANDLAGER, 0,95 x 1,3 x
0,1 m stort.

NNO-
SSV

NNO-
SSV

X vit
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6 STENSÄTTNING, rund, 4,25 x 5,1 m, 
skadad genom nedgravning för den mit
tersta kantstenen i A3:s V sida. Stenpack- 
ning av liggande kalkstensflis, 0,15-0,4 m 
stora, samt svagt humusblandad sand med 
inslag av klappersten. I centrum BRAND
GROP i BRANDLAGER. Gropen be
gränsades i N av 2 kantsällda kalkstensfli- 
sor.

X X

y rom jäå

vit

7 STENRAM, rektangulär, 4,2 x 8,5 m, av
7 kantställda kalkstenar med 0,75-2,5 m:s 
mellanrum. Längs dess sidor en småsten- 
spackning av klappersten och i mitten ett 
påfört lager av ljus finkornig sand. Inom 
ett 1,5 x 1,5 m stort område i anl centrum
6 liggande kalkstensflisor, 0,3-0,5 m sto
ra, vilka täckte ett BRANDLAGER. Dess 
centrum täcktes av ett lager klappersten,
0,5 m stort.

NNO-
SSV

X X
vit

8 STENRAM, rektangulär, 2 x 8 m, av 7 
kantställda flisor, 0,1-1,1 m stora, 3 st ut
med varje långsida och 1 utmed N kortsi
dan. 3 ingår även i A7 då dennas V lång
sida var gemensam med A8:s Ö långsida. 
Flisen stod med 2,25-2,75 m:s mellan
rum. Fyllning av klappersten, 0,05 m sto
ra, och ljus finkornig sand. BRANDLA
GRET, som var 1,5 x 1,8 m stort, låg nå
got förskjutet mot NV från anl. centrum.

NNO-
SSV

nitar, spik
vit

10 STENRAM, rektangulär, 3,25 x 7,5m, av
6 kantställda kalkstenar. Mellan de kan- 
ställda stenarna låg 9 kalkstenar 0,1-1 m 1. 
Ani V sida är gemensam med A7:s Ö si
da. Fyllning av svagt humusblandad sand 
med inslag av klapperstenar, 0,05-0,1 m 
stora. I centrum ett BRANDLAGER, 1,25 
x 1,75 x 0,10 m stort.

NNO-
SSV

X
Vit (?)

11
I A10:s S del
STENPACKNING, rund, 1,6 m d, 0,3 m 
dj, av kalk och gråstenar, 0,1-0,35 m sto
ra, vilka täckte ett BRANDLAGER, 1,6 
m d.

X
vit (?)

12 STENSÄTTNING, rektangulär, skadad, 
av 4 kantställda kalskstenar varav 2 st 
fanns bevarade i varje långsida och en i 
ani S del. Packning av 0,05 m stora klap
perstenar. Mellan kalkstensflisen i N ett 
BRANDLAGER, 0,05 m d.
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Karta 1:2. Fornlämning nr 1-2, 17, samt oregistrerade, undersökta gravar och gravfält. Utdrag ur ekonomisk karta 
(Bladen Vickleby 4G 4i, Torslunda 4G 5i). Skala 1:10 000.

Map 1:2. Ancient monuments Raä nos. 1-2 and 17 along with unregistered, excavated graves and cemeteries. From the 
Economic map of Sweden. Scale 1:10 000.
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Gravfält i Vickleby by, fornlämning nr 71 samt oregistrerade gravar

Topografi.
Det tidigare omtalade landborgsgravfaltet sträcker sig 
även genom Vickleby by och vidare in i Resmo socken. 
Krönvallen, som kan följas från Köpingsvik i norr, är 
här ganska bred och flack. Västra landsvägen löper öm
som på själva krönet ömsom en bit öster om detsamma. 
Uppe på landborgskrönet i den södra delen av byn och 
just norr om avtagsvägen mot Stora Frö ligger socknens 
kyrka.

Vickleby by är belägen längs landborgens krön och 
västsluttning. Dess malmbebyggelse ligger längs krön
vallens östsluttning och gränsar till Stora Alvaret. 
Senare tiders bebyggelse har skadat det en gång sam-

vägen, 2 km norr om Vickleby kyrka. Graven var om
rörd och endast små skelettfragment påträffades.

Tio år senare företogs nästa gravundersökning, vil
ken leddes av I Sjögren. Graven, en skelettgrav, var be
lägen vid landborgskanten invid Stora Vickleby gård.

Vid dragning av telekabel längs västra landsvägen 
1973 skar man tvärs igenom minst två förhistoriska gra
var. Vid en efterundersökning visade sig den ena graven 
vara från stenåldern och den andra från järnåldern. Un
dersökningen utfördes samma år av B Marnung (Hol
gersson 1976 s 3). Järnåldersgraven var belägen väster 
om landsvägen ca 200 m norr om Vickleby kyrka.

Fig. 1:10. Förstörda gravar i grustaget på landborgen vid Vickleby. Foto K A Gustawsson 1925, ATA. 

Fig. 1:10. Disturbed graves in the gravel quarry on the ”Landborgen ” near Vickleby village.

manhängande gravfältet och idag finns det endast mar
kerat som enstaka fomlämningar och ett mindre gravfält, 
se karta nr 1. Under de senaste två decennierna har be
byggelsen förtätats kraftigt, framför allt i byns västra 
del. Uösfynd visar dock att äldre bebyggelse och gravar 
en gång även funnits i denna del av byn.

De första kända arkeologiska undersökningarna ut
fördes 1935 av fil lic E Bellander. Anledningen var dels 
att en hällkista hade blottats vid grustäkt, dels att en häll- 
kista påträffats vid uppförandet av en villa.

1939 undersöktes en hällkista av fil mag C O Rosell. 
1947 påträffades ytterligare en hällkista vid markarbe
ten. Denna var belägen ca 300 meter söder om Vickle
by kyrka och undersökningen utfördes av A-S 
Schotte-Lindsten.

1951 undersökte M Hofrén en hällkista invid lands-

Den senast företagna undersökningen gjordes i juni 
1995 då ett ca 150 m2 stort område avbanades på fas
tigheten Stora Vickleby 19:7. Den utfördes som en för
undersökning för att utröna om fomlämningar doldes 
under mark. Vid avbaningen framkom i schaktets södra 
del en tät ansamling 0,1-0,2 m stora stenar, vilka tolka
des som rester av en utplöjd stensättning. Vidare på
träffades en 1,9 x 0,8 m stor stensamling orienterad i 
NNO-SSV samt två mindre stensamlingar, tolkade som 
rester av brandgravar alternativt fundament till resta ste
nar, och en hällkista 1,7 x 0, 6 m stor. Anläggningarna 
undersöktes ej. Istället lades de avbanade jordmassorna 
tillbaka och området återställdes. De fem anläggning
arna styrker antagandet att det förmodade landborgs
gravfaltet löper genom hela socknen.
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Fig. 1:11. Ofta påträffades gravar vid grustäkt. Ibland anmäldes fyndet till de antikvariska myndigheterna som då sän
de en arkeolog till platsen. På bilden den av E Bellander undersökta hällkistan hängande i grustagskanten. Foto E Bel
lander 1935, ATA.

Fig. 1:11. Graves are often found in gravel quarries. The finds are sometimes reported to the antiquarian authorities 
who then send out an archaeologist to the site: This stone cist, hanging over the edge of the quarry, was excavated by 
E Bellander in 1935, ATA.

Yttre och inre gravformer
Eftersom flertalet gravar påträffats vid markarbete har, 
i de fall någon täckande gravkonstruktion tunnits, oftast 
varit bortschaktade vid undersökningstillfället.

Den hällkista, som påträffades vid grundgrävning för 
villa 1935 hade blivit utsatt för skadegörelse av nyfik
na. När undersökningen inleddes fanns endast tre kalk- 
stenshällar i ursprungligt läge, medan övriga låg intill 
och på varandra. Den största hällen var 0,4 m lång, 0,25 
m bred och ca 0,1 m tjock. Under hällarna och på 0,60 
m djup återfanns extremitetsben av människa.

Den hällkista som undersöktes av Bellander 1935 var 
2,9 m lång och 1 m bred och utgjordes av 2 resta kalk- 
stenshällar i vardera långsidan och en kalkstenshäll i 
vardera gaveländan. Av takhällarna fanns endast den

nordligaste i ursprungligt läge medan de övriga var frag
mentariska. De mittersta hade sjunkit ner i fyllningen 
och blandats med småsten och enstaka benfragment av 
häst. På kistans botten och i dess södra del återfanns de 
nedre extremiteterna av människa.

Den av Rosell undersökta graven bestod av skelett i 
gravgrop täckt av två lager kalkstensflis och orienterad 
nordnordost-sydsydväst. I dess sydvästra del begränsa
des graven av två resta kalkstensflisor.

Hällkistan som undersöktes 1947 av Schotte-Lind
sten var delvis ramponerad. Av kistan återstod endast de 
båda gavelhällarna i ursprungligt läge, medan sidohäl- 
larna var nedrasade i kistan och av västra långsidan sak
nades minst en häll.

Fig. 1:12. Hällkistan som undersöktes av Bellander 1935. Till vänster med lockhällar, till höger kistan efter undersök
ning. Foto E Bellander 1935, ATA.

Fig. 1:12. Stone cist excavated by E Bellander in 1935 seen with roof slabs (left) and after excavation (right).
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Fig. 1:13. Stensättningen A2, N om Vickleby kyrka. Graven är uppbyggd med kalkstensflis i ett brätte runt ett mittröse 
av kullerstenar. Foto från NNV av K Holgersson 1973.

Fig. 1:13. Stone setting A2, north of Vickleby church. The grave is constructed with limestone slabs placed in a brim 
around a core cairn of cobblestones.

Den av Sjögren utgrävda skelettgraven täcktes av tre 
stora kalkstenshällar. Under hällarna vidtog ett ca 0,1 m 
mäktigt sandblandat lager varunder ett skelett i rygglä
ge med uppdragna knän och orienterat i öst-väst fram
kom. Övre delen var mycket dåligt bibehållet och 
förmodligen skadat i samband med upptäckten av gra
ven. Enligt uppgift hade kraniet upptagits från sin plats 
for att kort därpå “läggas tillbaka” igen.

Undersökningen 1973 berörde bl a en rund stensätt- 
ning. Denna var uppdelad i ett mittröse med fyllning av 
kullersten omgivet av ett brätte med kalkstensflisor. De 
båda delarna avskildes genom en vällagd inre kantked
ja av kalksten. Ett schakt hade grävts tvärs igenom gra
ven och skadat gravgömman varför dess ursprungliga 
form ej kan avgöras.Troligen rör det sig dock om ett 
brandlager.

Föremål och datering
I den hällkista, som undersöktes av Bellander 1935 på
träffades invid och under extremitetsbenen 2 st runda 
bronsbeslag med nitar, ett vid vart ben, samt tio par 
agraffer, av Hines typ B 1 (Hines 1993 s 13f), fem vid 
vardera benet. De två runda beslagen består av ett brons
bleck med ett pånitat silverbleck, vilket är prytt med upp
drivna bucklor längs kanten. Varje agraff består av två 
lika trapetsformade plattor med dubbla bleck, det undre 
av brons, det övre av silver, vilka är sammanhållna av

tre bronsnitar med silverbelagda huvuden. På flertalet 
spännen finns textilrester. De senare är dels rester av klä
de vävt i 2/2 kypert, dels rester av brickbandsvävda kant
band (Nockert 1991 s 133).Vid fotterna påträffades två 
sporrar varav endast den ena är bevarad i SHM:s sam
lingar. Motsvarigheten till dessa sporrar finns bl. a. i 
gravfyndet från Högom i Medelpad, jfr Ramqvist 1992 
pl 61. Vid huvudänden påträffades en sten och invid den
na en del krukskärvor. Vidare finns ett bearbetat älghom 
på vilket sitter små järnstift (bestämning av Berit Sig- 
vallius, SHM). Agrafferna och sporrarna daterar grav
läggningen till folkvandringstid.

Det enda föremål som återfanns i den av Rosell un
dersökta skelettgraven var en järnkniv med avsatt tånge. 
Knivtypen uppträder på Öland i kombinationer dater
bara till vikingatid.

Enligt Sjögren skulle även den av honom undersök
ta skelettgraven innehållit en järnkniv. Formen är okänd 
eftersom kniven ej kunnat återfinnas och dokumentation 
saknas.

Brandgraven A2 norr om Vickleby kyrka innehöll, 
förutom brända ben av människa, en syl av brons, ett 
kapselhänge, ring och beslag till bälte av brons, kera
mik från en kanna med hank och glasskärvor av en snar- 
temobägare. Föremålen daterar gravläggningen till 
folkvandringstidens första hälft.

Övriga gravar saknade föremål, men utifrån gravfor
men torde de ha anlagts under järnåldern.
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Fig. 1:14. Lodfoto av A2 N om Vickleby kyrka med yttre och inre kantkedja samt kärnröse. Foto K Holgersson 1973. 

Fig. 1:14. Vertical photo of A2 north of Vickleby church with outer and inner stone kerbs and a core cairn.
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Ålders och könsbestämningar
Endast de hårt brända benen från undersökningen 1973 
har analyserats. Förutom ben av en 40-60 år gammal 
människa fanns också bjömfallanger, vilket visar att den 
döde lagts på eller svepts i en björnfäll inför kremeringen 
(Holgersson 1973 s 26).

Källor och litteratur
Rapport från undersökning utförd 1935 av E Bellander 
i ATA dnr 3313/35. Föremålen förvaras i SHM inv nr 
21173
Rapport från undersökning utförd 1935 av E Bellander 
i ATA dnr 4391/35. Föremålen förvaras i SHM inv nr 
21194
Rapport från undersökning utförd 1939 av C O Roseil i 
ATA dnr 4625/39. Föremålen förvaras i SHM inv nr 
22486

Rapport från undersökning utförd av A-S Schotte-Lind
sten 1947 i ATA dnr 3712/47.
Rapport från undersökning utförd 1961 av I Sjögren i 
ATA dnr 2460/67. Föremålen förvaras i KLM.
Rapport från undersökning utförd 1973 av B Marnung 
och K Holgersson, i Raä rapportserie. Nyupptäckta forn- 
lämningar, hällkista och stensättning Vickleby, Vickle- 
by sn, Öland 1976 B45, red K Holgersson med 
osteologisk bearbetning av E Iregren. Föremålen förva
ras i KLM inventarienr 34 812:1-16 
Den arkeologiska förundersökningen 1995 utfördes av 
K Stark, rapport Stora Vickleby 19:7, Arkeologisk för
undersökning 1995, KLM.

Fornlämning nr 71 samt oregistrerade fornlämningar, gravfält invid och i Vick
leby by
Undersökt av E Bellander 1935, C O Rosell 1939,1 Sjögren 1961, B Marnung, K Holgersson 
1973, K Stark 1995
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E Bellander 1935
SHM 21 173
HÄLLKISTA, 2,9 m I, 1 m br, av två häl
lar i vardera långsida och en häll i vardera 
gavel samt en lockhäll i N, i övrigt endast 
fragment. Av skelettet återstod endast 
vadben och del av fot.

N-S X Sporrar fvt

SHM 21194
GRAVGROP, täckt av tre kalkstenshäl- 
lar, delar av skelett.

ö-v jäå

C O Rosell 1939
SHM 22 486
HÄLLKISTA, ca 1, 5 m I, 0,45 m br, av 
stående kalkstenshällar, täckt av 3 lager 
lockhällar.

N-S X vit

A-S Schotte-Lindsten 1947
HÄLLKISTA, 2,83 m 1, skadad före un
dersökning, omrört skelett.

N-S

I Sjögren 1961
KLM
GRAVGROP, 2,6 m 1,0,6 m br, täckt av
5 kalkstenshällar, 0,8-1,2 m st, 0,09-0,13 
m tj. Skelettet i lätt hocker. Kranium sak
nades.

Ö-V X vit

B Marnung, K Holgersson 1973
KLM 34 812:1-16
STENSÄTTNING, rund, 9,5 m d, 0,6 m 
h, kärnröse av gråsten, brätte av kalk
stensflis, inre och yttre kantked
ja. BRANDLAGER? skadat av markarbete. X X X ad X björnfalang fvt
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Karta 1:3. Fornlämning nr 71 samt oregistrerade, undersökta gravar och gravfält. Utdrag ur ekonomisk karta (Bladen 
Vickleby 4G 4i, Frö 4G 4 h). Skala 1:10 000.

Map 1:3. Ancient monuments nos. 1-2 and 71 along with unregistered, excavated graves and cemeteries. From the Eco
nomic map of Sweden. Scale 1:10 000.
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4. Förteckning över övriga gravfynd

Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

KLM 2787 Karlevi Vid grävning av en grav
hög vid Karlevi. Gåva 
till Kalmar Gymnasium 
1825 av stud. Olsbon

Glaskärl, 
glas- och 
agatpärlor

vit A Ahlquist, Ölands 
Historia 2:11 s 229.

KLM 12725 Karlevi Funna i ett grustag 300 m
S om Karlevi och 10 m
V om vägen "där jämål- 
dersgravar finnes" av R 
Sjöström. Föremålen på
träffades i schaktväggen 
ca 30 cm under markytan

Tveeggat 
järnsvärd, 
rund doppsko, 
bronskittel av 
Eggers typ 43 
samt några 
omerade ke
ramikskärvor

y rom jäå J Ilkjær 1990 s 364

Privat ägo Vickleby Funna vid grushämtning 
tillsammans med brända 
ben

2 ovala 
spännbucklor

vit Kalmar länsmu
seum
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5. Föremålskatalog

Landborgsgravfältet vid Karlevi

SHM 7844 

Västra graven
Klinknaglar, järn, 31 st hela och 196 st fragment, med 
runt huvud och rombisk nitbricka. L 4,8 - 2,4 cm. 1

Spikar, järn, 8 st samt 6 fragment. L 5,6 cm.

Mellersta graven
Ringnål, brons, 2 fragment av ten m runt tvärsnitt och 
ornering i form av tvärställda vulster, d 0,4 cm, korda-l
3,1 cm och 2,6 cm. 2

Spikar, järn, 8 fragment samt en liten klinknagel med 
fyrsidig nitplatta. L 1,5 cm.

Östra graven
Ringnål, brons, 3 fragment av ten med runt tvärsnitt. På 
det längsta 3 tvärställda vulster, d 0,5 cm, korda-l. 3,1 
cm samt ett fragment av övre delen av nålen där denna 
böjer om ringen, L 1,8 cm. 3 A

Sölja, brons, 3 fragment av sölja ornerad i Borrestil, 
största L 3,0 cm samt 5 fragment av rembeslag av tunt 
bleck med 2 genomgående nitar. Det största fragmentet 
har restar av tornen bevarad. L 2,8 cm, br 2,2 cm. Jfr Vol 
II,fig. 83 och 119. 4

Vikter, brons, 2 st polyedriska, 1,0 cm och 0,9 cm 
stora. 5

Bronsfragment, 7 st av olika föremål, skadade av eld. 
L0,5-2,1 cm.
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SHM 11008:2

Grav nr 2
Mynt, silver, med ögla, tyskt, slaget i Metz eller Mainz.

Hängsmycke, brons, skivformad med ögla, deformerad 
av eld, 2,3 cm d. 6

Beslag, bronsbleck, rektangulärt med 2 nitar i ena kort
änden. L 2,8 cm, br 1,7 cm. 7

Ring, brons, av ten med runt tvärsnitt, 1,8 cm d. 8

Kedja, brons, 3 fragment av S-formade länkar. L 12,5 
cm, 9,0 cm, och 2,5 cm. En liten ring av brons med runt 
tvärsnitt sitter ytterst på ett fragment, d 1,4 cm. 9

Pärlor, silver, 4 st varav en spolformig med filigran som 
Birka 1, Taf. 114:6, 1 hel och 2 fragmentariska, spol- 
formiga av spiralvriden, tvärstrierad tråd som Birka 1, 
Taf. 114:9. Samtliga eldskadade. L 1,4 och 1,0 cm. 10

Pärlor, 27 st, varav 2 st facetterade av karneol, 0,5 x 0,8 
x 0,9 cm, 0,6 x 0,8 x 0,8 cm; 5 st runda av bergkristall, 
1,1 cm d; 3 st cylindriska av glasfluss varav en med en 
ring av silvertråd, 12 guld- och silverfolierade dubbla, 
0,5 cm d, 0,9 - 1 cm 1; 2 st tredubbla, 5 st enkla, små av 
glas samt flera fragment. 11

11

Silverfragment, 12 st, eldskadade, L 1,9 - 0,3 cm.
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Grav 4
Ringspänne, brons, 3 fragment, 
dels av nålen dels av ringen med 
en polyedrisk knopp. Jfr. Birka 1,
Taf. 84: 3a-b. Nålens korda-1 7,5 cm. 
Ringen har spetsovalt tvärsnitt,
1,4 cm br; knoppen är 1,4 cm h. 12

Oval spännbuckla, brons,
ca 25 små fragment varav två knoppar.

Bronsforemål, 2 fragment, bandformiga, 1,2 
cm br. 13

Klinknaglar och spik, järn, med runt huvud 
och fyrsidig klinkplatta. 4,9 - 2, 6 cm 1.

Nålbryne, skiffer, spetsovalt med hål i ena 
änden. 5,1 cm 1, 1,2 cm br. 14

14

Pärlor, 1 st melonformig av kvartsit, 1,9 cm d; 3 st tur
kos melonformig, ca 1cm d; 1 st ögonpärla; 13 små, ran
da av glasfluss, 0,6 - 1,1 cm d, 3 st cylindriska; 1 st rund 
ögonpärla, 1,5 cm d; samt några segmenterade, silver- 
och guldfolierade glaspärlor. 15

D

13
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SHM 18914

I. Från järnåldersgraven:
Rakkniv, järn, m omböjt handtag som bildar en ögla. 6 
cm 1, bladets st br 1,3 cm. 16

Järn ten, böjd i ena änden. L 5 cm.

Järnten med omböjd spets och hammarformat huvud. 
L 2 cm.

Beslag, järn, med två nitar fastsittande vid ena kanten. 
L 3,7 cm, br2,5 cm.

Öglor, 2 st, av järntråd, 1,3 cm d.

Järnfragment, 10 st, obestämbara, samt fragment av 2 
st spikar.

Brickor, 2 st runda av skiffer, 2,6 och 2,5 cm d, 0,5 resp 
0,2 cm tj.

Baspartiet av flintspets, använd som eldstål. L 5,3 cm, 
br 3,2 cm, tj 1,0 cm.

Pärlor, 28 st eller fragment av dylika: 3 bronspärlor va
rav 1 cylindrisk och fragment av 2 ringformiga samt 3 
fragment därav, 1 hopsmält, 6 polyedriska varav 4 av 
blått glas med ögon, 2 cylindriska pärlor av blått glas 
varav en m streckornering i rött och vitt, 1 tunnformad 
pärla av grönt glas med rött vågband, 12 pärlor av vitt, 
blått och grönt glas, 2 pärlor av mörkblått glas, 1 röd 
pärla av glasfluss. 17

II. Från bronsåldersgraven.
Syl, brons, med tillplattad, upptill avrundad överdel. L
5,1 cm.

Keramik, ca 10 skärvor av brunt, kvartsblandat gods, 
oornerade.

Bränd lera, 2 bitar.

III. Från stenåldersgraven.
Spets, vit flinta, lancettformig, ythuggen, med fyrsidigt 
avslaget basparti. L 12,4 cm, br vid basen 1,6 cm.

Spets, vit flinta, lancettformig, ythuggen med avrundad 
bas. L 9,6 cm, st br 1,8 cm, tj 0,6 cm.

Udden av spets, vit flinta, lancettformig. L 3,2 cm, br 
0,6 cm. Hör samman med fragmentet från jämålders- 
graven.

Bärnstenspärla, skivformig. D 2,8 cm, tj 0,8 cm. 

Echinit, oval med genomborrning. D 3,1 cm.

Avslag, 3 st av flinta, obearbetad.
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Fynd från gravfältet mitt för Karlevi by.
SHM 21589

Pärla, silver, spolformig med filigran. L 1,8 cm, d 1,3 
cm. 18

Pärlor, silver, 3 st. klotformiga med filigran. D 1,4 cm. 19a

Pärlor, silver, 9 st samt 2 fragment, klotformiga till spol- 
formiga av spiralvriden, tvärstrierad tråd. L 1,0 -1,7 cm, 
d 1,1-1,2 cm. 19b

Hängsmycke, silver, runt med filigranornamentik och 
ögla, fragmentarisk, 2,4 cm d, 0,1 cm tj, 
öglan 0,8 cm 1. 20

Possament (?), silver, 6 st fragment av ihålig spiraltråd 
därav 1 st tvinnad av två spiraltrådar, 2,0 - 0,8 cm 1, 0,2 
cm tj, samt 1 st med korslagda spiraltrådar som tuskaft,
1,0 x 0,9 cm, och 2 st silvertråd med ögla, 2,2 och 1,0 
cm 1, 0,1 cm tj. 21

Pärlor, 53 st hela och 30 fragment, av glas, glasfluss, 
bergkristall, bärnsten och karneol. L 2,5 - 0,4 cm, d 0,7 
- 1,1 cm. 22

Mynt, silver, kufiskt, apterad till hängsmycke med en
kel ögla, 2,6 cm d. “Atbbasid”, 803-804 e Kr.

Mynt, silver, kufiskt, apterad till hängsmycke, öglan av
bruten, 2,5 cm d, 0,1 cm tj. “Ma’den el. schäsch”, 805- 
6 e Kr.

Hakar, 2 st, bronstråd. L 2,1 cm, tj på tråden 0,15 cm. 23

Beslag, bronsbleck, 5 st fragment, därav ett fragment av 
kantbeslag, 2,6-2,3 cm 1, 0,1 cm tj. 24

Brons, 3 st smältor, 2 st bandformiga fragment, 1 st frag
ment av ihålig böjd ten. L 4,0 - 1,4 cm.

Järnbleck, rektangulärt, 4 st fragment.

Sporre, brons, 1 st spets, oornerad. 1,6 cm d, 2,0 cm h, 
rest av stiften 0,4 cm. 25
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Fornlämning 1-2, Karlevi
SHM 31787

Hänge, brons, runt med genombruten ornamentik, 3,9 
cm d. Jfr Birka 1, Taf. 103:7. (F 2) 26

Hänge, brons, identisk med föregående. (F35)

Hänge, brons, runt m treknutsornamentik i fyra falt,
3,3 cm d. (F6). 27

Hänge, brons, runt med treknutsornamentik som före
gående, 3,2 cm d. (F 16).

Hänge, brons, runt m bandflätningsornamentik i fyra 
fält, 3,1 cm d. (F 23). 28

Pärlor, 10 st, av glas och glasfluss. (F 3, 4, 17, 26, 33, 
37,38,39, 42,45).

Spiral, brons, 2 st. (F 40, 41).

Keramik, (F 8, 11, 31, 52).

Karlevi fornlämning nr 17

ANLÄGGNING 2

29

Pärlor, 20 st, eldskadade, varav 1 st dubbel och 14 en
kla guldfolierade av glas; 0,5-0,6 cm d, 1 rund, 0,9 cm 
d, och 1 cylindrisk, 0,8 cm d av klart ofårgat glas; 3 av 
karneol, varav 2 mångkantiga, 0,6 x 0,7 x 0,8 cm och 1 
rund, 0,7 cm d (F 1). 29

I

Bronsfragment, 17 st,
några av tunt bleck varav 
3 med genombruten dekor (F 1).

ANLÄGGNING 3 
Kam, fragment, 18 st, 
av skena och tandrad samt 
4 bronsstift (F2). 30

O O

Låsbeslag, brons, 2 delar, rombiskt med rektangulärt 
nyckelhål, 4,5 x 2,6 x 0,1 cm (F2). 31
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Sölja, brons, 1 fragment av ramen, ome- 
rad med ett litet manshuvud i mitten och 
linjer längs ramen, 4,5 cm 1 (F2). 32

Beslag, brons och järn, 2 hela och 5 frag
ment. Triangulära med ovansida i brons 
och genombruten ornamentik avstutande 
med en ögla, undersida av järn, 4,7 resp 
4,5 cm 1, största br 2,3 cm (F2). 33

j-.<<■

Glassmälta, 1 st.

Brodd, järn, 1 st, med pik och en skänkel bevarad, 2,4 
cm 1 (F2).

Bronssmältor, 17 st, varav två har ögla och nit, 1,9 resp
2,1 cm 1, två tenformiga, 1,9 resp 2,0 cm 1, och ett hörn- 
parti med maskliknande figur, lxl cm. 34

Beslag, järn, 4 fragment. 35

Spik och nitar, järn, 23+18 st. 36
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Spiraler, järn?, 2 st, av 0,1 cm tj ten, spiralens d 0,4 cm 
(F2). 37

I

I
i—

I

enmro B
Flinta, 2 avslag.

Järnfragment, 8 st, bandformiga av åsad ten, 2,1-7,9 
cm 1 (F3). 38

........st

ANLÄGGNING 5
Treflikigt spänne, brons ornerad m gripdjur i Borrestil. 
Största längd 5,5 cm (F4). 39

Pärlor, glasfluss, 2 st, 0,8 resp 1,2 cm d.

ANLÄGGNING 6
Fibula, brons, 6 fragment, med hög nålhållar. L 4,7 cm. 
Spiralens L 4,0 cm. 40

Keramik, ornerad med heldragna linjer, 11 skärvor. 41

Vickleby socken 37



Keramik, oomerad, 73 skärvor. 

Flinta, 1 avslag.

ANLÄGGNING 7
Spänne, silver, runt, 6 fragment, ornerat med på
lagd silvertråd. På baksidan rester av nålhållare,
3,3 cm d (F5). 42

Ten, silver, 1 fragment.

Kedja, silver, 1 fragment, 0,5 cm 1 och en ring 
av hopböjd ten, tenens d 0,1 cm, 
ringens d 0,7 cm (F5). 43

Nålhus, brons, av omvikt bronsbleck, 6 cm 1 (F5). 44

Kedja, brons, 4 fragment. Det längsta avslutas med en 
bronsring, 1,1 cm d. Fragmentens L 1,2 - ca 8 cm (F5).

Bryne, skiffer, med hål,
8,3 x 1-1,4 x 0,4-0,7 cm (F5). 45

Pärlor, glasfluss, 17 st tunnformiga, 
cylindriska och runda samt 14 fragment 
av dylika och 2 enkla guldfolierade, alla 
brandskadade (F5). 46

3

#1

46

D

0

- r ) - 45

Bleck, silver, 2 bandformiga fragment, varav ett böjt, 
0,5 och 0,9 cm 1, 0,4 cm br (F5).

Brons, 1 fragment av ögla.

Beslag,järn, 10 fragment.

Beslag, järn, 2 fragment, med ögla i ena änden vari sit
ter rester av ring. Ytterligare en märlliknande ring sitter 
fastrostad strax under öglan, 6 cm 1, största br 1,7 cm 
(F5). 47
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Beslag, järn, 1 st, nu i två delar med nit i den rundade 
änden, 5,1 cm 1, 0,8-1,7 cm br, 0,2 cm tj (F5).

Beslag, järn, bandformigt i 3 fragment samt 1 nit (F5).

Spikar, järn, 8 st fragment (F5).

Flintavslag, 1 st.

ANLÄGGNING 8
Keramik, 3 skärvor, av välbränt, finmagrat, tunnväg- 
gigt gods och ornerat med tunna linjer, godstj 0,3-0,5 
cm (F7).

Beslag, silver, 1 bandformigt fragment, 1,2 cm 1, 1 cm 
br, 0,1 cm tj (F7). 48

Beslag, brons, rektangulärt med 3 nithål varav en brons
nit kvarsitter i ett av de yttre hålen, ornerat med två langs
gående linjer, 5,5 cm 1, 0,9 cm br, 25 fragment varav 4 
har nitar och en lös nit (F7). 49

Nitar och spikar, 132 st fragment (F7).

Spik, järn, 44 st. 50

Nitar, järn, 34 st samt 29 nitbrickor.

Flintavslag, 1 st, svallad, bearbetad, 1,4 x 2 cm.

ANLÄGGNING 10
Bryne, skiffer, 2 fragment varav 1 med hål, 5,3 resp 4,8 
cm 1, 1,5 resp 1,6 cm br. 51

Järnfragment, 11 st.

ANLÄGGNING 11
Pärla, 1 st, karneol, diskusformad, 1,9 cm d, 0,7 cm tj 
(F9). 52

Bryne, skiffer, 2 fragment.

I stenpackningen 
Järnfragment, 1 st, rektangulär,
4,2 x 0,5-0,7 x 0,3-0,6 cm (F10). 53

Keramik, 2 fragment (F10).

Nit, 1 st(F10) 54

ANLÄGGNING 12
Pärla, guldfolierad, 1 st, starkt försmält, 0,8 x 1,1 x 0,5 
cm (Fl 1).

Bryne, triangulärt fragment, med 2,7, 2,1 och 1,7 cm 1 
sidor, br 1,2 cm. 55

Flintavslag, 1 st, (Fil).
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Hällkista Vickleby nr 8 “Berget”
SHM21173

Beslag, silver och brons, 2 st, randa, fastade till varan
dra med nitar. Silverblecket ornerad med uppdrivna 
bucklor längs kanten, 2,7 resp 2,5 cm d. “På det ena obe
tydliga rester av samma 2/2 kypert som ovan, på det an
dra flera lager tyg, dock omöjliga att analysera.” 56

Agraffer, 10 st, hyska och hake i två lager, silver- och 
bronsbleck, trapetsform med tre bronsnitar med silver
skällor på vardera del samt fragment av textil. 3 x 1,5 x 
0,4 cm. Jfr Hines 1993:12-16, form Bl. Textilresterna 
har undersökts av M Nockert, Raä. På några av agraf- 
fema finns “ ytterst små fragment av 2/2 kypert, ca 18x18 
tr/cm, Z/S, på andra endast Z- och S-spunna trådar.” 57

Sporrar, järn, 2 st m pik och bräm, starkt förrostade. 
L 4,7 och 4,1 cm, d på kragen 5,3 resp 3,4 cm. Jfr 
Ramqvist 1992, plate 61. “Det som sporre benämnda 
järnfragmentet har fastkorroderat, mineraliserat brick- 
bandsfragment. Mått 1x1,5 cm.” 58

Järnbleck, 5 st fragment, varav två med genomslaget 
stift med stort välvt huvud. L 5,3 cm och 2,3 cm. 59

Kantbeslag, järn, 1 st, troligen till sköld. L 4,7 cm, br 
1,3 cm. 60

Keramik, del av hank. 61 

Föremål av älghorn. 62
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Stensättning A2
KLM 34812:1-16

ANLÄGGNING 2
Glasfragment, 35g, av olivgrönt glas, flertalet försmälta, 
av fotbägare med spiraltråd i en bred zon runt halsen. 
Ett större glasfragment från halspartiet med fem spiral
trådar. Sex större fragment av bukvägg med pålagd spi
raltråd; väggtj utan spiraltråd 0,2-0,3 cm; spiraltrådens 
br ca 0,35-0,4 cm.

Pärla, av blå glasfluss, rund, 1 cm d, tj 0,45 cm. Något 
skevt hål 0,4 cm d (F22). 63

Kapselhänge, brons, av omvikt bronsbleck, h 1,05 cm, 
största br 0,9 cm, tj 0,3-0,5 cm (Fl7). 64

Pryl, brons, med rektangulärt skaft som avsmalnar mot 
änden. Spetsen avbruten eller nersliten. Skada i ett hörn; 
L 4,85 cm; skaftets 12,5 cm, br 0,3-0,25 cm, tj 0,2-0,1; 
arbetsdelen 12,35 cm, br 0,35-0,2 cm; rännornas 11-1,3 
cm, br ca 0,1 cm, dj intill 0,1 cm (Fl8). 65

Kamfragment, 7 st, två fragment från övre delen av tan
draden och fem från skenan. Ornering av fyra inristade 
linjer och liten cirkel med mittpunkt. Tandfragmenten 
är 1,2x0,6 cm, 1,1x0,45 cm; Skenfragmenten är 1x0,8 
cm, 0,8x1,2cm, 0,8x1 cm, 0,9x1,7 cm, l,lxlcm. Nithå
lens d 0,2 cm (F32). 66

Beslag, 2 st, brons, två rektangulära bleck sammanfo
gade med två nitar. L 1,4 resp 1,5 cm, br 0,5 resp 0,65 
cm; nitarnas 1 0,5 cm (F28), samt 1,4 resp 1,45 cm, br 
0,55 resp 0,65 cm; nitarnas d 0,6-0,5 cm (F23).67

Agraffer, brons. Består av nit och en rektangulär nit
bricka med två nithål. Nitens L 0,35 cm, tenens d 0,2 
cm. Nithuvudets d ca 1 cm, tj 0,1 cm. Nitbrickan är 0,85 
cm 1, 0,5 cm br och 0,05 cm tj (Fl6, 21, 24, 26). 68

Bronssmälta, 1,2 cm 1, d 0,5 cm (F30)

Glas- och bronssmältor, 3 st. En försmält guldfolierad 
pärla 1,3x0,8 cm, en fragmentarisk bronssmälta 1 0,9 cm 
och största br 0,5 cm; en segmenterad bronspärla? 11,25 
cm, d 0,25-0,6 cm (F25). 69

Bärrring, brons, av rund ten med skåra längs utsida. 
Yttre d 1,4 cm, inre d 0,8 cm; tenens d 0,3 cm (F27). 70

Keramik, 110 g, möjligen av två kärl. De odekorerade 
skärvorna är av mellanmagrat och poröst gods, ofta spjäl
kat. Ut- och insida är glättad och färgen brungrå. God
set har ett stort inslag av faltspat i magringen, godstj 
0,8-1 cm. Mynningsbit och tre ornerade skär med brun
grå färg och av fastare gods. Mynningsbiten är något ut
svängd med plan mynningskant, godstj 0,5-0,7 cm; 
fragment av botten med rest av bukvägg, 13,1 cm, h 1,75 
cm, godstj 1,2 cm. Ornering i form av halvcirklar i fy
ra bågar. En skärva har även fragment av ett felvänt S i 
relief (Fl 9). 71
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6. Sockensammanfattning

Vickleby socken ligger på mellersta Ölands västra sida. 
Den är till arealen en av de mindre socknarna på ön och 
utgörs till största delen av alvarmark. Denna ligger på 
högplatån öster om landborgen medan den bördiga åker
marken som utgör endast 1/4 av ytan, finns på kustslät
ten i väster. Invid landborgen och längs dess sluttning 
ligger byarna Karlevi och Vickleby. Den tredje byn Sto
ra Frö är däremot belägen på litorinavallen utmed den 
nedre landsvägen ej långt från Kalmarsund.

Merparten av de synliga fornlämningarna, vilka 
främst består av gravar, finns på och invid landborgen. 
En gång har dessa bildat ett sammanhängande gravfält 
men är idag uppdelade på enstaka gravar och mindre 
gravfält.

Även ute på alvaret finns grav fält och ensamliggan
de gravar. Alldeles vid Vickleby finns, vad som lokalt 
kallas ”offerstenen”, två blockstenar med en stor mängd 
skålgropar. I öster, nära gränsen till Sandby socken, lig
ger tre stensättningar kallade, Stångerör, Hvitrör och 
Präströr. Tre husgrunder av järnålderskaraktär ute på 
Stora Alvaret visar att bosättningar under vissa tider även 
funnits i dessa utmarker.

Fig. 1:15. Karlevistenen är Ölands märkligaste runsten. 
Till skillnad från övriga runstenar på Öland är denna 
av granit. Inskriften innehåller den enda bevarade skal- 
destrofen i drottkväde från vikingatiden. Foto H. Gus
tavsson 1980.

Fig. 1:15. The ”Karlevisten ” is Öland's most notewor
thy rune stone. Unlike the other rune stones on Öland, 
”Karlevistenen ” is made of granite. Its inscription con
tains the only preserved scaldic strophe in dråttkvætt 
from the Viking Age.

Vid den reviderade fornlämningsinventeringen 1976 
registrerades 71 fomlämningar varav merparten kan för
modas vara från järnåldern. Men även fynd från sten- 
och bronsåldern i form av lös- och gravfynd har fram
kommit i socknen.

I Vickleby socken finns Ölands märkligaste runsten, 
Karlevistenen. Denna är till skillnad från Ölands övri
ga runstenar uthuggen i ett granitblock. Den står nära 
Kalmarsund och rakt nedanför Karlevi by. Inskriften är 
den enda bevarade, från vikingatiden, skaldestrofen i 
drottkväde . Ursprungligen stod den mellan två runda 
stensättningar, vilka idag är bortodlade (Rhezelius 1632). 
I Samling för Nordens Fornälskare II tryckt 1824 av
bildar Sjöborg en dubbelskalig oval spännbuckla med 
uppgiften att denna är funnen “i en ättehög på Öland i 
Karlevi sjögärde vid Sibbe Uddsons runsten”.

De arkeologiska undersökningarna har varit få och 
nästan alla har varit i form av efterundersökningar. Av 
de undersökningar som berört jämåldersgravar har fler
talet innehållit föremål daterbara till vikingatid. Intres
sant är att några av dem innehöll vikter, vilket är typiskt 
för öländska mansgravar från vikingatid medan vapen 
däremot nästan saknas helt.

Den lilla rakkniven av bronsålderstyp men tillverkad 
av järn, som framkom vid Enqvists efterundersökning 
tyder på att det även funnits gravar, vilka anlagts under 
bronålderns slut och järnålderns inledning,(se Enqvists 
undersökning 1925 detta kap).

De på Öland så vanligt förekommande gravfynden 
från romersk järnålder är mycket svagt företädda i sock
nen. Ett av de få gravfynd som framkommit härrör från 
gravfåltet foml nr 17 och innehåller en fibula av yngre 
romersk jämålderstyp, Almgren grupp VII. Ett gravfynd 
från folkvandringstidens inledning kommer från sten- 
sättningen norr om Vickleby kyrka och består bl a av 
rester av en grön glasbägare, ett kapselhänge och pär
lor. Från en något mer framskriden del av folkvan- 
dringstiden hör en av de gravar Bellander undersökte 
1935, vilken bl a innehöll agraffer och sporrar. Agraf- 
ferna, som tills vidare saknar paralleller, har varit fasta
de vid ett brickband nederst på mannens byxor, 5 par på 
vartdera ben, och hållit byxbenen samman. Sporrarna, 
som utgörs av två (nu bara en) järnpikar med bräm, kan 
ha varit fastsatta på baksidan av en lädersko med hjälp 
av en rem. Liknande sporrar finns bl a i den s k höv
dinggraven från Högom i Medelpad, (Ramqvist 1992 pl 
61).

Sammantaget visar grav- och lösfynden från socknen 
på en kontinuerlig bosättning från stenåldern och in i 
historisk tid. Gravfynden liksom några guld- och sil
verföremål samt runstenen visar att socknen åtminsto
ne från senromersk tid varit ett av öns ekonomiska och 
politiska centra.
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Karta 1:4. Daterade gravfyndfrån järnåldern i Vickleby sn. Utdrag ur topografisk karta. Skala 1:50 OOO.

Map 1:4. Iron Age burials in Vickleby parish. Extracted from the Topographical map of Sweden.
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6. Summary

Vickleby parish lies on the western side of central Öland. 
It is one of the island’s smaller parishes, largely consis
ting of heathland. The heath area lies in the highland 
zone east of the ”Landborgen” - the escarpment - whi
le the fertile agricultural area which makes up only 25% 
of the parish’s total area, is located on the coastal plain 
to the west. The villages of Karlevi and Vickleby lie be
side the ”Landborgen” and along its slope. A third vil
lage, Stora Frö, however, is situated on the Litorina ridge 
along the lower road not far from Kalmarsund.

The majority of visible ancient monuments, mainly 
graves, lie on and alongside the ”Landborgen”. At one 
time they all belonged to one continual cemetery, but 
today they are divided into scattered individual graves 
and smaller cemeteries.

There are cemeteries and scattered individual graves 
in the heath area as well. Close to Vickleby there is a 
”sacrificial stone” as it is called by the local inhabitants, 
which consists of two boulders with a large number of 
cupmarks. To the east, near the border between Vickle
by and Sandby parish, there are three stone settings cal
led ”Stångerör”, ”Hvitrör”, and ”Präströr”. Three Iron 
Age house foundations lying out in the Stora Alvaret in
dicate that during certain periods, settlements have also 
been located in these peripherial areas.

In 1976, during the revision of the first Ancient Mo
nument Survey, 71 ancient monuments were registered, 
the majority of which may be assumed to belong to the 
Iron Age. Finds from the Stone and Bronze Ages in the 
form of stray finds and grave finds have also been re
corded.

Vickleby parish has Gland’s most unusual rune sto
ne ”Karlevistenen”. In contrast to the other rune stones 
on Öland, the inscription has been carved into a granite 
boulder. The stone is situated close to Kalmarsund di
rectly below the village of Karleby. Its inscription con
tains the only complete scaldic stanza of which we 
possess the original in drottkvætt, a ”ceremonious me
tre”, from the Viking Age ( S B F Jansson 1987, s 134). 
Originally it stod between two round stone settings which 
today are completely ploughed over (Rhezelius 1632). 
In Samling fór Nordens Fornälskare II published in 1824, 
Sjöborg depicts a double-shelled oval brooch with the 
information that it was found ”...in a grave on Öland in 
‘Karlevi sjögärde’ by Sibbe Uddson’s rune stone”.

Few archaeological investigations have been under
taken in the parish and nearly all have had the character 
of post-investigations.

The excavations of Iron Age graves, have yielded ar
tefacts dating to the Viking Age mostly. It is interesting 
that several of them contained weights, which on Öland 
is common for male graves from the Viking Age, whi
le weapons, on the contrary, are nearly completely mis
sing.

The small razor of Bronze Age character, although 
made of iron, was found during one of Enqvist’s post
investigations. The razor implies that graves from the 
transition between the late Bronze Age and early Iron 
Age is to be found (see Enqvist’s investigation 1925, this 
chapter). One of the graves from cemetery Raä no. 17 
contained a fibula of late Roman Iron Age type, Alm
gren group VII. The finds from stone setting Raä no.71 
at Vickleby contained, among other things, the remains 
of a green glass beaker, a hollow disc-shaped pendant, 
and beads. The grave excavated by Bellander in 1935 
with clasps and spurs dates to a later part of the Migra
tion Period. At present the clasps are without parallel. 
They were fastened to a tablet-woven ribbon at the lo
wer edge of a pair of men’s trousers, with five pairs on 
each leg. The spurs, originally a pair (now only one), 
made as an iron post protruding from a disc, may have 
been fastened to the back of a leather shoe by a strap. 
Similar spurs belong to the so-called ”chieftain's gra
ve” from Högom in Medelpad.

Altogether the grave and stray finds indicate contin
ual settlement from the Stone Age through historic 
times. The grave finds as well as some of the gold and 
silver objects together with the rune stone all show that 
the parish, at least from the late Roman Period, has been 
one of the island’s economic and political centres.
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II Resmo socken
av Hella Schulze

1. Inledande sockenbeskrivning

På Ölands sydvästkust, nästan linsformigt inkilad mel
lan socknarna Vickleby i norr och Mörbylånga i söder, 
ligger den lilla socknen Resmo. Den begränsas i väster 
av Kalmarsund och i öster av Möckelmossen på Stora 
Alvaret. Västra landborgen med dess krönvall reser sig 
här drygt 50 m ö h och är därmed socknens högsta par
ti. Den del, som ligger öster om Västra landborgen upp
tas av Stora Alvaret, en mager och obebyggd hed där 
kalkstensklippan ofta går i dagen, medan den del som 
ligger väster om upptas av Mörby långadalen med dess 
goda ler- och skifferjordar. Ännu på 1700-talet var den
na bördiga kustslätt ej uppodlad, utan bestod av frodig 
ängsmark med ek, lind och hassel (Palm 1955, s 11). Ut
med Kalmarsund löper strandvallar av grus och sand av 
vilka de mest markanta är Ancylus- och Litorinavallen.

Resmo är en av de mindre socknarna på ön. Av sock
nens totala areal på 895 ha utgjordes 1948 28% av åker, 
1,9% av ängsmark, 1,8% av skog samt hela 67,5% av 
strand- och al varmark (Palm 1948, s 535).

I socknen finns fem byar, Resmo, Gynge, Mysinge, 
Kleva och Lilla Frö, samtliga med ”uråldrig klang” 
(Palm 1955, s 8). De tre förstnämnda ligger i den bran

ta landborgssluttningen, medan de båda senare är be
lägna på en av strandvallarna i Mörbylångadalen. Byn 
Kleva har dock en gång även den legat invid landbor
gens fot. Därutöver finns gårdarna Kulltorp och Karls
berg.

Fornlämningskartan över Resmo visar på en stark 
koncentration av fomlämningar till Västra Landborgen 
eller partiet strax nedanför densamma. Så gott som alla 
registrerade fomlämningar utgörs av gravar, enstaka el
ler samlade i gravfält. Samtliga på Öland representera
de gravformer såsom stensättningar, treuddar, 
domarringar, högar och resta stenar finns företrädda i 
socknen. Däremot är endast ett fåtal boplatslämningar 
kända. Av dessa undersöktes ett 10-tal husgrunder vid 
Möckelmossen under slutet av 1960- och början av 
1970-talet (Königsson 1978, s 78). De kunde genom 
fynd dateras till järnåldern. Undersökningen skedde in
om ramen for det tvärvetenskapliga projektet ”Ölands 
Stora Alvar”.

Infor utvidgning av en gmstäkt vid Kleva mosse 1992 
upptäcktes en överodlad boplats och en skelettgrav. I 
den senare påträffades en välbevarad rakkniv och en pin-

Fig. 11:1. Resta stenar, fornl nr 43, i N delen av Resmo by med Mörbylångadalen och Kalmarsund i bakgrunden. Till 
vänster platsen för Resmo källa. Foto från Ö av KG Petersson 1952.

Fig. 11:1. Raised stones, Raä no. 43, in the northern part of Resmo village with Mörbylångadalen and Kalmarsund in 
the background. The location ofResmo spring is seen to the left. Photo from east.
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cett. Fynden från såväl boplatsundersökningen som gra
ven kan dateras till bronsålder.

I Resmo socken finns vidare tre gånggrifter och en 
dös från yngre stenålder. Stenkammargravarna är de 
östligast belägna i Skandinavien. Deras datering till ca 
2.500 f Kr ger gravfälten på västra landborgen en sär
skild tidsdimension.

Som gravhögar från bronsåldern brukar man räkna 
den väldiga Mysinge hög och den mindre Gynge hög 
även om de teoretiskt sett också skulle kunna vara från 
stenåldern (stenkammargravar) eller från järnåldern 
(stormannahögar).

Dessa båda högar ligger i var sin ände av den del av 
landborgsgravfaltet som sträcker sig från Gynge by i 
norr till Mysinge by i söder. Gravfaltet sträcker sig vi
dare söder ut och in i Mörbylånga socken. På Mysinge 
lilla malms norra del finns idag bara enstaka gravar men 
ett stort antal lösfynd, ofta med kommentaren ”under 
grusupphämtning”, tyder på att gravfältet även fortsatt 
här. Att fynd gjorts tidigt bekräftas av A. Ahlqvist som 
skriver att ”Söder om Mysingehög synas små spridda 
ättekullar, i hwilka träffas obrände lik, lagde i stenkis
tor” (Ahlqvist 1825 s 196). Fynd av gravkaraktär finns 
också från grustaget i Mysinge (SHM 22787, KLM 24. 
968).

Arkivmaterial i t ex ATA ger intryck av att grus for 
hela öns behov har tagits just här. Ständigt återkommer 
uppgifter om grustag, grushämtning och grusgropar och 
att man därvid ofta har påträffat gravar. En bidragande 
orsak till de många grustäkterna är att järnvägen drogs 
igenom Mörbylångadalen. Sten har brutits i Kleva berg 
och bryts än idag i Mysinge stenbrott alldeles öster om 
landborgen.

En stor mängd lösfynd av hög kvalitet och av varie
rande slag har påträffats i socknen. Förutom sten- och 
bronsåldersartefakter har såväl föremål från romersk 
järnålder och vikingatid, som guldfynd och en silver
skatt tillvaratagits genom åren (Pettersson, J-I, 1981). 
Märklig är den massiva, bronsstatyetten av en tjur (SHM 
1210) funnen 1845 vid plöjning av en åker vid Lilla Frö 
i Kleva mosse (Hagberg 1967, s 72). I denna mosse har 
även fyra av socknens guldfynd gjorts.

På kyrkogården och i kyrkan har hittats sex runste
nar eller bitar därav (Boström 1988, s 16). Två av des
sa är från gavelhällar till s k Eskilstunakistor från 
tidigkristen tid (Tillväxten 1911 s 274ff, SHM 14 533:2, 
KLM 24 962). De torde tillhöra de vackraste, som hit
tills påträffats på Öland.

Fig. 11:2. Vy över gravfältet fornl nr 40-42, 46-51, 56-67, 71-77. I bakgrunden Mysinge hög. Sommaren 1910 under
sökte T J Arne en dubbelgrav sydost om högen. Skeletten låg på varandra, åtskilda av flisor (SHM 14145 F). Det är 
denna låga kulle som syns i förgrunden på bilden. I bakgrunden, där männen står, grävdes ytterligare en grav, som 
skall ha varit ”undersökt” tidigare och fyndtom. Foto från SO av T J Arne, ATA.

Fig. 11:2. View of the cemetery, Raä nos. 40-42, 46-51, 56-67, 71-77, with the large mound ”Mysinge hög” visible in 
the distance. During the summer of 1910, T. J. Arne excavated a double grave southeast of the large mound, seen as 
the low mound in the foreground. The skeletons had been placed one above the other separated by stone slabs (SHM 
14145 F). Another grave, located near the figures in the background by the large mound, was also excavated. It had 
previously been ”excavated ” and upon re-excavation yielded no finds.
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2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och gravfält

1-2. Gravfält, 270 x 30 m, på V landborgen i betes
mark vid N sockengränsen. Det består av 20 run
da eller närmast runda stensättningar, 5-15 m 
d och 0,1 - 0,4 m h. Ett par med klumpsten i mit
ten. Den största anläggningen är mer som en vall 
(sönderplockad?).

3. Rund stensättning och stensättningsliknande 
lämning, på landborgens Ö sluttning ungefär rakt 
Ö om gården Åkeryd. Den förstnämnda är 19-20 
m d och 0,6 m h. I mitten en sänka, 2 m d och i 
kanten i S fyra, upp till 0,1 m h gråstenar. Den 
sistnämnda är 8 m d och 0,4 m h.

4. Rund stensättning, på en låg höjd på alvaret ca 
1,5 km NO om kyrkan. Den är 14 m d och 0,4 m 
h och har kantkedja och i mitten en 0,6 m h grå
sten som stöds av två mindre. Ca 50 m åt VSV 
finns en älvkvarnsten.

7. Rund stensättning, på mindre höjd ute på alva
ret, 1,5 km NV om Möckelmossen. Den är 11 m 
d och 0,5 m h. Kantkedja synlig i NV I mitten 
två gropar, runt den ena ligger flisor och gråste
nar uppstaplade (skyttevärn?).

9. Rund stensättning (?), på alvaret 1,5 km N om 
vägen till Stenåsa. Den är 7 m d och 0,35 m h. I 
mitten ett block.

12. Gravfält, 100 x 20 m (N-S), på V landborgen i 
betesmark V om vägen och drygt 1 km N om 
kyrkan. Det består av ca 10 stensättningar (helt 
övervuxet vid inventeringen 1976). Två är rek
tangulära de övriga runda. I ett par syns rester 
efter hällkistor.

13. Resta stenar och kantställda kalkstenshällar,
ej återfunna vid inventeringen 1976. De låg i be
tesmark på V landborgen S om nr 12. Beskriv
ningen från 1941 anger tre resta stenar, dvs rest, 
lutande resp. liggande, 0,65 -1,5 mh och av grå
sten. Ca 6 m S om den liggande fanns en 0,6 m 
1 kantställd häll i markytan och 0,2 m Ö om den
na ytterligare en. De stod i N-S och antogs till
höra hällkistor.

14-15,
18. Gravfält, 180 x 35 m (N-S), helt övervuxet vid 

inventeringen 1976. Beläget i betesmark på V 
landborgen rakt Ö om Kleva by och 1 km N om 
kyrkan. 1941 års inventering nämner 20-talet 
fornlämningar. Det finns nio rektangulära sten
sättningar (eller några kvadratiska?) som är 6 x 
4 - 9 x 7 m och 0,25 - 0,4 m h. Flera är oriente
rade NNO-SSV Två runda stensättningar, 14

resp 15 m d och 0,25 m h. De har kantkedja, den 
ena är starkt skadad och en har mittgrop. Dess
utom finns två hällkistor, delvis synliga i mar
kytan. Den största är 3,2 x 1,2 m (NNO-SSV). 
Slutligen finns även sex resta stenar - en fallen 
- som är 0,45 - 0,9 m h.

16. Två resta stenar, en kantställd kalkstenshäll 
och en stensättning (?), N om Resmo by i igen
vuxen mark på V landborgen mellan väg och åker 
vid Stora Alvaret. De resta gråstenarna är 0,9 
resp. 0,65 m h - den största står på en kulle. Häl
len är 0,6 m 1 och 0,2 m h. Stensättningen är 4-5 
m d.

17. Tre resta stenar och två stensättningar, något 
osäkra, ligger S om nr 16. De resta stenarna är 
0,55 -1,3 m h. Den ena stensättningen är närmast 
rektangulär, 9 x 6 m, den andra är närmast rund, 
4 m d.

19-21. Gravfält, 190x55m NNO-SSy beläget på V 
landborgen N om Resmo i igenväxt mark V om 
landsvägen. Det består av 20 fornlämningar; hög 
12-13 m d och 1,5 m h, rikligt med stenar i ytan 
och skadad, 14 runda stensättningar, 4,5-13 
m d och 0,1 - 0,45 m h, och en rund, ofylld dito,
14 m d. Främst av den senare är det endast rester 
kvar och i dess mitt finns en 0,7 m h rest sten. Vi
dare finns en rektangulär stensättning, 9 x 6 m 
och 0,3 m h, och två resta stenar (en fallen), 0,7 
resp 1,1 m samt rester av en otydlig, uppbruten 
hällkista.

23. Resta stenar, sju stycken, på V landborgen N om 
Resmo på en västsluttning. Marken var tidigare 
åker, nu betesmark. Stenarna, av vilka sex är grå
stenar och en är en kalkstenshäll, är 0,6 - 1,2 m 
h, utom hällen som är 0,2 m h. Någon är fallen, 
några är osäkra. Låga förhöjningar finns N om 
dem, möjligen gravar?

Nr 23 är förmodligen de ovan mark synliga läm
ningarna av ett gravfält.

24-25. Rest sten och klumpsten, på flack höj drygg V 
om nedre landsvägen och S om Lilla Frö. Den 
resta stenen är 1,2 m h och 1 m br, klumpstenen 
har ungefär samma storlek, men är tjockare.

27. Klumpsten, 1,4 x 0,85 m och 0,75 m h, uppal- 
lad på tre 0,3 - 0,45 m stora kalkstensflisor. Osä
ker. Den ligger på alvaret, vid Möckelmossen och 
strax N om vägen.
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28. Stensättning och klumpstenar, strax OSO om 
nr 27 och intill vägen. Något osäkra. Stensätt- 
ningen är 3 x 2,5 m och 0,25 m h och har en 1,1 
m h klumpsten vid V kortsidan. Den andra 
klumpstenen, 1 x 1,5 m stor, stod vid N sidan av 
en 4 x 3,25 m stor och 0,25 m h stensättning.

29. Rund stensättning, belägen på Stora Alvaret Ö 
om Resmo och N om vägen mellan Resmo och 
Stenåsa. Den är 9 m d och ca 0,4 m h med mitt
grop och kantkedja av upp till 0,5 x 0,25 m sto
ra stenar.

30. Rund stensättning, på landborgen drygt 300 m 
N om kyrkan. Den är 7-8 m d och 0,3 m h. Lig
ger på en förmodligen naturlig ca 40 m2 stor för
höjning.

31. Rund stensättning, undersökt och borttagen 
1951. Den låg på landborgen strax N om kyrkan 
och Ö om vägen i en tallplantering. Den var 8 m 
d och 0,4 m h. Ca 15 m åt SO hade år 1941 häl
lar plöjts upp, som ev varit rester av förstörda 
hällkistor.

32-33. Stenkammargrav från stenåldern samt en sten
sättning, N om kyrkogården på V landborgen. 
Stensättningen är närmast rund, ca 8 m d och 0,45 
m h. Mittgrop. Stensättningen kunde ej återfin
nas vid inventeringen 1976.

38-39. Kantställd kalkstenshäll, 1,1 m 1 och 0,3 m h, 
vid grustaget alldeles S om Resmo malm. Minst 
två gravar har borttagits här vid täktarbeten och 
utan undersökning. Flera osäkra fornlämningar 
finns även i den igenväxta marken.

40-42, 46-51,56-67,
71-77. Gravfält, 1200 x 60 m N-S, beläget på V land

borgen mellan Gynge och Mysinge. Gravfältet 
består av 60 fornlämningar. De flesta, 45 st, är 
runda stensättningar, 4 - 40 m d och 0,3 - 0,6

m h. Flera är skadade och har gropar med synli
ga kantställda hällar i mitten. Flera har kantked
ja. Åtta högar, vilka är 8 - 45 m d och 0,5 - 4 m 
h. De största måtten gäller "Mysinge hög” i S de
len av gravfaltet. ”Gynge hög” i N delen är 20 
m d och 1,7 m h. Den har ett plant krönparti, 7 
m d. En av de större högarna, 29 m d, har en gång 
planats av för att tjäna som kvarnplan. Vidare 
finns här en treudd med 20 m 1 insvängda sidor 
och kantkedja. I två av spetsarna resta stenar. En 
rest av en domarring (?) har förmodligen bestått 
av 11 stenar men har nu endast fyra. Vidare finns 
även två resta stenar (nu fallna) 1,1 - 1,2 m h 
samt tre kantställda hällar, 0,1-0,4 m h.

43. Två resta stenar, på västsluttningen av V land
borgen på gårdsplanen till denN gården i Resmo. 
Stenarna är 2 resp 1,8 m h och 1,6 m br.

44. Domarring, på landborgssluttningen strax N om 
nr 43. Domarringen är 19 m d och består av 7 ste
nar (förr 9) och en mittsten. Stenarna är klump- 
formiga, 1 - 1,5 m stora och uppallade på tre 
mindre underliggande stenar. Mittstenen är av
lång, 2 m, och kan möjligen en gång ha varit rest.

Nr 43 och 44 är förmodligen de ovan mark syn
liga resterna av ett gravfalt.

45 b. Hög, på sluttningen mot V av V landborgen, all
deles intill Resmo källa V om byn. Den är 10 m 
d och 0,6 m h.

46-51. Ingår i nr 40.

52. Rund stensättning (?), på alvaret Ö om Resmo 
och S om vägen till Stenåsa. Den är 5 m d och 
0,35 m h. Kalkstensflisorna som ingår är starkt 
vittrade.

56-67. Ingår i nr 40.

'wit i in. V i.j

Fig. 11:3. Mysinge hög tecknad av N J Löfgren och publicerad 1822 i N H Sjöborgs “Samlingar för Nordens fornäl- 
skare

Fig. 11:3. The mound "Mysinge hög ” drawn by N. J. Löfgren and published in 1822 in N. H. Sjöborg 's ”Samlingar för 
Nordens fornälskare
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68. Rund stensättning, på V landborgen mellan åker 
och landsväg, Ö om denna och S om Resmo. Den 
är 25 m d och 0,6 m h, mot mitten en svacka.

69. Rund stensättning, alldeles S om nr 68, 12 m d 
och 0,7 m h. Högliknande, tämligen plan topp.

70. Rund stensättning, ett stycke S om nr 69,21 m 
d och 0,7 m h. På vissa ställen rikligt med stenar 
i ytan, ofta kalkstenar.

71-77. Ingår i nr 40.

78. Rund stensättning (?), på Ö sidan om vägen N 
om Mysinge, ca 6 m d och 0,35 m h. Kunde ej 
återfinnas 1976.

79. Rund stensättning, Ö om landsvägen vid My
singe, 36-37 m d och 1 m h. Tre kantställda kalk- 
stenshällar synliga. Vid 1941 års inventering 
fanns en osäker stensättning 1,5 m NO om den
na, vilken dock ej återfanns 1976.

80. Rest av stensättning, S om stället Solbacken på 
Mysinge malm. Den var ca 7,5 m d och 0,45 m 
h. Strax N är ett flyttblock. Kunde ej återfinnas 
1976, troligen borttagen.

Nr 78, 79 och 80 är delar av ett större, ej regis
trerat gravfalt utan synligt märke ovan jord (jfr 
nr 76 och 43 i Mörbylånga socken).

81. Gånggrift, drygt 100 m SO om Solbacken (se 
ovan).

84. Stenkammargrav, mitt för nr 81, men V om vä
gen.

85. Gånggrift i hög, belägen Ö om landsvägen, SO 
om gården Karlsberg vid Mysinge. Undersökt 
1908 och 1937 av T J Arne.

87. Rest av stensättning (?), på västsluttningen av 
landborgen i N delen av Mysinge. Ursprungli
gen rund, ca 15 m d och 0,5 m h. Kunde ej åter
finnas 1976.

89. Två stensättningar (?), på landborgen V om 
landsvägen, mellan Resmo och Vickleby. De är 
ca 5 m d och 0,2 - 0,3 m h. Den ena har en grop 
i mitten.

90. Stensättning (?), läge 30 m S om nr 89 och av 
samma storlek. Vid N kanten en grop. Skadad av 
stentäkt.

93. Fyndplats för 2 skelettgravar i gammalt grustag 
NNO om kyrkan, varav en borttogs utan under
sökning. Den andra undersöktes 1966. Inga fynd.

95. Fyndplats för skelettdelar och mynt. Enligt in
venteringen en mansgrav från historisk tid, men 
troligen även rester av vikingatida gravar (jfr 
SHM 16412).

98. Gravfält?, på V landborgens V sluttning allde
les N om nr 23, med ett antal oregelbundna för
höjningar, 0,1 - 0,2 m h.

Fig. 11:4. På en åker Ö om Mysinge by ligger den gånggrift som undersöktes av T J Arne 1908 och 1937. Fynden vi
sar att graven nyttjats för begravning under stenålder och bronsålder. På samma åker har gravar och gravfynd från 
romersk järnålder tidigare framkommit. Foto från SV av KG Petersson 1961, KLM.

Fig. 11:4. In a cultivatedfield east of Mysinge village lay the passage grave excavated by T. J. Arne in 1908 and 1937. 
The finds show that the grave was usedfor burials during both the Stone and Bronze Age. Graves and grave finds from 
the Roman Iron Age have earlier been found in the same field.
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Karta 11:1. Resmo sn. Gravar och gravfdlt markerade med nummer enligt fornlämningsregistret. Utdrag ur topogra
fisk karta. Skala 1:50 000.

Map ILL Resmo parish. Graves and cemeteries with respective survey number according to the FMR, Raä. From the 
Topographical map of Sweden. Scale 1:50 000.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Fornlämning nr 40-42,46-51,56-67,71-77, gravfält på västra landborgen SO om 
Gynge by

Topografi
Gravfaltet vid Gynge, som sträcker sig in på Mysinge 
bys ägor, är 1,2 km långt och ungefär 60 m brett. Det 
ligger i betesmark på västra landborgen, i kanten av Sto
ra Alvaret. Västra landsvägen löper delvis jämsides med, 
delvis över gravfaltet.

Gravfåltet är registrerat under nr 40-42,46-51,56-67 
och 71-77. Den av T J Arne sommaren 1910 undersök
ta graven har nummer 22 på den gravfaltskarta som K 
A Gustawsson upprättade 1927 (ATA). Gravfaltet består 
av minst 60 synliga gravar, flertalet runda stensättning- 
ar samt åtta högar, 8 - 45 m d. Den största är Mysinge 
hög i den södra delen. Gravfaltet innehåller även en tre
udd, en domarring och resta stenar.

Detta stora gravfalt - till största delen liggande på 
Gynge bys utmark - har tidigt lockat antikvarier och an
dra intresserade till undersökningar. Tyvärr är dock en
dast fyra undersökningar dokumenterade och då är även 
utgrävningen av en halv skelettgrav på Grustäkten 1:1 
1924 och en dubbel skelettgrav söder om Mysinge hög 
1910 medräknat. Den tidigast kända undersökningen 
gjordes 1899 av F J Bæhrendtz då denne grävde i Gynge 
hög. Vid undersökningen påträffades endast en mängd 
brända ben (SHM 11008). Strax sydost om Gynge hög 
utförde T J Arne en undersökning 1910. Därvid under
söktes dels en brandgrav dels en skelettgrav. Den sena
re täcktes av ”en grafhög af omkr 8,5 m:s diam”. Graven

innehöll endast skelett och obrända djurben (SHM 14145 
F). Brandgraven låg enligt grävningsrapporten “invid 
vägen, norr om en i öster och väster öfver landborgs- 
höjden gående stengärdesgård, och sydost om en stor 
treuddsgraf (se foto)”.

Yttre och inre gravformer
Brandgraven täcktes av en rundad låg stensättning. Dess 
diameter var ca 5 m. Ett par större gråstenar i västra och 
sydöstra kanten tycks ha tillhört anläggningen. Hur den 
inre gravformen varit framgår ej av den knapphändiga 
rapporten.

Föremål och datering
I graven påträffades en bit av ett lerkärl, en järnnit, ett 
par jämffagment samt ett bränt ben. Lerkärlsbiten är för
modligen en del av ett handtag med hål igenom alter
nativt en pip. Den kan dateras till yngre romersk 
järnålder.

Källor och litteratur
Graven som kvarligger undersöktes 1910 av T J Arne. 
Rapport i ATA.
Fynden förvaras i SHM under inv nr 14145:G.

Fig.11:5. En sträcka av västra landborgen med gravfältet mellan Gynge och Mysinge. Alldeles syd om den bortre resta 
stenen skymtar en låg kulle. Denna undersöktes av Arne 1910. Foto från N av N Lagerholm 1946, ATA.

Fig. 11:5. A stretch of the ”Västra Landborgen ” with the cemetery between Gynge and Mysinge. A low mound can be 
seen immediately south of the raised stone in the background. It was investigated by Arne in 1910. Photo from north.
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En grav vid Gynge, fornlämning 40 m fl
Undersökt 1910 av T J Arne
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22 STENSÄTTNING, ca 5 m d, uppbyggd 
av sten med jordinblandning. Rest av 
BRANDGRAV. X nit, jämfrag- 
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y rom jäå

En hällkista i Kleva

Topografi
Kleva by ligger på en av de sandiga strandvallarna mel
lan Kalmarsund och landborgen, ca 1,5 km nordväst om 
Resmo kyrka. Byns mark sträcker sig i ett långt skifte 
från stranden upp över landborgen och in på Stora Al
varet. Utmed Kleva by går landsvägen Färjestaden - 
Mörbylånga. I nordväst ligger det tidigare nämnda sto
ra mossområdet som delas med Lilla Frö.

Från Kleva bys marker finns dels ett osakkunnigt upp
taget gravfynd dels ett av T J Arne undersökt. De båda 
fynden kommer sannolikt från samma åker på byns mark 
vid landborgen. Det ena gjordes av hemmansägaren Jo
han Olsson, som var ägare till Kleva nr 4. SHM mottog 
från honom hösten 1919 ”en urna med åtskilliga före
mål” och ”anträffad i jorden under plöjning”. Föremå
len bestod av ett ögonspänne, två bälteringar, ett runt 
svagt välvt bältebeslag samt dessutom en glaspärla med 
”ögon” och ett knivblad (SHM 16346). Fyndet dateras 
av Mårten Stenberger till senare delen av första århun
dradet e Kr (Stenberger 1933, s 40). ”Benrester omgaf- 
vo urnan” och Johan Olsson meddelar även att norr och 
söder om ”fyndorten finnas fomstenar uppresta”.

T J Arne beskriver i augusti 1920 läget fór den av ho
nom undersökta graven som belägen i åkern omedelbart 
nedanför landborgen, ”9 meter från dess odlade fot” och 
9 - 10 m från stenmuren i norr ”mellan Karl Pettersson 
och Johan Olsson”. Området utgör förmodligen kanten 
av gravfaltnr 19 - 21.

Yttre och inre gravformer
Graven utgjordes av en hällkista, orienterad nordnord
ost - sydsydväst. Den hade utsatts for plundring, vilket 
framgick av att takhallarna hade vräkts åt sidan och kis
tan fyllts med jord och sten. Kistans längd var 3 m, dess 
inre bredd knappt 0,8 m och djupet minst en halv me
ter. Den var mycket välgjord med jämnt kanthuggna fli
sor, väl passande mot varandra. Takhällarna var 
sönderslagna och låg dels utmed västra långsidan, dels 
bitvis kvar över kistan.

Det ofullständiga skelettet var helt omrört, varför man 
ej kunde avgöra åt vilket håll huvudet hade legat. Bott
nen utgjordes av grus.

Föremål och datering
Inga föremål påträffades i kistan. Dess form och orien
tering liksom behandlingen av hällarna, tyder på en da
tering av graven till romersk järnålder.

Källor och litteratur
Kistan undersöktes 1920 av T J Arne. Rapport i ATA. 
Skelettet förvaras i SHM inv nr 16617.
Stenberger 1933, s 40.

En hällkista i Kleva
Undersökt 1920 av T J Arne
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HÄLLKISTA, 3x1 m, välbygd med raka 
väggar av välhuggna kalkstenshällar med 
god passning. Takhallarna sönderbrutna 
och kistan plundrad. Rester av ett omrört 
skelett.

NNO-
SSV

rom jäå
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Fig. 11:6. Den av Arne undersökta hällkistan på Kleva nr 4 före undersökning. Foto från Ö av T J Arne 1920, ATA. 

Fig. 11:6. Cist grave, Kleva no. 4, investigated by Arne in 1920. Photo from east before the excavation.

Skelettgravar på Resmo skolgård

Topografi
Den tidigare småskolan i Resmo ligger ca 48 m ö h på 
landborgskantens västsluttning och alldeles sydsydväst 
om Resmo kyrka. År 1948 genomförde länsmuseet i 
Kalmar en efterundersökning av en skelettgrav och 1994 
undersöktes ytterligare två skelettgravar. Den första gra
ven påträffades då kyrkvaktmästaren grävde ett schakt 
för skolans vattenledning. Trots att graven till viss del 
ej är sakkunnigt upptagen, behandlas den här. Gravarna 
1994 framkom i samband med att den tidigare småsko
lans källare grävdes ut.

På skolgården hade ca sju gravar med nästan helt för
multnade skelett påträffats när grunden för den nya små
skolan skulle byggas 1920. Enligt en tidningsartikel i 
Barometern (2.3 1920) låg gravarna ”placerade i rikt
ning mot norr, öster och väster” och alla var övertäckta 
med flata stenar. Vid en av dem hittades ett skifferbry- 
ne (SHM 16412). Förmodligen är det denna fyndplats 
som fatt nr 95 i fornlämningsregistret, även om det i re
gistret antas att gravarna är från senare tiders krig.

Ca 200 m nordväst om kyrkan ligger domarringen 
foml nr 44 och intill den två mäktiga resta stenar, fornl 
nr 43.1 kyrkans närhet har tidigare funnits flera gravar 
som varit synliga ovan mark, vilket framgår av en rit
ning från 1832 av Abraham Ahlqvist.

Rakt norr om kyrkan har han markerat sex mindre 
stensättningar, vilka borttogs av ägaren samma år. Fem 
av dem innehöll kol, aska och brända ben. En dolde två 
hällkistor, en större och en mindre liggande i norr - sö
der efter varandra. 1 den mindre påträffades skärvor av 
ett lerkärl, i den större krukskärvor samt en sporre av 
järn (SHM 589 A- D).

Hällkistorna bör alltså vara från romersk järnålder, 
medan kronologien för brandgravarna är osäker. Enligt 
Ahlqvist fanns ”Alla dessa fornminnen på samma åker
fält inom en ganska liten vidd”. 1 provinsialläkare O C 
Ekmans samling ingår gravgods funnet ”omkring 40 al
nar från nordvästra hörnet av ringmuren kring Resmo 
kyrkogård”. Dessa fynd hittades 1832 av gästgivare

Jean Johansson, som enligt Ekman var ”en ganska för
ståndig och trovärdig man”. De hade påträffats i en kall- 
murad kista innehållande tre skelett ”på ett ställe som 
var något litet högre än den övriga marken” (Ekman). 
Föremålen består av lansspets, spjutspets, kniv och bi
tar av ett lerkärl, samtliga av typer som kan dateras till 
romersk järnålder (Stenberger 1933, s 36, SHM 
1304:1832:1 - 4). Troligen kommer dessa fynd från sam
ma grav eller gravfalt som de av Ahlqvist beskrivna.

1 Resmo by företog F J Bæhrendtz en efterundersök
ning av en hällkista 1897 (SHM 10477 C). Denna inne
höll ett lerkärl av Stenberger daterat till äldre romersk 
järnålder (Stenberger 1933, s 38).

För drygt tio år sedan påträffades en hällkista i kyr
kogårdens norra del, men den blev ej föremål för någon 
sakkunnig undersökning (Boström 1988, s 16).

Slutligen har ett vikingatida svärd (SHM 11854) på
träffats på fastigheten Resmo nr 2.

Sammantaget visar de många gravfynden på att det 
här tidigare funnits ett större sammanhängande gravfält.

Yttre och inre gravformer
De tre gravarna på gamla skolgården och under skol
byggnaden utgjordes alla av skelettgravar under flat 
mark. Den som påträffades 1948 låg vid grinden och ca 
0,75 m under dåvarande markyta. Den utgjordes av en 
gravgrop, som täcktes av en 1,5 x 1,1 m stor och ca 0,15 
m tjock kalkstenshäll. Den var orienterad nord - syd. 
Hällen låg ej horisontellt och enligt utgrävaren kan den 
möjligen ursprungligen ha varit rest. 1 gropen låg ett ske
lett med huvudänden mot söder. Skelettet var skadat av 
grävningsarbeten.

De båda gravarna som undersöktes 1994 påträffades 
i enkla nedgrävningar där skeletten var täckta av stenar. 
Skelettet i grav 1 låg med huvudet i norr och i hockerlä
ge på höger sida. Kalkstenarna, som var halvmetersto
ra och minst tre, låg 0,5-0,7 m över skelettet. Ett litet
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stycke sydost om denna grav låg grav II, där skelettet 
låg utsträckt på rygg med huvudet i västsydväst. Hela 
graven var täckt av större och mindre kalkstenar, de fles
ta liggande och nästan omedelbart över skelettet. I sam
band med upptäckandet hade de bägge gravarna skadats 
något.

Föremål och datering
Gravgodset, som kyrkvaktmästaren fick på sin spade, 
utgjordes av en ringnål och en balansvåg av brons. Ring
nålen är ornerad med instämplade trekanter. Av vågen 
återstår del av vågarmar, nål samt delar av vågskålarna 
(typ Arbman Birka I, Taf 126). På den bäst bevarade 
vågskålen finns ett vackert stjärnmönster ristat på dess 
utsida. Utöver dessa saker tillvaratogs en jämkläpp till 
en koskälla, enligt utgrävaren troligen inte tillhörande 
gravinventariet.

Endast grav I från undersökningen 1994 innehöll 
gravgods. En kniv låg vid vänster höft och en kam vid 
lårbenet. Kniven var välbevarad, av järn med rester av 
träskaft. Kammen var av typen enkel sammansatt, av 
ben eller horn, med bronsnitar genom den med paral
lella streck och nätmönster ornerade skenan. Endast en 
av de uppsvängda och konvexa ändarna med antydan till 
“öron” är bevarad. Dessutom fanns invid kammen två 
flintbitar - den ena med retuscher - samt en plattrund ku
la av järn. Den senare kan möjligen ha varit en vikt.

Gravarna, åtminstone de två med gravgods torde med 
ledning av detta kunna dateras till vikingatid, sannolikt 
dess mellersta eller senare skede. Det nära avståndet 
mellan grav I och II gör att även grav II torde kunna da
teras till vikingatid. Flintstyckena kan troligen ha tagits 
till vara på någon närliggande stenåldersboplats.

Ålders- och könsbestämningar
Ingen osteologisk analys har gjorts av skelettet som fram
kom 1948. Med tanke på den kraftiga ringnålen och vå
gen är det dock troligt att den döde varit en man.

Skeletten som påträffades 1994 har analyserats av K 
Holgersson och de visade sig vara män i vuxen ålder, 
25-40 år respektive ca 40 år. Den ene hade varit 171 cm 
lång, den andre 178 cm.

Källor och litteratur
Efterundersökningen utfördes 1948 av Arm-Sofie Schot
te-Lindsten, KEM. Rapporten förvaras i ATA under dnr 
4747/48 och fynden i SHM inv nr 24033. Fyndplatsen 
är ej upptagen i fornlämningsregistret, men torde kun
na hänföras till fornl nr 95.

Undersökningen 1994 gjordes av M Blomé, KEM. 
Den har 1080/94 i Länsmuseets serie. Rapport är under 
utarbetande.

Gravar på Resmo skolgård
Undersökt 1948 av A-S Schotte-Lindsten och 1994 av M Blohmé
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Fig. II: 7. Plan över de båda skelettgravarna som upptäcktes vid markarbeten i Resmo gamla skola 1994. Ritning Y 
Hammarstedt, KLM.

Fig. II: 7. Plan showing the two inhumation graves found in connection with work carried out at the old school in 
Resmo in 1994.

Fig. 11:8. Grav 1. a, med de täckande kalkstenarna, b, plan över det framrensade skelettet, c, profilritning av skelettet 
med föremålen i läge. Ritning M Blohmé, KLM.

Fig. 11:8. Grave 1 shown here: a) covered with limestone slabs, b) plan of the prepared skeleton, and c) profile draw
wing of the skeleton with the artifacts in situ.
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Fig. 11:9. Fornl 31, den överplöjda stensättningen norr om kyrkan, som undersöktes av C O Rosell och H Hvarfner 
1951. Foto från N av H Hvarfner, ATA.

Fig. 11:9. Raä no. 31, the ploughed-over stone setting in a cultivated field north of the church. The grave was excava
ted by C. O. Rosell and H. Hvarfner in 1951.

Fornlämning nr 31, stensättning norr om Resmo kyrka

Topografi
1951 undersöktes en överplöjd stensättning på landbor
gen 300 m norr om kyrkan. Stensättningen låg i en åker 
invid och öster om landsvägen. Att graven ingått i ett 
överodlat gravfält visar fornlämning nr 93, två skelett
gravar, vilka framkommit vid grushämtning i ett 
grustag strax söder om stensättningen, liksom fornläm- 
ningarna 30, 32, 33 och 44. Undersökningen utfördes 
av C O Rosell och H Hvarfner.

Yttre och inre gravform
Den sönderplöjda stensättningen var 8-9 m i diameter 
och ca 0,3 m hög. Dess fyllning utgjordes av kalkstens
flis och humusblandat grus.

I stensättningens mitt fanns en hällkista orienterad i 
nordväst-sydost, vilken innehöll skelettdelar av män
niskor och djur.

Utanför kistans södra gavel låg ytterligare ett ihop- 
samlat skelett av människa. Väster om kistans västra 
långsida fanns ett kollager med brända ben och vid kis
tans norra gavel dessutom en samling brända ben (brand
gravar?).

Föremål och datering
Samtliga gravgömmor saknade föremål. Hällkistans upp
byggnad tyder på att graven anlagts under romersk järn
ålder. Det ihopsamlade skelettet visar att kistan 
återanvänts, men när detta skett går ej att avgöra. Möj
ligen kan brandgraven/gravarna vara anlagda under yng
re romersk järnålder eller folkvandringstid.

Källor litteratur
Undersökningen utfördes av H Hvarfner och C O Ro
sell 1951. Rapporten förvaras i ATA, dnr 2299/51 och 
benen i SHM inv nr 24545.
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ESMO KYRK.

ESMORESMO KALLA, 
Vattenverk:

-^-sL

GYNGE 'RESMO

1910
Alvaret

Alverhorvan

Karta 11:2. Undersökta gravar vid Gynge 1910, Kleva år 1920, Resmo 1948, 1951fornl nr 31 och 1994. Utdrag ur eko
nomisk karta. Skala 1:10 000.

Map 11:2. Map showing the excavated graves at Gynge in 1910, Kleva in 1920, Resmo in 1948, 1951 Rad no. 31, 
and 1994. From the Economic map of Sweden. Scale 1:10 000.
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4. Förteckning över övriga gravfynd

Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

SHM
589:AD

Resmo by Två hällkistor under ett od- 
lingsröse strax NV om kyr
kogården. Insänt av A Ahlq
vist 1832.

N graven: 3 kruk- 
skärvor.
S graven: sporrar, 
jäm, krukskärvor.

rom jäå

SHM 1304: 
1832:1-4

Resmo ca 20 m 
fr NV kyrko- 
gårdshömet

I en 1832 uppgrävd kallmu- 
rad hällkista under 4 lager 
täckhällar och jord. Enligt 
uppgift innehållande 3 ske
lett.

Lansspets, spjut
spets, kniv allt av 
jäm, 5 krukskärvor.

ä rom jäå Stenberger 1933, s 36.

SHM 1304: 
1835:38

Mysinge "Funnen jämte ett 
obränt lik och en brons- 
ring i en kista av stenflisor."

Spjutspets jäm. jäå

SHM 1985: 
1847:80

Resmo by Funna tillsammans under 
grushämtning.

Del av bronskedja, 2 
bämstenspärlor, 
sländtrissa av sten.

vit

SHM 10477 Resmo by I en hällkista, undersökt av 
markägaren och efterunder- 
sökt av F J Bæhrendtz.

Lerkärl. rom jäå Stenberger 1933, s 38.

SHM 16346 Kleva nr 4 (tro
ligen nedanför 
landborgen)

I en vid plöjning forstörd 
grav, omgivet av "benres
ter".

Ögonfibula, 2 bälte

ringar, 1 bältebeslag 
allt av brons, 1 glas
pärla, knivblad av 
jäm, lerkärl med de
kor.

ä rom jäå Stenberger 1933, s 40

SHM 16412 Resmo skol
gård, ca 75 SV 
om kyrkan

Hittad vid en grav med kalk
stenar på åkern där skolan 
byggdes 1920. Låg ca 80 cm 
under ytan. Ytterligare 6-7 
skelett, olika orienterade, 
anträffades här.

Bryne av skiffer. vit? Barometern 2.3.1920.

SHM 24177 Mysinge, väg- 
styrelsens grus
grop ca 150 m
NO om gång- 
griften.

Vid grushämtning. Skelett- 
grav i hällkista. Skelett i ra
serad hällkista.

1 ögleformigt före
mål, jäm (?), järn- 
fragment.

jäå

KLM 24968 Kulltorp,
Gynge

Funna vid jordbruksarbete 
1957. Troligen i stensättning 
med kantkedja. Kruka med 
brända ben.

2 bygelnålar, brons, 
lerkärl.

f rom jäå Stenberger 1965
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5. Föremålskatalog

Gravfält SO om Gynge by
SHM 14145:G

Nit, järn.

Järnfragment, antalet numera osäkert.

Keramik, litet stycke av en handtagspip
av gråbrunt gods. Ornerad med snedstreck. 3,5 cm 1. 1

Hällkista på Kleva nr 4
SHM 16346

Lerkärl, av tunt, välbränt, mörkt och finmagrat gods. 
Kärlet vars mynning saknas är bikoniskt med konvex 
buk och skuldra. Skuldran ornerad med tre horisontel
la linjer. Över och under dessa är snedställda parallella 
linjer vilka ömsom är ställda åt vänster ömsom åt höger. 
Bukd 17 cm, bottend 6,4 cm. 2

Grav på Resmo skolgård
SHM 24033

Ringnål, brons. Nålens överdel och ringen omerade med 
instämplade cirklar och punktiyllda trekanter, delvis bil
dande rosetter. Vid nålfästet har ringen flera vulster. 17,3 
cm 1, ringens d 3 cm. 3

1

-O-
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Balansvåg, brons, bestående av vågar
mar, nål, en bit snodd från upphäng- 
ningen, en nästan hel vågskål samt 
kantbitar av den andra. Vågskålen or- 
nerad med ett stjärnmönster, nätband 
och zig-zag-mönster på skålens utsida. 
Skålens d 6,4 cm, vågarmarna ca 5 cm 
1. '

KLM 1080/94
Kam, ben eller horn, av typ samman
satt enkelkam. Skenorna halvcirkelfor- 
made i profil. De är fastade med 
bronsnitar och ornerade med parallella 
streck och nätmönster, antydan till 
”öron”. Ändplatta (endast en bevarad) 
som skjuter utanför skenan och är or- 
nerad med två sneda streck. Rostfläck 
på skenor av kulan som låg intill. L 7,5 
cm, br 2,8 cm, tj 1,05 cm. 5

Kniv, järn. Avsatt blad mot den långa 
tången med rektangulärt tvärsnitt. Bla
det har triangulärt tvärsnitt. L 20 cm, br
1,4 cm, tj 0,6 cm. 6

Vikt, järn, något tillplattade poler. 
Starkt forrostad, lätt. Storlek 1,2 x 1 cm.

Flintor, 2 st varav en skrapa och ett 
vasst avslag. Grå sydskandinavisk flin
ta. Storlek 2,8 x 2 x 1,3 resp 2,2 x 2 cm.
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6. Sockensammanfattning

Resmo socken ligger linsformigt inkilad mellan sock
narna Vickleby i norr och Mörbylånga i söder. Den be
gränsas i väster av Kalmarsund och i öster av 
Möckelmossen på Stora Alvaret. Västra landborgen med 
dess krönvall delar socknen i en östlig och en västlig del. 
Den del som ligger öster om västra landborgen upptas 
av Stora Alvaret, en mager och obebyggd hed där kalk
stensklippan ofta går i dagen. Den västra delen utgörs 
av Mörbylångadalen, vars jordmån består av goda ler- 
och skifferjordar. Ännu på 1700-talet var denna bördi
ga kustslätt ej uppodlad, utan bestod av frodig ängsmark 
med ek, lind och hassel (Palm 1955, s 11). Utmed Kal
marsund löper strandvallar av grus och sand av vilka de 
mest markanta är Ancylus- och Litorinavallen.

Av socknens drygt 200 synliga eller undersökta gra
vanläggningar är i stort sett alla koncentrerade till väs
tra landborgen. Här finns fem gravfalt samt enstaka 
gravar registrerade. För övrigt är synliga gravar mer spar
samt förekommande. Två enstaka gravar finns registre
rade på strandvallen vid Lilla Frö och 10-talet finns 
spridda på Stora Alvaret. Husgrunderna vid Möckel
mossen, som undersöktes inom ramen för projektet 
Ölands Stora Alvar, är den enda kända järnåldersbo- 
platsen från socknen (Königsson 1978).

Ända sedan stenåldern har landborgarna nyttjats som 
gravplatser. Genom de fyra stenkammargravama i My
singe och Resmo och de stora högarna vid Gynge och 
Mysinge blir detta dock mera påtagligt i Resmo sock
en. Såväl arkeologiska undersökningar som tillfälligt 
tillvaratagna gravfynd från grustäkterna på landborgen 
visar att man även under brons- och järnåldern begrav
de sina döda här.

Trots det stora antalet synliga gravar i socknen har fa 
arkeologiska gravundersökningar gjorts. Endast fyra gra
var har givit daterande fynd.

Förutom den ovan nämnda undersökningen av Bæh- 
rendtz 1899 i Gynge hög undersökte T J Arne 1910 dels 
en skelettgrav, dels ett jordblandat röse vari några järn
fragment och en bränd benbit påträffades (SHM 
14145:G). Några år tidigare hade han grävt ut en av 
gånggriftema i Mysinge (Arne 1909 s 86ff). Fynden från 
denna visar att graven nyttjats som begravningsplats från 
mellanneolitikum till tidig bronsålder.

Ytterligare en undersökning gjordes av T J Arne på 
Kleva bys mark 1920. Denna gång var det en hällkista 
som undersöktes. Denna saknade föremålsfynd, men ge
nom sin uppbyggnad kan kistan dateras till äldre järn
ålder.

År 1948 efterundersökte amanuens A-S Schotte- 
Lindsten en skelettgrav på Resmo skolgård. Graven var 
redan genomgrävd och fynden upptagna före under
sökning. Graven hade ursprungligen varit täckt av en 1,5 
x 1,1 m stor kalkstenshäll. Skelettet var orienterat i norr 
- söder med huvudet i norr. Fynd av ringnål och ba
lansvåg daterar graven till vikingatid. 1 den gamla skol

byggnad som ligger på tomten undersöktes 1994 två ske
lettgravar. En av dessa innehöll en kam, en kniv och en 
järnvikt?, medan den andra saknade föremål. Kniven 
och kammen är av typer som uppträder under vikinga
tid. Gravfynden inom skolgårdsområdet visar att det här 
finns rester av ett gravfält från vikingatidens senare del.

Även en del gravar daterbara till bronsåldern har un
dersökts genom åren. Förutom den redan nämnda ske
lettgraven vid Kleva mosse har dylika gravar påträffats 
i grustaget vid Gynge (Petersson 1955, s 122).

P g a det låga antalet sakkunnigt undersökta gravar 
och boplatser är det svårt att dra några djupare slutsat
ser vad gäller gravskick mm i Resmo socken. Generellt 
kan man dock peka på den betydelse socknen haft som 
religiöst centrum under sten- och bronsålder. Detta har 
knappast blivit mindre under järnåldern, vilket visas av 
de offrade guldföremålen och den massiva tjurstatyet- 
ten av brons, som påträffats i Kleva mosse (Hagberg 
1967 II, s 72, 1972, s 18 f). Den senare är ett provinsi- 
alromerskt arbete.

Den romanska stenkyrkan från mitten av 1000-talet, 
som senare ombyggdes till försvarskyrka, och stenfrag- 
menten av tidigkristna gravmonument, s. k. Eskilstuna- 
kistor, vittnar om att socknen behållit sin position som 
sakralt och ekonomiskt centrum upp i tidig medeltid 
(Boström 1988, s 16, Tillväxten 1911 s 274ff, SHM 
14533:2, KLM 24962).

6. Summary

Resmo parish forms a lens-shaped wedge between the 
parishes of Vickleby to the north and Mörbylånga to the 
south. To the west it is bordered by Kalmarsund and to 
the east by Möckelmossen in Stora Alvaret. The es
carpment ”Västra Landborgen", with a ridge on its crest, 
”Krönvallen”, divides the parish into an eastern and a 
western part. East of the ”Västra Landborgen” the lands
cape is dominated by ”Stora Alvaret”, a poor and unin
habited heath with large areas of exposed limestone 
bedrock. To the west is the coastal plane ”Mörbylånga
dalen”, with good clay and slate soils. As late as in the 
18th c. this fertile coastal plain was not cultivated, but 
made up of lush meadowlands with oak, linden, and ha
zel trees (Palm, 1955, p.l 1). Ridges of gravel and sand 
stretch along Kalmarsund, the most notable of which are 
the Ancylus and Litorina ridges.

Of the parish’s c. 200 visible or excavated graves, ne
arly all are concentrated to the ”Västra Landborgen”. 
Here five cemeteries as well as scattered graves have 
been registered. Otherwise visible graves are more sel
dom appearing. Two single graves are registered on the 
shoreline ridge at Lilla Frö and c. 10 are scattered throug
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hout the Stora Alvaret area. The house foundations at 
Möckelmossen, which were investigated in connection 
with the project Ölands Stora Alvar, is the only known 
Iron Age settlement from the parish (Königsson, 1978).

Since the Stone Age both the eastern and "Västra 
Landborgen” have been used for burials. This is, howe
ver, more clearly seen in Resmo parish with the passa
ge graves at Mysinge and Resmo and the large grave 
mounds at Gynge and Mysinge. Archaeological exca
vations as well as occasional grave finds from gravel 
quarries on the landborgen show that the area was used 
for burials also during the Bronze and Iron Age.

In spite of the large number of graves, few archaeo
logical excavations have been undertaken and still 
fewer have yielded datable finds.

In addition to the above mentioned excavation of 
Gynge mound by Bæhrendtz in 1899, T. J. Arne exca
vated an inhumation grave, and an earth and stone cairn 
in which several iron fragments and a piece of burnt 
bone were found (SHM 14145:G). A few years earlier, 
he had excavated one of the passage graves at Mysinge 
(Arne 1909, p.86ff). The finds from it showed that the 
grave had been used for burials from the middle Neo
lithic to the early Bronze Age.

Still another excavation was carried out by T. J. Ar
ne on Kleva village’s property in 1920. This time a cist 
grave was excavated. No finds of artefacts were made, 
but through its construction, the stone cist can be dated 
to the early Iron Age.

In 1948, A-S. Schotte-Lindsten undertook a post-in
vestigation of an inhumation grave in the schoolyard of 
Resmo school. The grave had already been dug through

and the finds removed before the investigation. The gra
ve had originally been covered by a 1.5x 1.1 m large li
mestone slab. The skeleton was oriented in the direction 
N - S with the head lying to the north. The finds of a 
ringed-pin and balance scale date the grave to the later 
part of the Viking Age.

Through the years also a number of graves datable to 
the Bronze Age have been investigated. In addition to 
the inhumation grave at ”Kleva mosse” excavated in 
1992 by the Kalmar County Museum, similar graves ha
ve been found in the gravel quarry at Gynge (Petersson 
1955, p.122).

Because of the limited number of professionally 
excavated graves and settlement sites, it is difficult to 
reach any more detailed conclusions about the burial tra
dition, etc. in Resmo parish. Generally speaking, howe
ver, the importance of this parish as a religious center 
during the Stone and Bronze Ages should be pointed 
out. This has hardly decreased during the Iron Age, 
which is indicated by the gold artefacts and the mas
sive bronze bull statuette sacrificed in Kleva mosse (Hag
berg 1967, p.72, 1979 p.18 p.). The latter is a piece of 
provincial Roman work.

The Romanesque stone church from the mid-11th c. 
which was rebuilt later as a defensive church, and the 
stone fragments of the early Christian grave monument, 
the so-called Eskilstunakistor, wittness to the fact that 
the parish withheld its position as a sacral and econo
mic center on into the early Medieval Period (Boström 
1988, p. 16, Tillväxten 1911, p. 274ff, SHM 14533:2, 
KLM 24962).

Fig. II: 10. Bronstjuren hittades vid plöjning i Kleva mosse under förra hälften av 1800-talet. Hålet under buken tyder 
på att den ursprungligen varit ett fälttecken. Foto SHM.

Fig. 11:10. Bronze bull found while ploughing in Kleva mosse in the first half of the 19th C. The hole in its belly sug
gests that it had originally been used as a standard. Photo SHM.
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Karta 11:3. Daterade gravfynd från järnåldern i Resmo sn. Utdrag ur topografisk karta. Skala 1:50 000. 

Map 11:3. Iron Age graves in Resmo parish. From the Topographical map of Sweden. Scale 1:50 000.
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Fig. 11:11. Flygbild över del avResmo by. I åkern närmast bebyggelsen avtecknar sig en stensättning. Fornlämmning- 
en förstärker antagandet att det här har funnits ett stort sammanhängande gravfält varav delar fortfarande finns be
varade under markytan. Foto från S av J Norrman 1992, Raä.

Fig II: 11 Aerial view ofpart ofResmo village. A cropmark indicating a stone setting can be seen in the field closest to 
the houses. This supports the assumption that a large cemetery was once located here, parts of wich still remain un
der the ground. Photo from South.

64 Resmo socken



III Mörbylånga socken
av Hella Schulze

1. Inledande sockenbeskrivning

Mörbylånga socken ligger på Ölands västra sida och är 
en av de mindre socknarna på ön. Landskapet har den 
typiska uppdelningen för socknarna i sydväst. I öster 
finns den karga alvarmarken med kalkstensgrunden del
vis i dagen, i väster den bördiga Mörbylångadalen med 
sina stora åkrar omväxlande med lövskog och mindre 
tallplanteringar. Jordarterna här utgörs av morän- och 
skifferavlagringar. Mellan dessa kontraster finns den 
västra landborgens åsrygg på vilken Västra landsvägen 
löper. På gränsen mellan landborgen och al varmarken 
finns i norra delen, vid Bårby, ett större kärrmarksom- 
råde.

Socknens högsta parti, drygt 50 m ö h, finns på land
borgen vid Bårby borg och söderut. Där kustvägen Mör
bylånga - Risinge går finns Litorinahavets strandvall av 
sand och grus, vilken norrut delar upp sig i ett flertal 
mindre vallar. Vid gränsen till Resmo socken och norr
ut syns åter ancylus- och litorinavallarna tydligt.

Socknen består av 3.499 ha och utgörs till 30,9 % av 
åker, 7 % ängsmark, 1,6 % skog- och hagmark och 60,5 
% övrig mark (Öland III, s 535). Bebyggelsen koncen
trerar sig i huvudsak till Mörbylånga tätort och byarna 
vid landborgen. Dessa är sex stycken: Risinge, Beteby, 
kyrkbyn Mörbylånga, Bengtstorp, Norra Bårby samt Sö
dra Bårby. Socknens kyrka ligger till skillnad från kyr
korna i grannsocknarna nere på kustslätten i anslutning 
till Mörbylånga samhälle.

Enligt den senaste fornlämningsinventeringen 1975 
upptar förteckningen 76 nummer. Ca 40 är fasta forn- 
lämningar; de övriga är fyndplatser, lämningar från his
torisk tid etc. Anledningen till att Mörbylånga socken 
har relativt få fornlämningar är dess ringa storlek och 
höga uppodlingsgrad samt att socknen omfattar ett re
lativt kort stycke av den fomminnesrika landborgen. Det 
är just till denna landborgssträcka och litorinavallen på 
kustslätten som de synliga fasta fomlämningama är kon
centrerade. Ett tiotal finns också utspridda på Stora 
Alvaret och lika många mellan stranden och kustvägen.

De flesta fornlämningarna utgörs av gravar och grav
fält. I socknen finns även en fornborg, Bårby borg, en 
äldre väg över Stora Alvaret, ett par boplatser från 
stenåldern samt lyra älvkvamsförekomster. De flesta av

de registrerade fornlämningarna, med undantag för ste- 
nåldersboplatserna, torde vara från järnåldern. Vad gäl
ler gravar upptar registret följande: tre gravfält samt 32 
ensamliggande stensättningar, tre domarringar, 24 resta 
stenar och två gravhögar. De mest kända lokalerna bland 
dessa är gravhögen "Risinge hög" (nr 24) strax söder 
om Risinge by och gravfältet (nr 1-5) alldeles norr om 
Södra Bårby.

Ett relativt stort antal lösfynd, drygt 60 stycken, från 
socknen finns registrerade i museernas samlingar. Av 
dessa är ungefär hälften från stenåldern, både den äldre 
och yngre. Föremål av brons från bronsåldern är vä
sentligt fårre i antal.

Lösfynden från järnåldern är relativt många och ut
görs mest av fynd från förstörda gravar. Från de flesta 
av gravfälten som behandlas här, finns lösfunna före
mål, ett eller flera. Nämnvärt är fyndet SHM 7201, som 
består av 27 föremål. De kommer från ett grustag "nä
ra köpingen" och hittades tillsammans med brända ben 
och aska. Det består bl a av bronssöljor, pärlor, brons
nålar, ringar, silvermynt och ett förgyllt beslag.

Drygt 15 sakkunniga undersökningar har gjorts i 
socknen, vilka berört gravar från järnåldern, alla under 
1900-talet. Flest till antalet och mest omfattande vad 
gäller antalet gravar, är de undersökningar T J Arne gjor
de under åren 1904 till 1906 vid grustagen på det sam
manhängande området i Bengtstorp, Nykvarn 
(fornlämning 43) och Södra Bårby. Dessa gravar ut
gjordes ofta av plundrade men fortfarande fyndrika va
pengravar i hällkistor. Därnäst i omfattning kommer 
Ebba-Stina Königssons undersökning 1966 och 1967 
mellan Bårby borg och Södra Bårby (nr 11), då sju gra
var grävdes ut.

Utan fynd, men troligen från sen järnålder, är fyndet 
av en skelettgrav vid trappan till ett hus på en gård intill 
kyrkan i Mörbylånga (ATA). Från tidig medeltid är en 
grav funnen på kyrkogården, vilken fått en omarbetad 
runsten som lock (Jansson, 1982). Anmärkningsvärd är 
också den senaste i raden av gravfynd från Mörbylånga 
socken, en brandgrav i Södra Bårby (invid fornlämning 
52), vilken undersöktes hösten 1995 och innehöll bl a 
ett säreget format ändbeslag av brons.
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Fig. 111:1. “Trindhallarna “ är ett område med gravar NO om Risinge hamn med bl a en domarring av 10 stora klump
stenar, varav flertalet är uppallade på tre mindre stenar. Foto Hella Schultze, 1991.

Fig. 111:1 "Trindhallarna" is an area with graves north-east of Risinge harbour including, among other monuments, a 
stone circle with 10 large boulders, several of which rest on three smaller stones.

2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och gravfält

I. Två domarringar, i betesmark 60 m V om väs
tra landsvägen och ca 250 m S om vägen mot 
Mörbylånga. En är 12 m d och består av sex ca 
1 x 1 m stora klumpstenar. Den är skadad i S de
len. Den andra är 18 m d och utgörs av nio ste
nar, 1 - 1,9 m stora. De större stenarna ligger 
vanligen på tre mindre stenar.

2-5. Gravfält, beläget på en ås på västra landborgen,
utmed landsvägen och 450 m S om avfarten mot 
Mörbylånga. Det är 160 x 10-35 m och består 
av ca 10 fornlämningar: åtta runda stensätt- 
ningar, 3,5 - 11 m d och 0,2 - 0,7 m h, några 
med mittgrop. En 1,3 x 1,2 m stor liggande häll 
och en sönderslagen maisten samt en klumpsten, 
0,8 m h.

6. Rund stensättning, på åskrön och invid tomt 60 
m SV om vägskälet S Bårby - Alby. Den är ca 12 
m d och 0,3 m h, har oklar begränsning och i mit
ten en stor, flat, liggande sten. Skadad av vägs- 
länt.

II. Plats för undersökta hällkistor, i åkermark på 
NV sluttning av sandås. De låg 250 m NV om 
Bårby borg och 150 m V om västra landsvägen. 
Hällkistorna var 9 st. En var kallmurad och ha
de ett "fönster".

13. Tre runda stensättningar och en liggande kalk- 
stenshäll, belägna på OSO sluttning av en gru
sås mellan västra landsvägen och Bårby borg. 
Stensättningarna är 6, 15 resp 25 m d, 0,2 - 0,8 
m h och övertorvade. Den största har en mitt
grop, 10 m d. Kalkstenshällen är 1 x 0,65 m.

14. Gravfält, beläget i betesmark strax S om nr 13 
mellan västra landsvägen och Bårby borg. Det är 
80 x 40 m och består av 10 runda eller närmast 
runda stensättningar, 5 - 14 m d, 0,1 - 0,5 m h 
samt övertorvade. Flera har ytliga skador. Några 
har stora block nära mitten.

15. Två runda stensättningar, på åskrön i åkermark 
alldeles intill landborgskanten, 60 m SV om Bår
by borg. Avståndet till landsvägen är 250 m. Sten
sättningarna är 8 resp 15 m d och 0,6 resp 0,8 m 
h samt övertorvade och delvis skadade i kanter
na. Den mindre ligger endast 4 m från landborg- 
skanten.

16. Rund stensättning finns i samma läge som nr 
15, men 10 m S om denna. Stensättningen är 5 
m d, 0,3 m h och har en sänka i mitten.

Nr 11, 13 - 16 är troligen rester av ett en gång samman
hängande gravfält.

19. Fyra stensättningar, belägna på alvaret ca 2,5 
km Ö om Södra Bårby. En är oval, en närmast 
kvadratisk och två runda. Den minsta är den kva
dratiska med 2,5 m sida och den största den ova
la som är 5,5 m 1 och 3,5 m br. Alla är 
övertorvade. Den ovala och den kvadratiska har 
mittgrop. Samtliga har kantkedjor. Intill finns nå
gra låga, oregelbundna förhöjningar som möjli
gen kan utgöra gravar.
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22. Gravfält, ca 80 x 40 m stort, beläget på en höj- 
drygg på Alvaret SO om Bårbykällan och 1,5 km 
N om vägen mot Alby. Det utgörs av åtta runda 
och två närmast ovala stensättningar. De runda 
är 4 - 7 m 4 0,1 - 0,2 m h och övertorvade. De 
ovala är 3 - 4 m 1 och 0,1 m h. En har delvis syn
lig kantkedja. Gravfaltet omges till största delen 
av en stenhägnad, som delvis är övervallad.

23. En domarring, två resta stenar och tre klump
stenar, belägna på höjdrygg 170 m NO om Ri
singe hamn. Platsen kallas "Trindhallarna". 
Domarringen är 23 m d och består av 10 sten
block, 0,6 - 1,2 m h. Deras storlek är 1,3 x 1,2 - 
1,8 x 1,6 m och åtta av stenarna ligger på tre un- 
derliggare. Den ena resta stenen är 1,15 m h och 
1 m br, den andra var tidigare 0,9 m h, men är nu 
avslagen. Klumpstenama är 0,6 - 0,7 m eller min
dre. Flera stenblock finns i området, några bil
dande en sträng.

24. Gravfält med hög och sex resta stenar, beläget 
på strandvallen ca 600 m S om Risinge. Högen, 
"Risinge hög", är 26 m d och som högst 3,5 m. 
Högens yta är gropig och i mitten finns en stör
re grop, 3,5 m d och 0,9 m dj. Runtom, dock ej i 
S\j finns en kantkedja av 0,3 -1,4 m 1 stenar. Ett 
stort parti från NV till NO och 7 m in i högen är 
bortschaktat och även S kanten är skadad. Av de 
resta stenarna är tre nu omkullfallna, 1,2 - 2,7 m 
1.

25. Rest sten, invid nr 24, nu kullfallen, 1,8 m 1 och 
1,15 m br.

26. Hällkista, i tallskog och öster om vägen, mitte
mot nr 24. Undersökt 1925, kvarligger.

27. Tre runda stensättningar och en närmast fyr- 
sidig stenkrets av resta stenar, belägen på strand
vall ca 500 m S om Risinge. Stensättningarna är 
4 - 13 m d och 0,1 - 0,35 m h. och övertorvade. 
Den största har en försänkning i N och ÖNÖ kan
ten. Den fyrsidiga stenkretsen har 6 m sida och 
fyra hörnstenar, 0,45 -1 m h, varav en är liggan
de.

Mellan ovannämnda fornl nr 26 och 27 syns flacka, ore
gelbundna förhöjningar vilka möjligen kan vara genom
tidigare odling deformerade fornlämningar.

28. Gravfält, 35 x 20 m stort, beläget i skogsmark 
mittemot nr 27 Ö om landsväg. Det utgörs av sju 
resta stenar varav en omkullfallen. De är 0,5 - 
0,8 m h.

29. Rest sten, i tallskog 300 m Ö om Risinge. Den 
är 1,22 m h och vid basen 1,2 m br. Avsmalnan
de mot toppen.

31. Hög, belägen i betesmark 500 m SV om Beteby. 
Den är 13 m d och nu upp till 0,9 m h. P g a grus
takt är högens yta mycket gropig.

35. Tre resta stenar, på strandvall med tallskog i 
Mörbylångas S del. Klumpformiga, osäkra.

36. Tre resta stenar, belägna som nr 35 men strax 
norrut och Ö om vägen. De är 0,8 -1,1 m h och 
0,6 m tj.

37. Fyra resta stenar, varav två nu liggande, i be
tesmark på en mindre ås 500 m S om Mörbylånga 
samhälle. De är 0,6 - 1,8 m h/l.

Fig. 111:2. “Risinge hög”, en av de få storhögarna som finns på kustslätten. Foto H Schulze 1991. 

Fig. 111:2 "Risinge hög" is one of the few monumental mounds found on the coastal plain.
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42. Två resta stenar, av kalksten, belägna vid foten 
av landborgen ett stycke N om Bårby borg. De 
är ca 0,65 m h och 0,65 m br. Möjligen kan de 
vara rester av en hällkista. Två klumpstenar finns 
mellan dem.

43. Gravfält, ca 170 x 50 m stort (SSV-NNO), på 
landborgen ca 100 m SO om avfartsvägen mot 
Mörbylånga. 15 gravar under flat mark under
sökta 1904 - 1906. En kantställd kalksten kvar
stod på 1940-talet, nu borttagen.

49. Två låga stensättningar, belägna i svagt slut
tande alvarmark, knappt 1,5 km Ö om N Bårby. 
En är rund och 6 m d, den andra oval och 3x2 
m stor. Båda är övertorvade, har kantkedja och i 
mitten en sänka.

50. Plats fór två undersökta hällkistor, endast unge
färlig. Platsen ligger omedelbart V om väg 136 
i samhället S Bårby.

52. Plats for fynd av guldringar och undersökt häll
kista, S om vägkorset väg 136 - vägen mot Al
by. I den V delen låg förr gamla apoteket i Bårby. 
Hösten 1995 undersöktes här även en urne- 
brandgrop.

54. Rund stensättning, i åker på landborgsområdet 
S om S Bårby och V om vägen. Den är ca 16 m 
d och 0,4 m h samt överodlad. Ca 3 m S om mit
ten en delvis synlig kalkstenshäll, osäker.

71. Rund stensättning, i åker Ö om landsvägen, S 
om Risinge och mellan nr 26 och 28. Den är ca 
8 m d och ca 0,2 m h, överodlad och med en 
mängd småsten i ytan, osäker.

74. Två resta stenar, varav en nu liggande, i en nu 
planterad åker, alldeles NV om nr 28. Den resta 
stenen är 0,55 m h och den liggande 1 m 1.

76. Plats för undersökta och borttagna fornläm- 
ningar, bl a ett gravfält, i en åker på landborgen 
strax Ö om landsvägen i N delen av Bengtstorp. 
Här undersöktes 1953 4 skelettgravar, 3 (?) 
brandgravar och 8 kokgropar.

79. Stensättning, i alvarmark i socknens NÖ hörn. 
Den är närmast rund, 8 m d och 0,3 m h, över- 
torvad och med kalkstenar i ytan. I S delen upp
lagda kalkstenar.

80. Rund stensättning, i alvarmark på en flack höjd 
i socknens NÖ höm, några hundra m S om nr 79. 
Stensättningen är 6 m d och 0,2 m h, övertorvad 
och med kalkstenar i ytan. Den har en 1 m stor 
mittsten.

81. Boplats och urnebrandgrav, i f d åkermark i S 
delen av Risinge by på samma höjdrygg som byn. 
Delar av boplatslämningarna samt graven un
dersökta och borttagna 1976.
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Karta 111:1. Mörbylånga sn, Gravar och gravfält markerade med nummer enligt fornlämningregistret. Utdrag ur topografisk 
karta. Skala 1:50 000.

Map 111:1 Mörbylånga parish. Graves and cemeteries registered according to the FMR, Raä. From the Topographical map 
of Sweden. Scale 1:50 000.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Gravfält i norra delen av Bengtstorps by, fornlämning nr 76

Topografi
Gravfältet låg på den flacka ås på västra landborgen där 
landsvägen går. Höjden över havet är ca 44 m. Området 
ligger strax söder om sockengränsen mot Resmo och 
strax öster om länsvägen där det tidigare varit åker. De 
fyra skelettgravarna, de tre brandgravarna och de åtta 
kokgroparna påträffades i samband med en matjords- 
avbaning for grustäkt 1953. Gravarna låg på åskrönet 
medan kokgroparna låg mer på den svaga sluttningen 
österut.

Den närmast liggande fornlämningen finns knappt 
100 m åt norr. Det är den av gånggriftema i Mysinge (nr 
85 i Resmo socken) som undersöktes av T J Arne 1908. 
Närmaste fornlämning söderut finns 250 m bort och är 
gravfältet nr 43.

Nedan behandlas bara de fyra skelettgravarna efter
som två av brandgravarna endast utgjordes av "svaga 
spår av brända ben" i gropar med kol och den tredje av 
brända ben i en urna, runtom vilken kol packats. Gra
varnas utseende och innehåll ger ingen säker datering 
till järnåldern. Ifråga om de två förstnämnda kan det 
även vara osäkert om de var boplatslämningar eller gra
var. De har därför ej medtagits här.

Ej heller den stenpackning, som påträffades och un
dersöktes 1956 (dnr 4574/56) har ansetts vara en grav. 
Det var en packning från vilken utgick "armar", bestå
ende av halvmeterdjupa grus- och jordfyllda schakt, åt 
nordväst och söder. I anläggningen fanns spritt tre frag
ment av järnnitar samt några djurben (SHM 25583).

Yttre och inre gravformer
De fyra skelettgravama utgjordes alla av 2,3 - 3 m 1 ned- 
grävningar, runt meterbreda och med ett djup mellan 
0,25 till 0,55 m. De var orienterade i nordnordost - syd
sydväst eller norr - söder. Två hade en gles ram av kant- 
ställda kalkstenar i kanten, grav 6 hade närmast spetsoval 
form.

Skelettgravarnas fyllning utgjordes av jord och sten. 
I tre fanns endast spår av skelett medan skelettet var helt 
bevarat i nr 7. Det låg i sovställning med uppdragna ben 
och hade kraniet på en 0,5 x 0,25 m stor kalksten. Grav 
nr 6 visade sig tydligt vara plundrad och endast skelet
tets extremiteter låg orörda.

Föremål
Endast ett fåtal fynd påträffades i gravarna. Grav nr 3 
innehöll en bärnstenspärla (ej tillvaratagen, föll sönder) 
och ett papperstunt bronsbleck. Spritt i fyllningen i grav 
7 påträffades några fragment av en jämnål eller dylikt.

Datering
Med så få fynd eller andra kriterier är det tämligen 
vanskligt att säkert datera dessa gravar. En av skelett
gravarna, nr 6, var dessutom helt fyndtom. Den hade 
dock likartad uppbyggnad som de andra två.

Från vilken tidsålder är det då troligt att skelettgra
varna härstammar? Närheten till det stora gravfältet i 
Bengstorp - Bårby från romersk järnålder, gravformen 
med kalkstensinramade nergrävningar, ibland med båt
form (jfr barngravfältet i Bjärby kap IV:3), skelett grav- 
lagda med huvudet i norr eller nordost och gravgåvor 
som enkla bärnstenspärlor skulle kunna tyda på att ock
så dessa gravar är anlagda under romersk järnålder.

Boplatslämningarna var, som nämnts, åtta s k kok
gropar. En hade anlagts ovanpå och i kanten av skelett
graven nr 3 och bör vara yngre än graven.

Källor, litteratur
Undersökningen 1953 utfördes av K G Petersson. Rap
porten i ATA dnr 3831/53. Fynden har tillförts KLM inv 
nr 24.236.
Schulze 1983, s 53

Fig. III: 3. Bild över de framrensade gravarna. Foto K G 
Petersson 1953, ATA.

Fig. III: 3. View of the prepared graves.
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Gravfält i norra delen av Bengtstorp, fornl nr 76
Undersökt av K G Petersson 1953
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SHM 25 583

3 GRAVGROP, ca 3 x 1 m, 0,5 m dj, med 
skadad stenpackning av kalk- och gråsten 
längs kanten. Fyllning av sten och jord. 
Svaga spår av SKELETT (obrända ben). 
Föremål i S. I S kanten en sekundär kok
grop.

NNO-
SSV

X jäå

4 GRAVGROP, ca 2,6 x 1 m, 0,55 m dj.
Fylld med jord och stenar. I botten spår 
av SKELETT (obrända ben).

NO-
SV

bronsbleck jäå

6 GRAVGROP, 2,9 x 1,1 m, 0, 45 m dj, 
med en spetsoval stenpackning av kalk
stenar i kanten. Fylld med jord och stenar 
och spridda skelettrester. Extremitetsben 
in situ i S. Plundrad.

N-S järnfragment
?

jäå?

7 GRAVGROP, ca 2,3 x 1 m, 0,25 cm dj, 
fylld med jord och småsten. SKELETT i 
ryggläge med uppdragna ben och kraniet 
vilande på en 0,5 x 0,25 m stor kalksten. 
Fynden spridda i fyllningen.

NNO-
SSV

7 jämfrag- 
ment, nål?

jäå?

Fig. 111:4. Brandgraven med urnan stående i en grop fylld med koi. Foto K G Petersson, 1953, ATA. 

Fig.IIF.4. The cremation grave consisting of an urn in a pit filled with charcoal.
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Karta III:2. Undersökta gravar och gravfält vid Bengtstorp, fornl nr 43, 76, och i S Bårby fornl nr 11, 50 and 52. Ut
drag ur ekonomisk karta (bladen 4G 2h, 3h). Skala 1:10 000.

Map 111:2. Excavated graves and cemeteries at Bengstorp, Raä nos. 43 and 76 and at södra Bårby Raä no. 11, 50 and 
52. From the Economic map of Sweden. Scale 1:10 000.
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Gravfält mellan Bengtstorp och Bårby, fornlämning nr 43

Topografi
Området är beläget på landborgens grusås, söder om av
farten mot Mörby långa från länsväg 136 och innan man 
kommer fram till Bårby malm. En holländarkvarn står 
i gravfaltets södra del, knappt synlig i den moderna be
byggelsen. Höjden över havet är 44 - 45 m.

Alldeles öster om åsen finns ett stort sankmarksom- 
råde benämnt Storkärret. Öster om detta ligger i sin tur 
Stora Alvaret. I väster nedanför landborgen breder Mör- 
bylångadalens bördiga slätt ut sig.

Från den lilla byn Bengtstorps åkermark på landbor
gen avstyckades i början av 1900-talet ett område för 
kvarn och bostadshus åt mjölnare C Wahlberg. På var 
sin sida om tomten, som kallades "Nykvarn", låg grus
tag. I norr fanns "Bengtstorps grustag" och i söder "Bår
by allmänna grustag". Det var i dessa grustag och på 
Nykvarn som de 15 gravar påträffades, vilka undersök
tes av T J Arne 1904 - 1906. Redan 1904 blev området 
fridlyst. Trots det finns inga uppgifter om senare anti
kvariska kontroller i samband med byggnationer här. 
Idag står Wahlbergs holländarkvarn på AB Ölandslöks

industritomt och grustagen är igenfyllda. Sedan 1990 är 
kvarnen i hembygdsföreningens ägo. Inga synliga spår 
finns av gravfältet, vilket först 1989 togs med i forn- 
lämningsregistret. Att det varit så lite känt var orsaken 
till att en grav råkade bli skadad när Ölandslök AB, som 
har sin verksamhet här, byggde en stödmur mot gran
nens tomt (f d.ahlbergs).

Alldeles söder om B årby grustaget ligger fornläm- 
ningarna nr 2 - 5, ett gravfält med åtta runda stensätt- 
ningar, en liggande häll och en klumpsten. Troligen har 
detta gravfalt hängt samman med fornl nr 43.

Sydväst om nr 43 finns på västra sidan om länsväg 
136 två domarringar, fornl nr 1. De tyder på att grav
fältet fortsatt på andra sidan vägen. Kanske visar även 
ett vid betgallring funnet vendeltida hänge på att det här 
har funnits fler gravar. Hänget hittades i "Bengtstorps- 
backen, alldeles nedanför landborgsbranten vid nerfar- 
ten mot Mörbylånga" (Barometern 1 juli 1967).

Mjölnare Wahlberg byggde norr om sin kvarn ett bo
ningshus, vedbod och stall. Flera smärre grusgropar låg

Fig. III: 5. En av T J Arne upprättad plan (svart) lagd ovanpå en modern fastighetskarta (grå). De var bägge i skala 
1:400, nu skala 1:800. Kartan visar främst var gravarna låg i förhållande till bebyggelsen samt hur tätt de låg. Några 

fick andra nummer 1905. ATA.

Fig. III: 5. Plan of the excavated graves at Bengstorp by T.J.Arne, 1904-1906 (black). The drawing in grey shows pre
sent buildings.

Mörbylånga socken 73



Fig. 111:6. Pågående utgrävning av grav nr 4. Bilden tagen innan lockhällarna lyfts av. Foto från SO av T J Arne 1906. 

Fig. III: 6. Grave no. 4 during excavation taken before the removal of the roof-slabs. Photo from south-east.

på hans tomt, t o m på platsen där han lät bygga bo
ningshuset. Groparna utvidgades eller nya upptogs allt 
eftersom. I kanterna på dessa gropar fann man de fles
ta av hällkistorna. Tyvärr finns endast läget för åtta av 
de 15 undersökta gravarna utsatt på planen över områ
det. De flesta tycks ha legat på Wahlbergs tomt, men vis
sa av gravarna (t ex nr 10) påträffades tydligen även i 
Bårby grustag söder om kvarnen.

Yttre och inre gravformer
Ingen av gravarna tycks ha varit synlig ovan mark före 
undersökning. Åtta av de totalt 16 undersökta gravarna 
var enkla, rektangulära hällkistor, byggda av kraftiga, 
kantställda kalkstenar. De var 2-3 m långa och ungefär 
1 m breda. En hällkista för ett barn fanns också, vilken 
var 1 x 0,5 m. En kista, grav 6, var närmast båtformad. 
Enstaka takhällar fanns kvar på en del av kistorna.

Nästan lika vanliga som de enkla kistorna var de kall- 
murade, som fanns i fem exemplar. Här var väggarna 
byggda av mindre kalkstenar, lagda på varandra i 5 - 6 
lager, med jämn insida och ofta med stora, kraftiga tak
hällar ovanpå kistan. De kallmurade kistorna var större 
- den totala längden var 3 - 4 m och bredden 0,7 - 0,8 
m. Kistorna var orienterade i nordnordost-sydsydväst 
eller i nord-syd.

Grav 12 hade ett litet fönster som var utsparat på ena 
långsidans vägg, en något ovanlig detalj med få paral
leller. Vidare ska taket ha bestått av små hällar. Det över

sta stenlagret i väggarna var tillbakadraget och på den 
avsats som då bildats, menar Arne att en träkonstruk
tion legat, som hållit upp hällarna.

Även några brandgravar undersöktes, nr 7, 8 och 15. 
Intill den kallmurade kistan nr 14 ska också en brand- 
grav ha funnits. De två förstnämnda utgjordes av små 
stenkistor med brandlager respektive jord och brända 
ben. Grav 15 var en markhög kalksten, nedsatt i ett 
brandlager. Liknande finns t ex i Bjärby, Kastlösa sock
en. Eventuellt kan det lerkärl av vilket rester fanns be
varade ha tjänstgjort som benbehållare.

Samtliga hällkistor innehöll skelett av minst en indi
vid. I kistan nr 9 fanns ett helt skelett och ovanpå detta 
ett delvis förstört skelett. Ovanpå detta låg sedan ännu 
ett lårben efter en tredje individ. I grav 6 hade en vux
en och ett bam begravts, den vuxne med huvudet åt nord
nordost och barnet med huvudet i sydsydväst. De flesta 
skeletten var kringspridda av gravplundrare. Ofta låg en
dast extremiteterna kvar i läge.

Flertalet gravar har varit vapengravar, där den döde 
lagts utsträckt i ryggläge, med huvudet i nordnordost 
eller norr. Fem av gravarna innehöll dessutom djurben, 
t ex grav 3 med ett hästkranium eller grav 9 med två 
hundskelett.

Utanför den sydsydvästra gaveln och inunder en tak- 
häll till den kallmurade kistan 13a fanns en liten rek
tangulär nedgravning, 13b, i vilken skelettdelar av en 
kvinna påträffades.

Den gravrest som undersöktes 1995, grav 16, inne-
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Fig. 111:7. Grav nr 12 var en kallmurad hällkista med ett “fönster” på ena långsidan. Graven var anlagd för en man 
som var utrustad med vapen. Foto T J Arne 1906.

Fig. III: 7. Grave no. 12 was a dry-stone walled cist with a "window" in one of the sides. The grave was constructedfor 
a man equipped with weapons.

höll tre skelett av människa, två efter vuxna individer 
och ett av barn, samt delar av ett hundskelett. Kistan ha
de byggts for det undre skelettet och sedan - kort eller 
lång tid därefter? - fyllts på med grus, varefter ännu en 
död person nerlagts med barnet och hunden över sig. 
Den undre graven var intakt, den övre var plundrad vid 
bröstpartiet. De fynd som återfanns i grusfyllningen mel
lan skeletten är till karaktären sådana att de troligen sna
rare kommer från ett här beläget genomgrävt 
boplatslager, än att de tillhör någon av gravläggningar
na; lätt svallad oornerad keramik, kol samt ett flintav
slag.

Föremål
I regel var skelettgravama relativt fyndrika. Fem av gra
varna (nr 2, 3, 6, 11 och 12) innehöll en fullständig va
penutrustning med svärd, sköld och en eller flera 
spjutspetsar. I grav 9 återfanns endast svärd och dopp
sko till slidan. I några påträffades även smycken eller 
saker för personligt bruk såsom fingerringar, i grav 11 
troligen en taring, knivar, remändebeslag och sporrar.

De flesta gravarna har innehållit ett eller flera kärl. 
Det har varit antingen ett lerkärl eller när hartstätnings- 
bitar finns, ett träkärl i svepteknik.

De två kvinnogravarna, 13 a och b, var bägge välut
rustade. Grav 13a innehöll en ögonfibula av brons, Alm
grens typ 58, remsölja, profilerat remändebeslag, två 
rektangulära rembeslag, synål av brons, del av S-formad 
kniv, pryl, bitar av hartstätning. Grav 13b innehöll en 
ögonfibula av brons, Almgren typ 60 - 61, profilerat re-

Fig. 111:8. Grav nr 13 under utgrävning. De undre lock
hällarna har delvis störtat in i kistan. Foto T J Arne 
1907, ATA.

Fig. 111:8. Grave no. 13 during excavation. The lower 
roof-slabs have partly fallen into the cist.
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mändebeslag, sölja av brons, silverblandad guldfinger- 
ring, 4 små blå glaspärlor, guldfolierad glaspärla, krum
kniv och lerkärl. Av brandgravarna var nr 7 och 8 
fyndtomma medan nr 15 innehöll en lerkopp. Saknade 
gravgods gjorde även barngraven nr 5 och de kallmura- 
de hällkistorna nr 10 och 14.

I graven som undersöktes 1995 lämnade plundrarna 
kvar tre små bronsfragment av vilka två är agraffer av 
Hines typ B1, tiny type, som hörde till det övre skelet
tet (Hines 1993 s 12ff). I kistans fyllning fanns flera 
krukskärvor, hartstätningsbitar och ett flintavslag. Det 
är osäkert till vilket skelett dessa hör - om de alls hör hit 
eller från en annan söndergrävd grav?

Datering
Åtta av de 11 daterbara gravanläggningarna (13a och 
13b separat räknade) med inventarier kan dateras till 
äldre romersk järnålder, närmare bestämt 100-talet e Kr 
(Stenberger 1933, s 25 ff). Främst sköldbucklor och

Fig. III:9. Grav nr 13 var märklig så till vida att det utan
för den kallmurade kistans S gavel fanns en liten ned
gravning vari låg ett sammanpressat skelett. Ritning T 
JArne 1907, ATA.

Fig. III: 9. Grave no. 13 was unusual because a small 
deposition containing a compressed skeleton was found 
outside the cist's dry-stone wall to the south.

sköldhandtag, svärd, sporrar och remändebeslag visar 
på denna tid. Av dem torde grav 3 tillhöra en tidig del 
av 100-talet (a a, s 26). Grav 11 tillhör däremot slutet av 
100-talet eller början av 200-talet (a a, s 27). För denna 
senare datering av nr 11 talar även den benpilspets som 
fanns i graven (Stenberger 1964, s 375).

De andra två daterade gravarna är nr 12, den stora 
kallmurade kistan med "fönster" och grav 15, den resta 
stenen med brandlager. Grav 12 bör enligt Stenberger 
härröra från tidigt 200-tal (Stenberger 1933, s 52). Grav 
15 har av Arne daterats till förromersk järnålder (Arne 
1919, s 209). Agrafferna i Al6 tyder på en datering av 
det övre skelettet till senare delen av yngre romersk 
järnålder (Hines 1993 s 13f).

De gravar som hittills framkommit här har alltså vi
sat sig härröra från en begränsad period på tre eller fy
ra århundraden före och efter år 0. Kanske hör 
domarringarna nedanför väg 136 till en yngre period 
och att man börjat utnyttja denna del av landborgen, när 
de högre belägna delarna blivit fullbelagda? Troligen 
har gravfaltet använts under en lång tid.

Ålders- och könsbestämningar
Inga osteologiska bestämningar har hittills gjorts på det 
äldre materialet, bl a for att stora delar av skelettmate
rialet inte kunnat återfinnas i SHM:s magasin. Graven 
som undersöktes hösten 1995 har däremot analyserats 
preliminärt. Enligt denna var det undre vuxenskelettet 
av en 155-156 cm lång kvinna i 30-40 årsåldern och det 
övre av en 25-30 års kvinna, 179 cm lång.

Barnets längd eller närmare ålder har ej kunnat be
dömmas. Hundens storlek har varit som en mindre schä
fer. Ytterligare några djurben, bl a fågel återfanns i 
graven.

Källor, litteratur
T J Arne utförde sina undersökningar i Bengtstorp-Bår- 
by vid skilda tillfallen åren 1904, 1905 och 1906. För
utom planer över gravarna finns få uppgifter om läge 
och fyndomständigheter.

Rapportmaterialet förvaras i ATA och fynden i SHM 
under inv nr 12117, 12142, 12647, 12738, 13312 och 
12817. Hällkistan till grav 12 togs in till SHM och fick 
då inv nr 15497.

Fyndet SHM 12117 är till stor del osakkunnigt upp
taget, men då Arne företog en efterundersökning där 
graven legat och även gjorde fler fynd, har den medta- 
gits här.

Graven som undersöktes hösten 1995, erhöll num
mer 16 i den av T J Arne påbörjade gravnummerserien. 
Den har diarienumren Raä 4214227/1995 och KLM 
1518/95. Undersökningen utfördes av Kalmar läns mu
seum genom Hella Schulze. Den osteologiska analysen 
gjordes av Kenth Holgersson, Raä. Fyndfördelning har 
i skrivande stund ej skett.
Arne 1919, s 209, Stenberger 1933, s 26, 27, 52, 
Schulze 1983, s 51 ff
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Gravfält mellan Bengtstorp och Bårby, fornl nr 43
Undersökt 1904-1906 av T J Arne
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2

1

SHM 12117
HÄLLKISTA, rest av, urspr. ca 3 m 1.

SHM 12142
HÄLLKISTA, rest av, endast delar av 
skelettet bevarat.

N-S X

X

X X M

K

IV:2 och 
V:1

V:1

3 HÄLLKISTA, delvis förstörd hällkista av 
stående kalkstenshällar. Endast S delen 
bevarad, 3 hällar i Ö långsidan och 2 i 
den V samt gavelhäll. Av skelettet åter
stod extremitetsben, fot- och fingerben.

NNO-
SSV

X X X X M IV:2

4 HÄLLKISTA, kallmurad, ca 3,5 xl,3 x
0,7 m, med lockhällar, innehållande rester 
av två skelett.

NNO-
SSV

X X IV:2

5 HÄLLKISTA, 1 x 0,5 m, av stående häl
lar, innehöll skelettrester.

NNO-
SSV

juv rom jäå ?

6 HÄLLKISTA, ca 2 x 1 m, av stående 
kalkstenshällar. S gavel av två vinkelställ- 
da hällar, innehållande ett närmast helt 
skelett samt rester av ytterligare ett.

NNO-
SSV

X X X X ad,
inf

X M IV:2

7 URNEGRAV? i stenkista, ca 0,5 x 0,7 x
0,5 m, med ett brandlager.

rom jäå ?

8 URNEGRAV i rektangulär stenkista, ca
0,8 x 0,2 m, av 0,3 m h hällar. Långsidor
nas hällar skjuter förbi kortsidornas med
0,1-0,2 m. Innehöll brända ben.

ONO-
VSV

X rom jäå?

9 HÄLLKISTA, ca 3 x 0,45 m, av stående 
kalkstenshällar. Lockhällar i S. Kistan in
nehöll 2 skelett varav ett ofullständigt. 
Skeletten låg på varandra.

NNO-
SSV

X X M IV:2

10 HÄLLKISTA, kallmurad, med delar av 
skelett, i Bårby grustag.

N-S X rom jäå

11
SHM 12 647
HÄLLKISTA, 3,2 x 0,6-0,45 m, av ståen
de kalkstenshällar, innehållande de nedre 
extremitetsbenen in situ samt några ben 
kringrörda i kistan.

N-S X X X X M IV:2

12 HÄLLKISTA, kallmurad med litet "fön
ster" i ena långsidan, 2,9 x 0,76 m, delvis 
med lockhällar in situ. Innehöll ett skelett 
utsträckt på rygg.

N-S X X X X M IV.-2

13a
SHM 12738
HÄLLKISTA, kallmurad, 2, 83 x 0,75 m 
inre mått, med sönderbrutna lockhällar. I 
kistan fanns ett omrört skelett.

NNO-
SSV

X X X X K IV:2

13b GROP, 0,66 x 0,4 m, i anslutning till S 
gaveln av hällkista nr 13a, innehållande 
skelettdelar

X X X K IV:2

14
SHM 13312
HÄLLKISTA, kallmurad, 2,6 m x 0,5-0,6 
m inre mått, med kraftiga lockhällar. I 
kistan ett skelett. Ö om kistan en 
BRANDGRAV.

N-S X X K IV:2

15
SHM 12 817, i Bårby grustag
REST STEN, 1 x 0,4-0,5 x 0,06-0,08 cm, 
URNEGRAV med överliggande 
BRANDLAGER Ö om stenen.

X IV.l
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H Schulze 1995
HÄLLKISTA, minst 1,2x0,6 m, endast N 
delen bevarad. Väggar av snedställda 
kalkstenar. Överst i fyllningen ett skelett i 
ryggläge, plundrat. På dess magparti ett 
bamskelett och vid huvudet delar av ett 
hundskelett. Därunder ett lager grus under 
vilket ytterligare ett skelett, påträffades.

N-S

N-S
N-S

N-S

X K

K

30-
40
inf

25-
30

X
Hund, häst
tand, fågel. 
Boplatsfynd 
bl a keramik

V:2
rom jäå

rom jäå ?

Fig. 111:10. Grav nr 9, en hällkista med stående hällar och en spetsig sy dgavel. Förutom en med vapen rikt utrustad 
individ innehöll kistan skelettrester efter ytterligare tre individer. Ritning T J Arne 1907.

Fig. 111:10. Grave no. 9, a cist with standing stone slabs whose southern side was boat-like in shape. In addition to the 
burial of a richly-equipped male, the cist contained skeletal remains from three other individuals.

Fornlämning nr 50, 52 och ej registrerade gravar i Södra Bårby

Topografi
Vid två skilda tillfällen har tre hällkistor for barn un
dersökts i Bårby. En undersöktes 1911 (registrerad först 
1989 under nr 52) och två 1951 (fornlämning 50). Dess
utom gjordes hösten 1995 ett fynd av en umebrandgrop 
på samma fastighet.

Fyndplatserna ligger på landborgen, på Bårby malm 
utmed länsväg 136. Den ej registrerade lokalen låg på 
den fastighet som till för några år sedan hette Gustavs
berg 1:1, men nu heter S Bårby 27:2. Fyndplatsen finns 
omskriven som "Apoteket i Södra Bårby". Från fastig
heten finns registrerat ett fynd av guldringar (fornläm
ning 52, SHM 16567). Urnebrandgropen påträffades vid 
va-schaktning i november 1995 på tomten där apoteket 
låg (grunden kunde fortfarande ses). Graven låg i fas
tighetens västra del.

Fornlämning 50, plats för undersökta hällkistor, lig
ger ca 200 m norr om avtagsvägen mot Alby. Kistorna

hittades enligt rapporten i västra vägdiket. Vägen och 
bebyggelsen ligger på åsen längs med landborgen och 
höjden över havet är här ca 43 m. Avståndet till grav
fältet fornlämning nr 2-5, som ligger norr om, är endast 
drygt 100 m.

Yttre och inre gravformer
Från undersökningen 1911 finns en skiss, som visar att 
graven utgjorts av en kallmurad hällkista med mycket 
kraftiga takhällar, 2,2 x 1,2 m. Den var orienterad i nord- 
nordost-sydsydväst. I kistan fanns skelettdelar av minst 
en individ kringspridda.

Kistorna som undersöktes 1951 låg alldeles nära va
randra och i samma höjdlinje, orienterade i nordnord- 
ost-sydsydväst. De var rektangulära och välbyggda. Den
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västra som var 0,8 x 0,5 x 0,35 m, hade en flisa som bot
ten men ingen locksten. Den östra var 1 x 0,5 x 0,3 m 
och hade grusbotten samt en mindre sten som lock i ös
tra hörnet. I kistorna fanns endast obetydliga skelett
rester efter barn.

Urnebrandgropen som undersöktes hösten 1995 var 
inte synlig ovan mark. Troligen har även denna del plöjts 
innan apoteket uppfördes, för lerkärlets översta hälft var 
helt sönderplöjt. Kvar i urnan låg dock fortfarande en 
sotig fyllning av brända ben, men det mesta låg runt om
kring den; brända ben, kol, skärvor från kärlet samt grav
gåvorna. Under krukan låg en handfull obrända ben av 
en hönsfågel.

Föremål
I den stora kistan vid gamla apoteket påträffades vid ös
tra sidans mitt ca 25 bitar av hartstätning, fyra obe
stämbara j ärnff agment samt ett 2,3 cm långt bronsbleck. 
Det var ornerat med ett antal instämplade små cirklar. 
Gravarna från 1951 års undersökning var fyndtomma.

Gravgåvorna i urnebrandgropen bestod av delar till 
en benkam, del av en bronskedja och ett märkligt änd- 
beslag i brons, format som ett plastiskt djurhuvud i den 
yttre, smalare änden och ett mansansikte i den bredare 
skaftningsdelen. Mansansiktet, med sina utmejslade 
drag, är av typiskt vikingatida snitt, med stora ögon och 
stora slokande mustascher. Beslaget är ihåligt och svagt 
böjt. Detta och att en bit bronskedja fanns bland fynden, 
tyder på att det kan ha suttit på ett dryckeshorn.

Datering
Gravtypen och fynden visar att graven vid apoteket tor
de ha anlagts under romersk järnålder. Sannolikt är även 
de mindre kistorna från 1951 års undersökning från sam
ma tid, jfr liknande hällkistor i Kastlösa och Smedby 
socknar (kap IV:3).

Stilen på ändbeslaget i urnebrandgropen visar på att 
denna grav bör kunna dateras till vikingatid. Kamfrag
menten bekräftar detta ytterligare (Källström 1996, s 6).

Ålders- och könsbestämningar
Från undersökningen 1911 finns uppgifter om att gra
ven innehållit skelettlämningar efter flera barn, men en
ligt T J Arnes skiss över kistan, tycks dock de avritade 
skelettdelarna vara rätt stora. Ingen ytterligare analys 
har gjorts.

Källor och litteratur
Graven 1911 undersöktes av T J Arne. Rapport i ATA 
och fynden i SHM inv nr 14545. Undersökningen 1951 
gjordes av Erik B Lundberg. Rapport i ATA, dnr 
5623/51, och fynden i SHM inv nr 24616.

Urnebrandgropen på Södra Bårby 27:2 påträffades i 
november 1995, då ett nytt bostadshus skulle uppföras 
på fastigheten. Undersökningen utfördes samma månad 
av Kalmar läns museum genom Liselotte Källström. 
Ärendet har dnr KLM 2005/95 och inv nr KLM 35 531. 
Rapport och fynd förvaras på Kalmar läns museum. 
Källström L. 1996: Om en grav från Södra Bårby. Kal
mar läns museums arkeologiska rapporter. Rapport 
1996:3 Kalmar.

Fig 111:11. De av E B Lundberg undersökta kistorna. 
Foto av E B Lundberg 1951.

Fig. 111:11. The cists excavated by E.B.Lundberg.
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Fornl nr 50, 52 och ej registrerade gravar i Södra Bårby
Undersökt 1911 av T J Arne, 1951 av E B Lundberg och 1995 av L Källström
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SHM 14545

KALLMURAD HÄLLKISTA, ca 2,2 x
1,2 m med mycket kraftiga takhallar. I 
kistan kringspridda delar av SKELETT.

SHM 24 616

HÄLLKISTA, 0,8 x 0,5 x 0,3 m, med si
dor av stående kalkstenshällar och botten- 
häll. Delar av SKELETT.

HÄLLKISTA, 1 x 0,5 x 0,3 m, med sidor 
av stående kalkstenshällar och mindre 
locksten i SV. Delar av SKELETT.

Kalmar läns museum 1995

URNEBRANDGROP, sönderplöjd, i om
rörd mylla 0,3 m under markytan. Om
kring krukan, skärvor och en stor mängd 
BRÄNDA BEN. De senare även i krukan. 
Ett antal kalkstenar intill fyndet kan vara 
rester av en täckande stenpackning.

NNO-
SSV

NNO-
SSV

NNO-
SSV

X X

X

X X K
?

Bronsbleck

Obrända ben 
av fågel, 
jämten, kol

rom jäå

rom jäå

rom jäå

vit
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Gravfält vid Södra Bårby, fornlämning nr 11

Topografi
Mitt emellan Södra Bårby och Bårby borg ligger forn
lämning nr 11. Vid 1941 års inventering registrerades 
den som ett gravfålt bestående av ca 10 fornlämningar 
bestående av tre hällkistor och sju kantställda, låga kalk- 
stenshällar, kanske även de rester av kistor. Området, 
som ligger mellan 40- och 45-meterskurvorna for höj
den över havet, är beläget norr om Bårby borg i ett gam
malt sandtag och en intilliggande åker, på sluttningen 
av den låga sandås som här löper på landborgskrönet.

Relativt fa fornlämningar finns registrerade i grav
fältets närhet. Fornlämning nr 12 består av ett granit
block med skålgropar i öster, fornl nr 42 av ett par resta 
stenar i väster nedanför landborgskanten och nr 17 av 
Bårby borg i sydväst. Öster om borgen och ca 100 m sö
der om densamma finns registrerat tre stensättningar och 
en liggande kalkstenshäll (fornl nr 13). Den största sten- 
sättningen är ca 25 m d. Bara 50 m sydväst om fornl nr 
13 finns nr 14, ett gravfalt med ca 10 runda stensätt

ningar, de flesta 4-6 m d. Även sydväst om borgen, på 
landborgen, fortsätter förekomsten av enstaka gravan
läggningar eller gravfält in i nästa socken.

Fornlämning nr 11, 13 och 14 har sannolikt en gång 
utgjort ett gravfält. I inventeringsberättelsen nämns för 
fornlämning 13 att det i hela området finns flera flacka 
förhöjningar, som kan utgöra gravar. Mellan fornläm
ning 11 och 13 har marken plöjts och det som varit syn
ligt av gravarna ovan mark har försvunnit.

Enligt uppgift skall de guldringar (SHM 16567, forn
lämning 52) som uppges ha hittats vid avtaget mot Al
by, egentligen ha påträffats i sandtaget fornlämning nr 
11.

Ytterligare två fynd kommer troligen från detta grav
fält (se kap 111:4). Ett inköptes av T J Arne. Det hade hit
tats "några hundra meter N om Bårby borg på en åker" 
och utgjordes av en kniv av järn med avbruten spets och 
tånge och ett bryne av sandstensliknande material med

Fig. 111:12. En av hällkistorna, A3, efter framrensning. Samtliga lockhällar utom den sydligaste in situ. Den sydligas
te har tagits bortför att man skulle kunna ta sig in graven. Bl a har man plockat upp den dödes lårben, vilka lagts på 
kistans tak. Foto E S Königsson 1966.

Fig. 111:12. One of the stone cists, A3, after preparation. All of the roof-slabs exceptfor the most southerly one are still 
in situ. It was removed so that the grave could be entered. Among other things, the thigh-bone of the deceased has been 
picked up and placed on top of the cist.
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hål i ena änden (SHM 12818). Föremålen hade legat i 
en grav tillsammans med skelett "vid vars huvud och 
fotter lågo stenar mer än 1 m djupt". Det andra bestod 
av ett profilerat remändebeslag, sölja och dryckeshorn- 
skedja i brons (SHM 16288). De var funna med ett par 
knotor vid sandkörning (Stenberger 1933, s 39). 1966 
och 1967 undersökte E S Königsson ett antal gravar i 
samband med öppnande av grustäkt.

Yttre och inre gravformer
På gravfaltet i Södra Bårby undersöktes sju gravar, sex 
hällkistor med skelett och en stensättning med brand- 
grav. De låg orienterade i riktningar mellan västnord
väst - ostsydost och ostnordost - västsydväst. De flesta 
var skadade av sandtäkt eller plöjning - en del så svårt 
att endast några kalkstensrester efter en kista och ske
lettdelar återstod (grav 1,2, 5). En av hällkistorna hade 
haft bottenhällar. De återstående bestod av tre välbygg
da kallmurade hällkistor. De var alla plundrade och ha
de hål i täckhällarna eller saknade någon häll. De var 
likartat byggda, av ungefär samma storlek, ca 2,7 x 0,4 
- 0,55 m inre mått, med svagt konvexa innersidor, lång
sidor av lagda kalkstenar och gavlar av stående. Täck
hällarna var väl inpassade i en ram av lagda kalkstenar, 
vilka låg något utanför det underliggande skiftet. Kis
torna täcktes av 1-5 lager hällar. En av kistorna tycks ha

varit avsedd for ett barn och hade måtten 1,2 x 0,5 x 0,3 
m (nordnordost - sydsydväst).

Den starkt skadade kistan Al, var till hälften kall- 
murad. Den nordöstra hälften bestod av stående hällar 
och den sydvästra av liggande. En liknande kista är känd 
från gravfältet i Bjärby i Kastlösa socken (se kap IV:3).

Brandgraven, A 4, utgjordes av en oregelbunden 6,6 
x 2,6 m stor stensättning av lagda kalkstenar, enligt ut
grävaren möjligen en skeppssättning.

Samtliga sex skelett var omrörda, av plundring eller 
skada. Läge for huvudet kunde ej uttydas.

1 brandgraven fanns under stensättningen ett lika stort 
område med sotblandad sand vari brända ben låg sprid
da. Även obrända ben fanns.

Föremål
Trots att gravarna var plundrade eller skadade hade de 
flesta ett mycket rikhaltigt gravinnehåll. Endast brand
graven tycks ha saknat gravgåvor. Krukskärvorna som 
hittades här kan vara resterna av ett lerkärl, vilket möj
ligen tjänat som benbehållare.

Föremålen i hällkistorna utgjordes av guldfolie- 
pärlor, remändebeslag, fibulor av brons och silver, kni
var, remsöljor, kam, lerkärl och hartstätade askar av spån 
eller bark. Även en guldberlock i Al hade undgått plund- 
rarna och låg tillsammans med övriga fynd och

Fig. 111:13. Hällkista, A6, som hade kallmurade långsidor och gavlar av stående hällar. Foto E S Königsson 1966. 

Fig. 111:13. Stone cist, A6, with dry-stone walled sides and upright stones at the ends.
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ihoprafsade skelettdelar i kistans nordöstra ände. Ber
locken är av samma typ som de som tidigare påträffats 
på ön (typ III von Müller 1958, s 98 f). Bronsfibulan, 
vilken också den låg i Al, hade hög nålhållare och en 
bandförmig bygel omerad med silvertråd (Almgren, Typ 
VII, fig 200-202).

Ålders- och könsbestämning
En preliminär benanalys i fält har endast gjorts på ske
lettresterna i Al. Denna visade att den döda var en kvin
na samt att kraniet bar spår av ett hugg som inte läkt. 
Gravgodset tyder dock på att åtminstone tre av de åter
stående fem fyndrika gravarna torde vara kvinnogravar.

Datering
Generellt pekar gravtyp och innehåll på att gravarna an
lagts under romersk järnålder. Det är dock endast fyn
den i Al som kan dateras närmre, nämligen till 
inledningen av yngre romersk järnålder. Enligt utgrä
varen visar dock gravarnas inbördes läge och enhetliga 
karaktär att de torde vara anlagda under ungefär samma 
tid (Königsson, 1969 s 254) och att alla gravarna möj
ligen skulle kunna vara från senare delen av äldre ro
mersk järnålder.

Källor, litteratur
Undersökningen utfördes somrarna 1966 och 1967 av 
Riksantikvarieämbetet genom E S Königsson och 
B Falk-Gehlin. Rapporten har utarbetats av Königsson 
och förvaras i ATA dnr 4095/66 och 1785/67 och fyn
den i SHM. Den preliminära osteologiska analysen ut
fördes i fält av fil lic Hans Sellstedt.
Andersson, K, 1993. s 198 
Königsson, E S , 1969 
Stenberger, M, 1933, s 39

Gravfält vid Södra Bårby, fornl nr 11
Undersökt av E S Königsson och B Falk-Gehlin
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1 HÄLLKISTA, i NO av stående hällar, i
SV kallmurad i 5 skift. Starkt skadad och 
med omrört SKELETT.

NO-
SV

X X X K Fröskal V:1

2 HÄLLKISTA. endast N delen bevarad,
0,6 m br, 0,75 m dj, bottenhällar. Omrört 
SKELETT.

NNO-
SSV

X X Djurtand V:1

3 HÄLLKISTA. kallmurad, 2,8 x 0,4-0,65 
x 0,75 m st. Långsidorna i 6-8 skift, gav
larna av stående hällar. Översta skiftet 
förskjutet så att lockhällarna vilade på 
kistkanten. I N saknades lockhäll. I Ö 
långsidan en 0,25 x 0.1 mstor öppning 
"fönster". Omrört SKELETT.

N-S X X X X V:1

4 STENSÄTTNING, oregelbunden, ca 6,6 
x 2,6 m, av lagda flata kalkstenar och 
småsten, skadad. Denna täckte en 
BRANDGROP, intill 0,3 m dj av sotblan- 
dad sand, spridda brända och obrända 
ben.

ONO-
VSV

X rom jäå

5 HÄLLKISTA, förstörd. I den omrörda 
sanden låg skelettrester och fynd.(Påträf- 
fad första gången på 1940-talet).

- X V

6 HÄLLKISTA, kallmurad, 2,6 x 0,4-0,55 
x 0,45 m. Långsidorna av kalksten lagda i 
4-5 skift. Gavlar av stående hällar. Lock
hällar i 2-3 lager, dock ingen i N, med 
ram av kalkstenar. Något högre upp och 
över lockhällarna en 1,2 x 0,75 m st 
kalkstenspackning innehållande SKE- 
LETTGRAV, omrörd.

NNO-
SSV

X X X IV:2

9 HÄLLKISTA, kallmurad, inre mått, 2,7 x 
0,5-0,6 x 0,7 m. Långsidorna i 5-6 skift, 
gavlarna av stående hällar. Kistan täckt av 
2-5 lager hällar, delvis lutande, i mittpar
tiet även klumpstenar. De två undre lag
ren mer välanpassade, det understa med 
en ram av lagda och stående kalkstenar.
Hål uppbrutet i mitten. På botten spridda 
delar av ett skelett.

VNV-
oso

X X Bearbetat
ben

V:1
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Gravar söder om Risinge by, fornlämning nr 26 och 81

Topografi
Fyndlokalema ligger på 550 meters avstånd från varand
ra. Ändå tillhör båda sannolikt ett mer eller mindre sam
manhängande gravfält beläget söder om Risinge by. 
Denna by ligger på en nord - sydlig strandvall, litorina- 
vallen, och ca 3 km söder om Mörbylånga kyrka. Om
rådet utgörs av det öppna jordbrukslandskapet ner mot 
Kalmarsund. Höjden över havet är for fornlämning nr 
81 drygt 10 m och for nr 26 något lägre. Fornlämning 
nr 81 ligger i södra delen av byn och fornlämning nr 26 
550 m åt sydsydost i en tallskog som 1925 var åker.

De fornlämningar som antyder att ett gravfält finns 
söder om byn är räknat från norr: två resta stenar (nr 74), 
ett gravfalt med resta stenar och tidigare en domarring 
(nr 28), en stenkrets och tre stensättningar 4-13 m d (nr 
27), en högliknande lämning (nr 72), en hög, "Risinge 
hög" med en diameter av 26-27 m, och sju resta stenar 
(nr 24) samt en rest sten, som vid 1941 års inventering 
hade sällskap av ytterligare sex stycken (nr 25). Dessa 
fornlämningar är tillsammans med nr 26 och 81 samla
de inom ett ca 700 x 400 m stort område. En uppteck
ning finns vidare av Manne Hofrén från 1924 att vid 
ladugården till en av Risinges gårdar hade man tidigare 
stött på "gravurnor, alldeles förmultnade, innehållande 
aska och brända ben" (KLM).

Fornlämning 26, en hällkista, framkom i samband 
med jordbruksarbete. Den låg på åsens sydöstra del, på 
ett område benämnt "Sanden". Den kvarligger och är 
täckt av jord. En hällkista med skelett på samma ås- 
sträckning, men drygt 2 km åt norr och utan fynd, un
dersöktes 1946 (dnr 636/47).

Fornlämning nr 81 upptäcktes i januari 1976. Den 
kom fram vid en provundersökning i samband med upp
förandet av ett bostadshus på byns sydligaste fastighet. 
Denna del odlades fór ca 20 år sedan. Under sandjords
lagret som var ca 0,3 m tjockt, framkom sandblandat 
grus och i detta påträffades en urnebrandgrav, A2. Ca 
15 m åt sydost låg Al, en grop med mörkfärgad jord, 
troligen anlagd under vikingatid.

Yttre och inre gravformer
Enligt grävningsrapporten, som är ganska knapphändig, 
låg hällkistan strax under markytan, med täckhällama i 
myllan och den var fylld med sand. Den var orienterad 
i nord -sydlig riktning. Kistan tycks ha varit av ordinär 
storlek, d v s ca 2 m 1 och 0,7 - 0,8 m br. Hällarna var 
mycket fint och rakt huggna och väl passade till varan
dra. Skelettet låg med huvudet i norr och bredvid på en 
kalksten fanns bitar av ett lerkärl.

Urnebrandgropen framkom vid matjordsavbaningen 
och syntes då som en knappt meterstor mörkfargning i 
sanden. I denna fanns en fragmentarisk urna, som inne
höll orensade brända och obrända ben och en bronsnål.

Föremål
Hällkistan innehöll som nämnts ca 30 ornerade kruk- 
skärvor. Enligt rapporten syntes mellan kranium och 
vänster lårben en mörkare rand i sanden, som möjligen 
enligt utgrävaren skulle ha kunnat vara en spjutspets av 
järn.

Uman i brandgropen bestod av bottenbitar av ett grovt 
magrat lerkärl, ca 1,3 cm tjockt. Bronsnålen var ca 10 
cm 1 och omböjd vid huvudet.

Fig. 111:14. Hällkistan som undersöktes 1925. Foto M 
Hofrén 1925.

Fig. 111:14. Stone cist excavated in 1925 by Hofrén.

Datering
Hällkistans form, den dödes placering och gravgåvorna 
tyder på en datering av denna gravläggning till järnål
dern och då troligtvis romersk järnålder.

Bronsnålen och den grova keramiken med rabbad ut
sida, daterar brandgraven till övergången bronsålder - 
äldsta järnålder.

Källor
Undersökningen av fornlämning 26 på dåvarande Ri
singe 4:2 (nu 4:4) utfördes 1925 av länsmuseet i Kalmar 
genom Manne Hofrén. Rapport i ATA dnr 3039/25 och 
fynden i SHM inv nr 17983.

Förundersökningen av fornlämning 81 i januari 1976 
svarade Kenth Holgersson vid Riksantikvarieämbetets 
ölandskontor. Fastigheten hette då Risinge 5:2 men nu
mera Risinge 4:6. Rapporten förvaras i ATA (dnr 483/76) 
och fynden i SHM.
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Fig 111:15. Hällkistan täcktes av en stor och två mindre kalkstenshällar. Kistan innehöll rester av ett skelett och till vän
ster om dess skalle stod ett lerkärl på en kalkstensflis a. Ritning M Hofrén 1925, ATA.

Fig 111:15. One large and two smaller limestone slabs covered this stone cist. It contained the remaines of one skele
ton and a clay pot standing on a limestone flake had been placed to the left of the skull.

Gravar söder om Risinge by, fornl nr 26 och 81
Undersökning 1925 av M Hofrén, 1976 av K. Holgersson

A
ni

 n
r

GRAVBESKRIVNING O
RI

EN
TE

RI
N

G GRAVGODS OSTEOL.
BEST.

A
rk

eo
lo

gi
sk

kö
ns

be
st. ÖVRIGT / 

ANM
DATE
RING

dr
äk

t
sm

yc
ke

n

re
ds

ka
p

va
pe

n

:cti
M

C
:Q ål

de
r

dj
ur

be
n

A2

SHM 17 983 
foml nr 26

HÄLLKISTA, med sidor av stående kalk- 
stensflisor. SKELETT. Kistan kvarligger.

Foml nr 81 dnr 483/76

URNEBRANDGROP, ca 1 m d stor 
mörkfärgning 0,3 m under markyta och 
fragment av urna med bärnda ben.

X

X

X

rom jäå ?

y brå
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L\ Irising e

'Risinge

Karta III:3. Undersökta gravar S om Risinge, fornl nr 26 och 81. Utdrag ur ekonomisk karta (blad G 2h, Bredinge). 
Skala 1:10 000.

Map 111:3. Excavated graves south of Risinge village, Rad nos. 26 and 81. From the Economic map of Sweden. Scale 
1:10 000.
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4. Förteckning över övriga gravfynd

Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

SHM 12818 S Bårby, nå- Okända, sannolikt grav- Järnkniv, bryne av jäå ATA
gra hundra m
N om borgen 
(vid fornl nr 11)

fynd sandsten

AT A
SHM 15491 Bengtstorp, Funnen av mjölnare Ögonfibula, brons ä rom jäåtroligen By- Wahlberg och inköpt av

kvarn T J Arne

SHM 16288 S Bårby, land
borgen mellan 
byn och Bår-

"Vid sandkörning på ber
get" funnet med "ett par 
knotor"

Profilerat remän- 
debeslag, sölja 
kedja till dryckes-

ä rom jäå ATA Stenberger 
1933 s 39

by borg (vid 
fornl nr 11)

horn, allt av brons

SHM 12817 Bengtstorp Funnen i grustaget av Mynningsbit av jäå? ATA
mjölnare Wahlberg. lerkärl med stor dia-

(samma nr 
som grav 15 
Bengtstorp)

meter

SHM 12128 Bårby grus- Funna vid grustäkt, i en Sjutspets, järn, y rom jäå ATA, Stenberger
tag, S om Ny- häl Ikistä utan synligt remhållare typ ÄEG 1933 s 52
kvarn märke ovan jord. 549 och X- formiga 

bältebeslag typ ÄEG 
552, 554 av brons.

SHM 1250 "Vid grustaget Grustäkt 1845 1 oval spännbuck- vit Stenberger 1933
i en backe nä- la, fragment, 2 s71
ra landsvägen, ringsöljor med tor-
Mörbylånga ne, 2 ringsöljor
sn" utan tome, 1 

bronsring, platt 
med hål, 1 liten 
fyrkantig skena 
med hål i varje 
hörn, brons.

SHM 7201 Nära Köping- Funnet i grustäkt tillsam- Metallbeslag m bl a vit ATA
en ljtans med brända ben och djurfigurer, för-

aska gyllt, brakteat, 4 
bronssöljor, 1 
bronsbeslag, klö- 
verbladsformat 
med 3 hål, 1 silver
mynt (präglat 990- 
1024) bitar av 
bronsspännen, 2 
bronsringar, 1 
bronspärla, 1 ben
pryl 13 lerpärlor.
"Ej allt sammanhö
rande."
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5. Föremålskatalog

Bengtstorp, fornl nr 76

KJLM 24236

ANLÄGGNING 3 O
Bleck, brons. Fragment av ett 
papperstunt bleck.

Pärla, bärnsten. Föll sönder vid beröring, 
ej tillvaratagen.

ANLÄGGNING 4 
Järnfragment, ten, 
böjd i ena änden. L 3,5 
cm, br 0,5 cm. 1

Lerklining, 2-3 frag
ment.

ANLÄGGNING 7 
Järnfragment, 7 st, till 
minst en nål eller dylikt. L 
ca 7 cm. 2

Gravfält i Bengtstorp och 
Bårby, fornl nr 43
SHM 12142

GRAV 1
Guldfoliepärla, dubbel, glas.
Saknas.

SHM 12117

GRAV 2 (osakkunnigt tillvarataget) 
Doppsko, brons, till svärdsslida. Av 
två rännformiga bleck som möts i en 
halvsfarisk ändknopp, 16 cm 1, knop
pen 2, 4 x 2,1 cm. 3
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Svärdsslidebeslag, brons, av välvd ten med böjda än
dar, som har en tvärgående vulst och nit innan de böjs, 
7 cm 1, 0,6 cm br. 4

Sköldbuckla, järn, brons och silver.,Konisk 
överdel med utdragen spets, rak hals och 
plant brätte, som är skodd med ett 
bronsband. På brättet 6 parvis ordna
de nitar med kupade och försilvrade 
huvuden. Något skadad. 15,4 cm, h
11,3 cm. 5
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Sköldkantbeslag, 5 st rännformiga, och 2 nitar, brons. 
Tre kantbeslag försedda med nitthål. Kantbeslagen 7,1- 
13 cm 1 och, 0,7 cm br. Nitarna 1 cm 1. 6

Beslag, brons, av rundat bleck med genombruten dekor 
i form av ett kors. I ändarna två resp ett nithål, 2,3 cm 1, 
1,9 cm br. 7

Märla, brons, liten och öppen av rund ten, 1,7 cm d. 8

Bleck, brons, hästskoformigt böjt med ändarna hop- 
hållna av en nit. Storlek 1,1 x 0,9 cm. 9

Svärd, järn, tveeggat, endast övre delen av klinga och 
större delen av tången bevarad. Rester av träslidan på 
blad och tånge. Nuvarande längd 21 cm. 10

6
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Lansspets, järn, med kort holk och skarpt markerad rygg 
på det lancettformade bladet. L. 15,2 cm, bladets stör
sta br 2,9 cm. 11

Spjutspets, järn, med lång holk och två nästan forros- 
tade hullingar.
L. 19,6 cm. 12

Järnfragment, några smärre.

f1,,

12
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SHM 12142 

GRAV 2
(efterundersökning av T J Arne)
Svärdsslidebeslag, brons, likt de ovan nämnda.
L 6,6 cm. 13

Sölja, järn, rund ram och torne, starkt fbrrostad. D 3,15 
cm. 14

Sköldhandtag, järn, del av. Nitplattan avsatt mot grepp
delen och ovalformad. Greppet rännformigt. L 4,8 cm.
15

Svärd, järn, fragment av klingan, 5,7 x 3,4 cm.

Keramik, troligen från 2 olika kärl. Dels skärvor av 
tjockt, gråbrunt och grovt gods, dels av tunt svart gods 
med utvändigt glättad yta. Skärvornas L 2-5 cm, tj 0,5-
1,4 cm. 16

GRAV 3
Guldring, blekt guld, av smal, hamrad ten. D 2,3 cm, 
tenens br 0,22 cm. 17
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Sköldbuckla, järn och brons, toppig överdel svagt kon
vergerande hals och svagt sluttande brätte, som är kant- 
skott med ett runtom vikt bronsband. På brättet 6 nitar 
med fingerborgsformade huvuden ordnade parvis 2 och 
2 i 3 grupper. D 13,5, h 10,6 cm. 18

na är avskilda genom en vulst från greppdelen, som av
smalnar mot ändarna. Fyra nitar med välvda huvuden

menten är 8,7 resp 5,6 cm 1. 19

Svärd, järn, ca 12 fragment, bl a spets och bit av klinga
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Lansspets, järn. Kort holk, lancettfor- 
mat blad, något oregelbundet 
svängd bladegg och med starkt 
ryggad mittribba. L 17,3 cm, stör
sta br 3,3 cm. 20

Spjutspets, järn, med svagt ut
svängda hullingar. I holken kvarsit- 
ter trärester. L. 10,3 cm. 21

Svärdsslidebeslag, järn, av halv
rund till triangulär ten, svagt böjd 
mot ändpariet som saknas, 2 
närmast hela samt 2 fragment.
L 5,8 cm. 22

Sölja, järn, enledad, med tor
ne och D-formad ram av bred 
och platt ten. Storlek 4,4 x 4 
cm. 23

-o-
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GRAV 4
Sölja, järn, enledad, med torne och svagt D-formad ram 
av rand ten. Storlek 3,6 x 3,4 cm. 24

GRAV 6
Rembeslag, brons, ten med oval genomskärning, enkel 
profilerad ändknopp. Fästetungan kluven och med en 
genomgående nit. L 6 cm. Knoppens d 0,4 cm. 25

Sköldbuckla, järn, med konisk överdel som övergår i 
stång, hög svagt konvergerande hals och svagt sluttan
de brätte på vilket sitter 3 nitar med plana fyrkantiga hu
vuden. D 14,6 cm, h. 13,6 cm. 26

Sköldhandtag, järn, med rännformigt välvd greppdel. 
Nitplattorna närmast rektangulära och med rester av en 
nit i var. L 23,2 cm, br 3,1 cm. 27

Sköldkantbeslag, järn, 44 delar 
till en oval minst 1,1 x 0,6 m stor 
sköld. Beslagen är rännformiga 
och svagt böjda. På 9 fragment 
finns små utsprång med nit. 
Längsta beslaget 24,1 cm. 28

25
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Svärd järn, eneggat, med rester av träskaft, träslida och 
ett beslag till slidan med upphängningsögla. Därtill en 
lös ögla. Svagt böjd tånge med 3 nitar. Tången är skarpt 
avsatt mot eggen. Smal, skarp spets. L 71 cm, br 5,7 cm.
29

Ringjärn, till svärdsslidebeslag. L 2,4 
cm. 30

Lansspets Järn. Lancettformat, ryggat 
blad med lång holk, saknas i SHM 1995. 
L 27,9 cm, holken 12,7 cm 1.

Spjutspets Järn, med 2 hullingar. Holk 
med skaftrester och fastrostade tygres
ter, saknas i SHM 1995. L 20,8 cm, hol
ken 9 cm 1.

Knivjärn, med konvex rygg och egg, 
tången avbruten. L 10 cm, br 1,5 cm. 31

Knivjärn, eneggad, tången avsatt mittför bladets mitt
linje. L 9,5 cm, br 1,5 cm. 32

Sölja, järn, med torne och större delen av rektangulär 
ram. L 4 cm, br 3,1 cm. 33

-d>

32
33
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Lerkärl, av tunt, välbränt, svart gods. På hög fot med 
skarpt avsatt hals med utåtböjd mynningskant, på ytter
sidan starkt markerad. Från mynningen till bukens öv
re del bildar en smal ten ett öra. H 16 cm, bukd 9,4 cm, 
bottend 8,2 cm. 34

Keramik, ca 25 bitar av ett stort tjockväggigt kärl av 
välbränt gods. Utsvängd buk, 4 bitar djupt graverade 
med 2 parallella band, fyllda med snedställda streck. 
Godstj ca 1 cm.

GRAV 9
Svärd, järn, tveeggat, med lång tånge med rektangulär 
genomskärning, avslutande i en knopp. Rester efter en 
träslida finns fastrostad på klingan. L 57,5 cm, br 3,45 
cm. 35

N«i
i

Mörbylånga socken 97



Doppsko, järn och brons, två rännformigt 
ställda skänklar som omfattat slidan och sam
manstrålar i en knopp. I doppskons övre del 
har ett smalt bronsband omslutit slidan och 
från bandet ner mot knoppen har en smal 
bronsskena (bruten) suttit, fastsatt med två 
bronsnitar. Skenornas övre ände profilerad. 
Tygrester är fastrostade på doppskon. L ca 
14,5 cm, knoppens br 1,5 cm. 36

Sölja, järn, enledad med rund ram, i två de
lar. D 4,2 cm.

Keramik, starkt formultnad och ej tillvara
tagen.

Hartstätning, en mängd bitar.

GRAV 10
Kniv, järn, spets och tånge avbrutna.
Mot tången avsatt både vid rygg och egg.
L 8,1 cm, br 1,8 cm. 37

SHM 12647

GRAV 11
Fingerring, silver, spirallagd 
i två och ett halvt varv. D 2,3 cm. 38

Beslag, brons, 2 st, utformade som runda ski
vor ornerade med sju linjer inom en cirkel, 
sammanstrålande i en punkt och åtskiljda av 
var sin punkt. Två utskott på varje skiva med 
nithål. På ett beslag kvarsitter nitama, på det 
andra saknas nitar, en lös finns dock. L 1,45 
cm, br 0,9 cm. Nitarna 0,7 cm 1. 39

Märla, brons, öppen, av fyrkantig ten, som 
avsmalnar mot ändarna. Möjligen ram till en 
sölja. Storlek 2,7 x 2,5 cm. 40

Nitar, brons, något tjockare mot ändarna. L 
1 cm. 41
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Svärdstånge, järn, till ett eneggat 
svärd med en fastsittande järnnit. L
7,3 cm. 42

Svärdsslidebeslag, järn, ett frag
ment med närmast halvrund ge
nomskärning. 43

Sporrar, järn, 2 st X-formiga och 
starkt förrostade. Br 2,9 resp 2,75 
cm, h 3 cm. 44

Kniv, järn och brons, i tre delar. På 
bladet i gränsen mot den avsatta kor
ta tången ett bronsbleck som varit 
stöd för träskaftet (bronsblecket nu 
förkommet). Bladet 10 cm 1, största 
br 2 cm, tången 4,3 cm 1, br 0,4-1,1 
cm. 45

Rembeslag, järn, 3 st, rektangulära. Två hopnitade. Det 
enkla med spår av nit. L 3,8 resp 4 cm, br 1,2 cm. 46

-o-
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SHM 12647

GRAV 12
Svärd, järn, tveeggat. Smal tånge med rektangulär ge
nomskärning Avslutad i en liten fyrkantig järnbricka. 
Strax nedanför denna och ett stycke ovanför klingans 
början sitter ytterligare två runtgående brickor, saknas 
idag. Svärdet brutet i tre delar, spetsen avbruten. Bla
dets br 5,4 cm. 48

Sköldbuckla, järn, med konisk överdel övergående i di
vergerande stång. Hög svagt konvergerande hals och 
svagt sluttande brätte på vilket sex parvisa jämnitar med 
rombiska platta huvuden sitter. Endast två välbevarade. 
Största d 15,6 cm, h 12,5 cm. 49
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Sköldhandtag, järn, med närmast triangulära nit
plattor och rännformig greppdel. Skadat. L 25,7 cm, 
br 5,7 cm. 50

Lansspets, järn, med lancettformat blad med svängd 
egg och starkt ryggad mittribba. L 25,3 cm, bladets 
största br 4,2 cm. 51

Spjutspets, järn, starkt förrostad. Med lång holk, 
söndrigt mittparti, endast holken bevarad. L 10,1 cm.
52

Remändebeslag, järn, av avlång dubbel ten som av
smalnar mot änden och avslutas med en rund skiva. 
L 8,6 cm, skivans d 1,6 cm. 53

Kniv, järn, spetsen och en bit av tången saknas. Kon
vex rygg och svagt konkav egglinje. I två delar. L 10 
cm, bladets största br 2,2 cm. 54
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Järnfragment, 2 st, avlånga, platta, 
vikta och troligen tidigare samman
hängande. Med spår av tyg. L 5,6 
resp 5,2 cm, br 2,7 cm. 55

Järnfragment, 2 st. L 3,5 resp 4 cm, 
br 1,1 cm. 56

Lerkärl, ett antal bitar bevarade av 
ett närmast dubbelkoniskt kärl av 
brunsvart gods. Skarpt avsatt över
gång mellan buk och skuldra. Orne- 
rat med parallella snedstreck och 
instuckna punkter. Bukd 19,3 cm, 
bottend 7,4 cm (rekonstruerade 
mått). 57

SHM 12738 

GRAV 13 a
Fibula, brons, bandförmig med spi
ral av platt, bred tråd, lång och rakt 
avskuren fot. Ornerad på bågen med 
åsar utmed kanterna resp i mitten. På 
foten utmed kanterna ett stämpel
mönster av trianglar, mot mitten två 
par cirklar. L 7,1 cm, fotens br 1,5 
cm. 58
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Remändebeslag, brons, av tjock rund ten, profilerad i 
änden, rombiska fästetungor med nithål. L 7,3 cm, br 
0,5 cm. 59

Synål, brons, med långt smalt öga. Spetsen saknas. Nu
3.3 cm 1. 60

Bronsbeslag, två små rektangulära bleck med hål for 
nitar vid varje hörn. Fem nitar bevarade. Troligen rem
beslag. L 2,7 resp 2,6 cm, br 1,7 cm. 61

Bronsbleck, litet rektangulärt med en nit i ena änden, 
ristad orneringslinje längs sidorna. L 1,4 cm, br 0,7 cm.
62

Sölja, järn, enledad med rund ram av rund ten (numera 
endast halv). Tornen bortrostad. D 2,8 cm. 63

Pryl, järn, i två delar som förmodligen varit samman
hörande. Skaftdelen med trärester. Spetsen avbruten. L
5.3 resp 6 cm. 64

Kniv, järn, fragment, med tillbakaböjt skaft (krumkniv?). 
Blad och även skaft avbrutna. L 4,1 cm, br 2,2 cm. 65

Tånge, järn, med trärester, till kniv eller pryl. L 5,8 cm, 
br 0,9 cm. 66

Tånge, järn, till en större kniv eller dylikt. L 4,2 cm, br 
1,2 cm. 67

Tånge, järn, fragment med nit. L 3,4 cm. 68

64
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Lerkärl, av mörkt fint gods, med rundad buk och avsatt 
skuldra övergående i långt halsparti. Mynningskant svagt 
utåtböjd. H ca 18 cm, bukd ca 21 cm, bottend ca 12 cm.
69

Hartstätning, 4-5 bitar till ett träkärl med ca 13 cm d.

Grav 13 b
Fingerring, silverblandat guld, smal, slät av nå
got tillplattad rund ten. D 2,4 cm. 70

01 i
m

W 70

Fibula, brons, ögonfibula med avsmalnande båge mot 
spiralen, platt spiraltråd, bred stränghake och lång fot. 
Bågen ornerad med en pärlrand, foten med parvist in
stämplade cirklar. Nålen avbruten men bevarad. L 7,5 
cm. 71

!'i

Sölja, brons, enledad nästan rund ram av profilerad ten 
samt smal torne. 2,4 x 2,7 cm. 72

Remändebeslag, brons, karnisprofilerad med kort bred 
mittdel. Överst kluven i två rombiskt formade fäste
tungor med nithål. L 7,5 cm. 73
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Krumkniv, järn, (Hagberg, 1967II, typ 1) symmetriskt 
blad samt del av skaft med fastrostat trä. Bladets största 
br 12,7 cm. 74

Järnfragment, järn, bl a med fastrostade trärester.

Pärla, guldfolierat glas, liten avlång. L 0,5 cm. 75

Pärlor, 4 st, blått glas, av rundad form. D 0,6 - 0,75 cm.

Lerkärl, litet med kompakt dubbelkoniskt, av mörkt, 
glättat tunt gods med utsvängd fot och mynning. H 12,7 
cm, mynningsd 9 cm, bukd 15,1 cm, bottend 9,2 cm. 76

75
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Hartstätning, en mängd bitar. 77

SHM 13312

GRAV 14
Sölja, järn, saknas i SHM 1995.

Kniv, järn, saknas i SHM 1995.

SHM 12817 

GRAV 15
Keramik, 2 större bitar och 1 öra, till
höriga två olika kärl. En mynningsbit 
av ett stort spannformigt och tjock- 
väggigt kärl. Endast botten och öra 
bevarat av ett mindre, tunnväggigt 
kärl. Bottend 7,4 cm. 78

GRAV 16
Agraffknappar, brons, 2 st knappar nitade på avlånga 
bleck med hål, 1,9x1,2 cm. 79

79
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Spritt i anläggningen men troligen från ett 
genomgrävt boplatslager.

Keramik, ca 20 skärvor, av oornerat gråbrunt 
gods, delvis svallade.

Flintavslag, 3 cm 1.

Barngravar i S Bårby (S om fornl nr 50)

SHM 14545

Bronsbleck, avbrutet och svagt böjt, rektangulärt. 
Med stämpelornering av åtta små cirklar. L. 2,3 cm.

Järnfragment, 4 smärre, obestämbara.

Hartstätning, ca 25 bitar.

KLM35 531 
Undersökt 1995

Ändbeslag, brons, till dryckeshorn, avsmalnande mot 
ena änden och svagt böjt. I den avsmalnande änden ett 
plastiskt modelerat djurhuvud och vid den bredare än
den ett människoansikte med mustascher, rak näsa, glos- 
ögon och antydan till mittbena. På beslagets undersida 
två eller tre låga vulster och på var sida om ansiktsmas
ken ett litet hål, 2 mm d. Beslagets L 5,7 cm, br vid den 
öppna änden 1,3 cm. 80

Kedjefragment, brons, av dubbla, runda tenar i ring. 
Varje länk ca 0,5 cm d. L 1,6 cm, br 0,6 cm. 81

Järnten, 2 st, med fyrsidigt tvärsnitt, recenta.

Pärlor, karneol, 2 st, eldpåverkade, platta, och avfasa
de längs ytterkanten. Den ena har ett genomgående "hål", 
den andra ett endast delvis borrat. L 2,1 cm, br 1,1 cm, 
tj ca 0,75 cm. 82

Kam, horn, 10 fragment, starkt eldpåverkade och för
vridna. Delar av tandskivor och skenor samt lösa tänder. 
Skenorna är ornerade med dubbla kantlinjer och enkla 
punktcirklar. På 8 fragment finns delar av nithål med 
spår av niten i form av rostfårgning, vilket visar att ni- 
tarna har varit av järn med tämligen stora nithuvuden. 
Längsta fragmentet 4,5 cm, det bredaste 1,4 cm. 83

Lerkärl, av gråbrunt, grovt magrat och dåligt bränt gods. 
Kärlet har raka, uppåt vidgande väggar. Botten ganska 
plan, men sned åt ena sidan. Övergången botten vägg 
rundad. Övre delen skadad. Dessutom 15-20 skärvor 
funna löst omkring krukan, bl a 3 mynningsbitar. Ur
sprunglig d minst 25 cm. Bottend 18,5 cm, nuvarande 
största d 21 cm, största godstj 1,5 cm.

81
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Gravfält mellan S Bårby och Bårby borg, 
fornl nr 11

ANLÄGGNING 1
Berlock, guld, päronformad. Överdel belagd med fili- 
grantråd i flätmönster av ojämn guldtråd. Underdel de
korerad med filigran och granulation. Underst klase av 
fem dubbelkulor. Typ III (von Müller 1958), 3,7 cm 1. 
(F 1:7) 84

Fibula, brons, med hög nålhållare och silvertrådsorne- 
rad bandförmig bygel. Skadad fjäderspiral som lagats i 
forntiden, 3,5 cm 1, bygelns br 0,6 cm. (F 1:8) 85

Remändebeslag, brons, kraftigt profilerat med rombis- 
ka fästetungor och genomgående nit. L 13 cm, största 
br 1,4 cm. (F 1:1). 86

Remändebeslag, brons, rund ten med två vulster och 
liten ändknopp samt rombiska fastetungor med genom
gående nit, 5,5 cm 1. (F 1:4) 87

Beslag, brons, balusterformat, plant med omvikt kant,
2,5 cm 1. (F 1:10)

Remsölja, järn, enledad av rund ten och D-formad ram, 
3,8x3,4 cm. (F 1:11) 88

Kniv, järn, med brett blad och avbruten tånge, 13,5 cm 
1. (F 1:5)

Guldfoliepärlor, 20 st, varav 11 enkla, 5 dubbla och 4 
skadade, ca 0,5-0,8 cm d. (F 1:3) 89
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Lerkärl, av svart tunnväggigt glättat gods. Det är skål
format med avsatt skuldra. Lätt indraget ovan buken. 
Hals och mynning saknas. Bukens d ca 15 cm. (F 1:2)
90

Hartstätningsring, dubbel. Minst 12 cm d. (F 1:6) 91
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ANLÄGGNING 2
Änd kn opp, brons, till sölja eller remändebeslag, 0,7 cm 
1. (F 2:6) 92

Nit, brons, med rundat huvud, 0,7 cm 1. (F 2:2) 93

Järnfragment, några stycken, bl a spetsen av en kniv. 
(F 2:3) 94

Glaspärla, guldfolierad cylindrisk, 1,2 cm d. (F 2:1).
95

Krukskärva, mynningsbit, tunnväggig av 
finmagrat, mörkt och glättat gods, ca 2x1,5 cm. 
(F 2:5) 96

Hartstätning. (F 2:4)

ANLÄGGNING 3
Sölja, järn, enledad med nästan rund ram av 
rund ten med torne, 3,5x3,3 cm. (F 3:14) 97

-wzzm.-
96

Kniv, järn, i två bitar, med konvex rygg och 
skadad egg, 9,6 cm 1, största br 1,2 cm.
(F 3:10) 98

Pärla, blått glas (forkommen). (F 3:6) 99 97

99

Pärla, 2 st fragment av gul glasfluss med 
ögonmosaik och 1 av grönaktigt glas. (F 3:8, 9) 100

100

-o>-

Mosaikpärla, 3 bitar med röd glasfluss och mosaik, 1,5 
cm d. (F 3:7) 101

Kam, ben, gjord i ett stycke med halvcirkelformat hand
tag, vilket är punktcirkelomerat på sidor och rygg. Tän
der saknas delvis, 5,8 cm 1. (F 3:13) 102

Ben, 6 st fragment, bearbetat, troligen knivskaft. (F 3:11)

Keramik, en kantbit. (F 3:12)
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ANLÄGGNING 4 
Keramik, 3 st, några ornerade.

ANLÄGGNING 5
Sölja, järn, 2 delar med rektangulär ram, 
2,6x2 cm (F 5:3) 103

Pärlor, ett 15-tal fragment. (F 5:2) 104

® © 
(£) CO

104

Hartstätning, ca 20 bitar. (F 5:4)

ANLÄGGNING 6
Remändebeslag, brons, av åttkantig ten med två vul 
ster och ändknopp samt rombiska fästetungor med ge 
nomgående nit, 6,7 cm 1. (F 6:4) 105

Rembeslag, brons, rektangulärt band
med en hel nit resp. nitbricka, 2,2 cm 1. (F 6:7) 106

107

108

106

Nål, brons, av smal rund ten troligen del 
av synål, 3,4 cm l. (F 6:5) 107

Sölja, järn, 3 bitar därav del av ram och 
tome och några fragment. (F 6:3) 108

Kniv, järn, i tre delar, med långt skaft som 
avslutas med en rombisk bronsbricka,
18,5 cm 1, bladets största br 1,9 cm.
(F 6:6) 109

Hartstätning, ca 20 bitar. (F 6:2)

ANLÄGGNING 9 
Remändebeslag, järn. (F 9:3)

Sölja, järn, del av ram. (F 9:4) 110
110
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Beslag, järn, med nit. (F 9:2)

Kniv, järn, i flera delar. (F 9:1, 5)

Järnfragment (F 9:6)

Ben, bearbetat. (F 9:7, 8)

Gravar S om Risinge by, fornl nr 26, 81.

SHM 17983
Lerkärl, bestående av 30-talet skärvor. Det har haft en 
vid buk, något insvängd hals och utvidgad mynning. Bu
kens övre del var ornerad med snedställda ingraverade 
streck mellan två parallella horisontella linjer. Bitarnas 
storlek 0,5 x 1 - 4 x 5,3 cm, godstj 0,4- 0,6 cm.

dnr 483/76
Dräktnål, brons. Vid huvudänden av fyrsidig ten, läng
re ned rund. Avsmalnande mot spetsen. Vid huvudet är 
tenen helt omböjd till en ögla. L ca 10 cm, tj 0,2 cm. 111

111

Lerkärl, fragmentariskt med endast lyra säkra botten
bitar som gav en d på ca 20 cm. Av grovt magrat gods 
med rabbad utsida. Godstj ca 1,3 cm. 112
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6. Sockensammanfattning

Mörbylånga socken delas av västra landborgen i en 
bördig åkerslätt - i västra delen kantad av strandvallar 
mot Kalmarsund - och en mager betesmark, alvaret, i 
öster. Antalet fornlämningslokaler är få, endast ca 40 
stycken. Socknen har nämligen bara en kort sträcka av 
den fomminnesrika västra landborgen. Fem gravfält och 
åtta platser för enstaka anläggningar eller gravfynd har 
registrerats här. På flacka höjder i alvarmarken i öster, 
mångdubbelt så stort som landborgspartiet, har ett grav- 
falt och fyra platser med 1-4 gravar registrerats.

I det bördiga markområdet nedanför landborgen 
märks en koncentration av gravanläggningar främst i sö
der, i Risinge, på litorinastrandvallen ca 200 m från kus
ten.

Av de 35 fasta fornlämningar som registrerats som 
gravar utgör sju gravfält, 20 stensättningar, tre domar
ringar, en hög, en stenkrets, 15 resta stenar, några kalk- 
stenshällar respektive klumpstenar samt platser för

undersökta gravar.
Räknat i förhållande till socknens yta och antal forn

lämningar, har många och fyndrika undersökningar 
gjorts. De har dock i stort varit koncentrerade till land- 
borgskrönet, främst Bengtstorp - Bårby i norr. Av det 
totala antalet undersökta gravar i socknen, kan 32 date
ras till järnåldern och har alltså behandlats här. Några 
av dessa har ej haft något gravgods, t ex barngravarna, 
men p g a närheten och likheten med de andra fyndfö
rande gravarna, har dessa ändå förts till denna period.

Som i så många andra socknar, dominerar gravar an
lagda under romersk järnålder. Hela 22 av de 32 torde 
kunna dateras till denna period varav 14 till dess äldre 
och 3 till dess yngre del. Två är anlagda under förro
mersk tid. De övriga åtta kan endast bestämmas till det 
vidare begreppet järnåldern.

De mest tidsomspännande dateringarna uppvisar 
gravfältet nr 43 i Bengtstorp-Bårby, där 2/3 av de här

Fig. III: 16. Bårby borg. Den enda bevarade fornborg, som utnyttjar den skarpa landborgsbranten till försvarsverk. 
Kulturlager innanför borgmuren, med fynd av bl a keramik, mosaikpärlor, knivfragment och ett djurhuvudformat spän
ne, visar att borgen varit bebodd under folkvandrings- och vendeltid.

Fig. 111:16. Bårby hillfort. The only preserved hillfort which uses the sharp drop at the edge of the ”Landborgen ” in 
its fortification. The cultural layer from inside the protective wall, with finds of among other things, ceramics, mosaic 
beads, knife fragments and an animal-head brooch show that the hillfort was inhabited during the Migration and Ven
del Periods.
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omskrivna gravarna finns. Den forromerska graven, de 
många från romersk järnålder, fyndet av ett vendeltida 
spänne i närheten och de två domarringarna intill, an
tyder att gravfältet förmodligen har använts under hela 
järnåldern. Närheten till stenkammargravama i Mysinge 
samt Mysinge hög, som antas vara från bronsåldern, ger 
bilden av ett område, som liksom stora delar av västra 
landborgens övriga sträckning nyttjats intensivt för be
gravningar under årtusenden.

Samtliga av socknens undersökta gravar utom en, en 
rest sten (SHM 12817), har varit helt utan någon mar
kering ovan mark. Det rör sig dock om mark som varit 
odlad innan en än hårdare exploatering påbörjades. De 
flesta, närmare 22 stycken, har utgjorts av hällkistor, va
rav hälften var kallmurade (en dock endast till hälften). 
Flertalet var välbyggda och orienterade nordnordost - 
sydsydväst. Gravformen hällkista under flat mark samt 
det stora antalet kallmurade kistor stämmer väl överens 
med gravformerna i grannsocknarna i söder (i Resmo 
har inga större undersökningar gjorts). Området Mör- 
bylånga - Kastlösa - Smedby socknar kan möjligen ses 
som en enhet vad gäller gravskick och gravfynd. Det har 
ofta varit fråga om rika men plundrade gravar. 1 syn
nerhet har de kallmurade kistorna plundrats. Vanligast 
förekommande gravgods -dvs det som ratats av grav- 
plundrama - var dräktföremål och enklare smycken, kni
var och rester av kärl. Sex av gravarna innehöll 
vapenuppsättningar i form av svärd, sköld, lans- och 
spjutspets.

Risinge är det andra området i socknen där större 
gravundersökningar gjorts. Här undersöktes en ordinär

hällkista från romersk järnålder och en umebrandgrop 
från sen bronsålder/tidig förromersk järnålder. Strand
vallen har liksom landborgen nyttjats som gravplats. Bl 
a finns en hög från bronsåldern (?), gravar från forro
mersk och romersk järnålder samt relativt många resta 
stenar och stenkretsar, vilka kan vara från yngre järnål
der.

På sträckan Mörbylånga - Risinge tycks mer fynd 
med vikingatida prägel än romersk ha framkommit. Dels 
är det det nämnda stora antalet resta stenar och den san
nolikt vikingatida boplatsen, dels fynd av skelettgravar 
utan hällkista nära kyrkogården (ATA), den vikingatida 
prägeln på gravfyndeV-fynden SHM 7201 från en grus- 
takt "nära köpingen" samt slutligen de runstenar, som 
påträffats i och invid kyrkan (Jansson 1982).

Inga husgrunder eller andra mer synliga boplatsläm
ningar finns registrerade inom socknen. Däremot finns 
på strandvallen vid Risinge registrerat boplatserna nr 81 
och 82, troligen en och samma (Schulze 1983, s 54). 
Den kan möjligen vara från vikingatid. Få lösfynd, som 
kan peka på en bebyggelse, är kända och endast från om
rådena längre ner mot stranden. Gissningsvis bör man 
tänka sig jämåldersboplatser inom ett ej alltför långt av
stånd från Bårby borg. Goda hamnlägen bör ha varit en 
nödvändighet, både under romersk järnålder och vi
kingatid. Ett tänkbart hamnläge for en vikingatida bo
sättning skulle kunna vara Mårtensvik strax nordväst 
om Beteby, alternativt Risinge hamn. Vid den senare 
finns ett gravfält med gravformer som främst kan date
ras till yngre järnålder, bl a den mäktiga domarringen 
"Trindhallarna".
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Karta III:4. Daterade gravfynd från järnåldern i Mörbylånga sn. Utdrag ur topografisk karta. 1:50 000.

Map 111:4 Iron Age grave finds from Mörbylånga parish. From the Topographical map of Sweden. Scale 1:50 000.
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6. Summary

Mörbylånga parish is divided by the ”Västra Landbor
gen” into an area with fertile arable plains - with shore 
walls on the western edge towards Kalmarsund - and an 
area with poor pasture lands, the heathlands, in the east. 
There are only a few ancient monument sites registered, 
c. 40. The parish stretches namely only a short distance 
along the ”Västra Landborgen” which is so rich in an
cient monuments. Five cemeteries and eight sites indi
vidual monuments or grave finds have been registered. 
On the flat rises in the heath to the east, which is many 
times larger than the ”Landborgen” area, one cemetery 
and four sites with 1-4 graves have been registered.

In the fertile land area below the ”Landborgen” the
re is a concentration of graves primarily in the south, in 
Risinge village, on the Litorina ridge ca. 200 m from the 
shoreline.

Of the 35 ancient monuments which have been reg
istered as graves, there are seven cemeteries, 20 stone 
settings, three stone circles, one mound, one unfilled 
grave with a stone kerb, 15 raised stones, several 
limestone slabs and boulders along with sites for exca
vated graves.

Many excavations have been done considering the si
ze of the parish and the number of ancient monuments. 
However, they have mainly been concentrated to the crest 
of the ”landborgen”, primarily to Bengtstorp - Bårby in 
the north. Of all the excavated graves in the parish, 32 
can be dated to the Iron Age, and thus are treated here.

Several of these have not yielded grave goods, for ex
ample, the children's graves, but because of their loca
tion and similarity to other graves, they have also been 
dated to this period.

As in so many other parishes, graves from the Roman 
Iron Age dominate. As many as 22 of a total of 32 ex
cavated graves could be dated to this period, 14 to the 
earlier and three to the later part. Two were constructed 
during the pre-Roman Iron Age. The remaining eight 
can only be dated generally to the Iron Age.

The cemetery Raä no. 43 at Bengstorp-Bårby shows 
the greatest chronological span, where 2/3 of the graves 
described here are located. The pre-Roman Iron Age 
grave, the numerous Roman Iron Age graves, the find 
of a Vendel Period brooch in the vicinity and the two 
stone circles nearby, imply that the cemetery probably 
has been used throughout the Iron Age. Its location ne
ar the megalithic graves at Mysinge, together with the 
mound at Mysinge, supposedly Bronze Age, give the 
picture of an area which, like large parts of the remai
ning stretch of the ”Västra Landborgen” has also been 
intensively used for burials for thousands of years.

All of the excavated graves in the parish with the ex
ception of one, a raised stone (SHM 12817), have com
pletely lacked any kind of identification above ground. 
The land, however, had been cultivated prior to begin
ning more intense exploatation. The majority, close to 
22, were stone cists, half of them built in the technique

of dry-stone walling (only one-half of one of the cists 
remained). Several were well built and oriented in the 
direction NNE - SSW. The grave type stone cist below 
level ground, together with the large number of dry-sto
ne walled cists, are very congruent with the grave tra
dition in the neighbouring parishes to the south. The area 
including the parishes Mörbylånga-Kastlösa-Smedby 
can possibly be seen as a unit in terms of grave tradition 
and content. The graves have often been rich but plun
dered. Especially the cists with dry-stone walling have 
been plundered. The most commonly found grave goods 
- that is, those that have been rejected by the grave plun
derers - were dress objects and simpler jewellery, kni
ves, and the remains of vessels. Six graves contained a 
set of weapons in the form of swords, shields, lance- and 
spearheads.

Risinge is the other area in the parish where exten
sive grave excavations have been undertaken. Here an 
ordinary stone cist from the Roman Iron Age and an urn 
grave from late Bronze Age - early pre-Roman Iron Age 
have been excavated. The shore ridge has, as the 
”Västra Landborgen”, been used as a place of burial. 
Among other monuments, there is a Bronze Age(?) 
mound, graves from the pre-Roman and Roman Iron 
Age along with a relatively large number of raised 
stones and stone circles which can be dated to the late 
Iron Age.

The stretch Mörbylånga-Risinge seems to have yiel
ded more finds with Viking Age influence than Roman. 
These are partly the large number of raised stones and 
the probable Viking Age settlement, partly the finds of 
inhumation graves without stone cists near the chur
chyard (ATA), the grave find(s) SHM 7201 from a gra
vel quarry "near the village" with Viking Age influence, 
and lastly, the rune stones which were found in and by 
the church (Jansson, 1982).

No house foundations or other more visible settle
ment remains are registered in the parish. On the other 
hand, on the shore ridge at Risinge, two settlements Raä 
nos. 81 and 82 are registered, probably one and the sa
me (Schulze, 1983, p.54). It may possibly date to the Vi
king Age. Few stray finds that can point out a settlement 
are known and come exclusively from the areas farther 
down towards the shore. A guess is that Iron Age sett
lements should be located within not too far a distance 
from Bårby hillfort.

Favourable harbour locations ought to have been a 
necessity, both during the Roman Iron Age and the Vi
king Age. A possible harbour location for a Viking Age 
settlement could be Mårtensvik just north-west of Be- 
teby, alternatively Risinge harbour, with its impressive 
stone circle "Trindhallarna". As long as no investiga
tions have been undertaken or finds made at these pla
ces, these thoughts are, however, only speculations.
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IV Kastlösa socken
av Hella Schulze

1. Inledande sockenbeskrivning

Kastlösa socken är den till ytan största socknen på 
södra Öland. Den gränsar i väster mot Kalmarsund, 
i öster mot Hulterstad, i norr mot Mörbylånga och i 
söder mot Smedby socken. Av dess 5 435 hektar består 
32,9 % av åker, 4,9 % av ängsmark, 2,4 % av skog- och 
hagmark samt 59,8 % av övrig mark, dvs Stora Alva
ret (Öland III, s 535).

Liksom grannsocknarna i norr och söder delas Kast
lösa av västra landborgen i två delar. I öster finns alvar- 
mark med en tunn jordskorpa där kalkstensberget ofta 
går i dagen och i väster en kuperad bördig kustslätt be
stående av ler- och svartmylla med inslag av sandjordar. 
På landborgen, som är brant stupande i norr och mer 
flack i söder, finns åsar av morängrus som nyttjats till 
bete, åkermark och grustäkt. På landborgen öster om 
Rösslösa by finns Ölands högsta punkt, 57,7 m ö h 
(Öland III, s 496). Byarna är åtta till antalet; från norr 
till söder räknat ligger Rösslösa, Bredinge, Stora och 
Lilla Dalby, Lunda, Kastlösa, Bjärby och Övra Väster

stad. Två av byarna ligger på gränsen mot alvaret, en på 
landborgen och de övriga i eller nedanför landborgen. 
Den mest i ögonfallande bebyggelsen på landborgen ut
görs av gammal malmbebyggelse samt den moderna 
samhällsbildningen runt Kastlösa kyrka.

Kastlösa hör till Ölands mer fornminnesrika socknar. 
De flesta fornlämningarna, ja, i stort sett alla, finns på 
landborgen eller på alvarmarken öster därom - den mark 
där inte odlingstrycket funnits på samma sätt som på 
slätten i väster. Fornlämningarna utgörs av hela 14 grav- 
falt samt ca 70 mer ensamt liggande gravar, ca 15 resta 
stenar, drygt 20 block med skålgropar, 30-talet hus
grunder, vilka ingår i större komplex med stensträngar 
och åkersystem, tre äldre vägar, stensättningsliknande 
lämningar samt några mer osäkra fornlämningar.

Till de mest kända fornlämningarna i Kastlösa soc
ken hör Tingstad flisor (nr 45 - 47): två imponerande 
kalkstenshällar resta på litet avstånd från varandra. De 
står mitt ute på alvaret nordost om Stora Dalby. Tre gam-

Fig. IV: 1. Det som i dagligt tal kallas Galgbacken är ett stort röse vid Rösslösa. Röset har troligen anlagts under brons
åldern. Röset har i senare tider nyttjats som galgbacke. Foto Bengt Nilsson.

Fig. IV: 1. ”Galgbacken ” is the popular name of the large cairn at Rösslösa. The cairn was probably constructed 
during the Bronze Age. It was used later as a place for execution.
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la vägar, som leder över alvaret, strålar samman här vid 
flisorna. De har förmodligen tjänat som riktmärke i gam
mal tid. Kanske har här även varit en mötesplats, en 
tings- och kultplats?

En annan känd fornlämning i Kastlösa är gravfältet 
vid Rösslösa med det stora röset, 22 m i diameter, på 
Galgbacken (nr 2). Det har troligen anlagts under brons
åldern. Röset har, som namnet anger, i senare tider tjänst
gjort som galgbacke. Man har här funnit skelett som 
saknat huvud eller haft bevarade fotbojor (ATA 3327/39), 
vilket visar att de är från historisk tid. Det stora grav
fältet vid Stora Dalby (nr 28 a), husgrunderna (nr 26, 
27, 32, 33 m fl) på alvaret i öster och nordost om sam
ma by samt gravfältet (nr 72,74-76, 89) vid Bjärby by 
är andra fornlämningar som bör nämnas.

En mängd lösfynd har hittats i Kastlösa socken. De 
vittnar om en rik bygd både under sten-, brons- och järn
åldern. Ett av de rikaste fynden från Ölands bronsålder 
är t ex depåfyndet som 1894 hittades i Stora Dalby. Det 
består av ett vackert ornerat hängkärl, två spännen, en 
tutulus, två örringar(?) och sju sågar, allt av brons (KEM 
4757, Bæhrendtz 1898, s 22). En mängd upplöjda eller 
vid grustäkt hittade smycken av brons eller guld och red
skap av järn eller sten, vittnar om förstörda gravar och 
skingrade skattfynd. Bevarad är däremot den stora sil

verskatt som 1952 påträffades på Kastlösa gård i byn. 
Den består av nästan 2,4 kg silver i form av 1111 mynt, 
diverse tenar, ett korsformigt hänge och runda bleck 
(KEM 23964). Mynten var arabiska dirhemer, främst 
från 895 - 953 e Kr (reserapport 1987 i KLM av G Risp- 
ling).

Räknar man enbart gravar som kan dateras till järn
åldern, har ungefär 200 gravar undersökts i socknen. 
Därutöver har även fyndtomma gravar undersökts. De 
har legat på landborgen eller strax öster därom. Flerta
let har påträffats vid grushämtning. Säkert har även 
många gravar, speciellt de mer oansenliga brandgravar
na, förstörts då man ej observerat dem vid plöjning el
ler grushämtning.

Runt 25 sakkunnigt utförda undersökningar som be
rört gravar från järnåldern, har vid skilda tillfällen gjorts 
i Kastlösa. De största undersökningarna har företagits i 
Bjärby 1921 samt 1975 - 76, då runt 11 resp 100 gravar 
grävdes ut, i Rösslösa 1910 då 12 gravar och i Lilla Dal
by 1906 då 11 gravar undersöktes. Utöver de som berör 
gravar (förutom de senaste årens övervakningar av led- 
ningsgrävningar etc) har även några enstaka andra un
dersökningar gjorts. En av dem är den som F J 
Bæhrendtz gjorde år 1901 av två husgrunder vid Stora 
Dalby (Bæhrendtz 1907, s 27 f).

Fig. IV: 2. Flygbild över Stora Dalby från NO med gravfält fornl nr 28 i förgrunden och byn i bakgrunden. Foto J Norr
man 1992.

Fig. VI:2. Aerial photograph of Stora Dalby from north-east with the cemetery Raä no. 28 in the foreground and the 
village in the background.
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2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och gravfält

1. Två stensättningar och rest av en hällkista, på 
krönet av landborgskanten ca 600 m SSO om 
Bårby borg. Den ena stensättningen, troligen av
planad genom odling, är 11 m d och 0,3 m h. Den 
andra är skadad. Hällkistresten utgörs av två vin- 
kelställda kalkstenar.

2. Röse, två runda stensättningar och en kant
ställd häll, på landborgskanten ett 10-tal m S om 
nr 1, “Galgbacken”. Röset är 22 m d och upp till 
3 m h, byggt av 0,1 -0,2 m stora kalk- och grå
stenar. Stensättningarna är 5-9 m d och 0,2-0,3 
m h. Den 0,9 m 1 kalkstenen är 0,35 m h. På top
pen av röset ett block på uppmurat postament. 
Det är en triangelpunkt.

3. Röse och klumpformig sten, på backkrön invid 
landborgskanten, NO om byn Rösslösa. Röset är 
18-20 m d och 1 m h, huvudsakligen av 0,1-0,3 
m stora kalkstenar. I mitten en grop, ca 1 m dj. 
Stenen är 1,35 x 0,5 m och 0,4 m h. Åkern be
nämns Galghorvan.

4. Två resta stenar och två klumpstenar, gråste
nar, i betesmark på sluttning vid landborgskan- 
tenNO om Rösslösa. 0,8-1,4 h resp 1,3-1,5 m br.

5. Stensättning, rest av, på landborgen Ö om Röss
lösa, på en markrest mellan två stora grustag. 
Troligen ursprungligen rund och ca 7 m d, 0,4 m 
h samt övertorvad.

6. Rest sten, på landborgskrönet Ö om Rösslösa by. 
Gråstenen är 0,95 m h.

7. Rest sten, i betesmark på landborgen nära 
krönet Ö om Rösslösa. Stenen är 1,2 m h och 0,9 
m br.

8. Två resta stenar, i en åker på landborgen Ö om 
Rösslösa by. Undersökta och borttagna 1957. De 
var 1,5 resp 1,6 m h.

Fornlämningarna 1-8 utgör sannolikt alla rester 
av ett sammanhängande gravfält.

10. Rest sten, på landborgen, Bredinge malms N del. 
Den var 0,7 m h och betecknad som en bautas
ten i ej ursprungligt läge. Ej återfunnen 1975.

11. Rest sten, på landborgen på Bredinge malm, in
vid landsvägen och väg mot Stora Dalby. Ej ur
sprungligt läge, 1,35 m h.

12. Två resta stenar, i åker alldeles S om Bredinge 
malm och V om landsvägen. Stenarna är 0,65 
resp 1 m h.

13. Hög?, på åkerimpediment V om vägen mellan 
Bredinge malm och Lilla Dalby. Numera en oval 
förhöjning ca 21 x 10 m och 1,2 m h. Våren 1993 
ännu smalare. På västra delen stod tidigare en vä
derkvarn.

14. Hög, på landborgen alldeles Ö om landsvägen 
och S om Bredinge malm. Den är 16 m d och 1 
m h med mittgrop, 4 x 3 m. I västra kanten en 
klumpsten och skadad av väg.

18. Två runda stensättningar, i betesmark på en 
flack moränås intill markväg Ö om Bredinge. En 
är 20 m d och 0,4 m h, den andra 3,5 m d och 0,7 
m h och båda är övertorvade. En stenmur går över 
dem. Ca 20 m VNV om den större finns ett par 
runda förhöjningar, troligen naturbildningar.

19. Två högar och två stensättningar, på låg ås i be
tesmark intill markväg ett par hundra m Ö om nr 
18. Högarna är 15 resp 16 m d och 1,5 resp 1,8 
m h, båda med mittgrop. Stensättningarna är ca 
6 m d och 0,1 resp 0,2 m h, båda med mittgrop, 
1-1,5 m d.

21. Två runda stensättningar, i betesmark på flack 
ås 350 m Ö om Bredinge malm. Den större 30 m 
d och 1 m h, den mindre 25 m d och 0,6 m h, bå
da övertorvade. Den mindre har en 17 x 8 m stor 
och 0,3 m dj försänkning, skada? Ca 3 m SSV en 
stenpackning 0,3 m d, av delvis lösa kalkstens- 
hällar. I S finns även en grund grop, 1 m d, med 
tre liggande hällar.

22. Rund stensättning, i betesmark på flack ås 370 
m Ö om Bredinge. Den är 28 m d och 0,5 m h, 
övertorvad med ställvis synliga stenar. I SV kant
ställd kalksten 0,9 m 1 och 0,3 m h.

23. Rund stensättning, på ås i betesmark mellan 
Bredinge och Alvaret Ö om nr 21 -22. Den är 32 
m d och intill 1 m h samt övertorvad. Skadad i S 
kanten.

24. Stensättningsliknande lämning, läget på ett 
åkerimpediment på en ås tyder på fornlämning. 
Den är 8 m d och 0,4 m h med kraterliknande 
grop i mitten. Ytterkanterna övertorvade, här och 
var pålagd röjningssten.

25. Rund stensättning, 13 m N om väg från Bre
dinge mot Stora Dalby. Den är ca 4 m 4 och 0,25 
m h med ställvis synlig kantkedja? Osäker.

28 a. Gravfält, 370x260 m, NO-SV, på moränryggar 
i alvarmark NO om Stora Dalby. I S ett hus- 
grundsområde med stensträngar. Gravfältet be-
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står av ca 180 anläggningar varav 155 är runda 
stensättningarna, 4-22 m d och 0,1-0,6 m h, ca 
60 med mittsänka och 10 med klumpformiga ste
nar i mitten. Några har synlig hällkista resp kant
kedja. Vidare finns 7 runda stensättningar med 
mittstensättning, 5-10 m d och 0,2-0,5 m h. Nå
gra har klumpstenar och/eller mittgrop resp ytt
re kantkedja. 7 rektangulära stensättningar, 6 
x 3 - 11 x 6 m stora och 0,1-0,5 m h. Flera har 
hörnstenar, några med mittgrop. En kvadratisk 
stensättning (stenkrets) 3 x 3 m, av 4 stycken 
0,3-0,4 m stora stenar. 3 domarringar, 5-15 m 
d, som ursprungligen bestått av 7-9 stenar, men 
nu saknar alla ett par. Därtill finns 5 resta stenar 
eller kantställda kalkstenshällar och 2 skål- 
gropsförekomster. Gravfältet är delvis sönder- 
grävt, speciellt i S delen.

28 b. Gravfält, 90 x 40 m, NNV-SSO, på moränås i al- 
varmark NO om Stora Dalby, 60-70 m N om nr 
28 A. Det består av 10 runda stensättningar, 6- 
18 m d, de flesta dock 4-7 m. De är 0,1-0,6 m h 
och övertorvade. Tre har delvis synlig kantked
ja. Rester av en hällkista är synlig i den största 
stenättningen i S.

29. Gravfält, 65 x 45 m, på flack ås i betad alvar- 
mark knappt 100 m NV om Stora Dalby. Det be
står av ca 10 runda stensättningar, 4-30 m d och 
0,1-0,6 m h samt övertorvade. Några har mitt
grop resp klumpstenar. Några mindre och en stör
re kalkstenshäll iakttogs på fältet.

31. Rund stensättning, i betad alvarmark 20-30 m 
N om Stora Dalby. Den är 7 m d och 0,4 m h. 
I S kanten en 1,1 x 0,65 m stor klumpsten, 0,35 
m h.

36. Gravfält, 100 x 40 m, på flack ås vid barrskog 
invid Stora Alvaret, ett par hundra m ONO om 
Stora Dalby. Det utgörs av 5 runda stensätt
ningar, 8-15 m d och 0,1-0,5 m h samt övertor
vade. En har mittstensättning och väl lagd 
kantkedja. Några har mittgrop, en är skadad.

37. Gravfält, 95 x 45 m, på ås i betad alvarmark 
drygt 100 m Ö om Lunda by. Det består av 20 
runda stensättningar, 5-10 m d och 0,1-0,3 m 
h samt övertorvade. Några har klumpstenar i mit
ten, några mittgrop. Ett par är skadade genom 
grävning.

38. Två runda stensättningar, på svagt välvd ås i 
alvarmark SO om Lunda och S om nr 37. De är 
7 resp 9 m d och 0,1 resp 0,3 m h. Den större har 
kantkedja.

39. Rund stensättning, 100 m V om nr 38. Den är 
6 m d och 0,1 m h samt övertorvad och med en 
klumpsten och mittgrop.
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40. Rund stensättning, på flack ås i alvarmark 1 km 
Ö om Kastlösa och 500 m N om gamla järn
vägsbanken. Den är 7,5 m d och 0,4 m h med de
lar av kantkedja synlig.

41. Rund stensättning, på flack ås i alvarmark 350 
m NO om nr 40. Den är 12 m d och 0,3 m h. I 
mitten en 0,6 m stor klumpsten.

43. Gravfält, 65 x 25 m, på låg ås i alvarmark 150 
m SO om nr 41 Ö om Kastlösa. Det består av 10 
runda stensättningar, 4-7 m d och 0,1 - 0,3 m 
h. I en är en hällkista 1,2 x 0,7 m och 0,3 m dj 
synlig. I en annan är två kantställda hällar synli
ga i ytan. Två har en klumpformig mittsten. Grav
fältet fortsätter ev mot N, men förhöjningarna här 
är vaga och otydliga.

44. Rest sten och rund stensättning, på flack ås i 
alvarmark mellan Stora Dalby och Gösslunda. 
Den resta stenen är en kalksten, 3,25 m h, 1,8 m 
b och 0,2 m tj. Den står i en oval fördjupning med 
flera löst liggande kalkstenar i ytan. Sten- 
sättningen är 6 m d och 0,1 m h med mittgrop. 
Invid dessa två fornlämningar finns flera gropar 
i marken, 2-3 m d resp 3 x 5 m stora och 0,2 - 0,3 
m dj.

45-47. Gravfält, ca 220 x 75 m NO-SV, på två åsar i al
varmark, mellan Stora Dalby och Gösslunda och 
150 m N om nr 44. Området benämns ”Tingstad 
flisor” (med nr 44). Det består av ca 75 fornläm
ningar varav 1 röse, som är ca 20 m d och 1 m h 
till största delen byggt av kalkstenar. I S kanten 
rest av en kista och med mittgrop, ca 10 m d. Ett 
sentida murat skydd finns här. Vidare består grav
fältet av ca 55 runda stensättningar, 2-15 m d. 
Några har mittsten eller block eller stenar i kan
ten. Flera har helt eller delvis synlig kantkedja. 
De flesta har mittgrop. En rund stensättning 
med mittröse, 16 m d och 0,6 m h, mittröset är 
11 m d och 0,4 m h. Stensättningen är nu uppri
ven och stenen kringspridd. 1 rektangulär sten
sättning, 7 x 4 m och 0,1 m h med kantkedja och 
ev hörnstenar i V och SO. I denna anläggning 
står en rest kalkstenshäll, 3,2 m h och 1,45 br. 
Här finns även 2 lägre kantställda kalkstenar, 
starkt lutande, och ca 15 klumpstenar. De flesta 
av gravarna är mycket otydliga och svårbedöm
da.

49. Två stensättningar, på en flack ås i alvarmark 
nära östra sockengränsen mellan Stora Dalby och 
Gösslunda. En är rund, 7 m d, den andra närmast 
oval, 5 x 3 m. De är 0,3 resp 0,1 m h. En har mitt
grop den andra har en synlig kalkstenshäll (kist- 
rest?), 1,6 m 1.



Fig. IV: 2. Tingstadflisor är ett gravfält nästan mitt ute på Stora Alvaret. Bl a står den
na höga flisa. Kanske var den ett riktmärke när man skulle ta sig över alvaret. Foto 
ATA:

Fig. IV: 2. ”Tingstad flisor ” is one of the cemeteries situated almost in the middle of 
Stora Alvaret. Among the other monuments there is this tall stone slab. Perhaps it was 
used as a point of orientation for those crossing the open heathland.

50. Fyra runda stensättningar, på ås i alvarmark 
mellan Stora Dalby och Gösslunda. Tre är 8 -10 
m d och 0,1 - 0,3 m h varav två har mittgrop. Den 
fjärde har mittstensättning, 12 m d och 0,2 m h 
varav mittstensättningen är 8 m d och 0,5 m h, 
samt synlig kantkedja.

51. Rund stensättning, på ås i alvarmark 400 m S 
om nr 50 mellan Stora Dalby och Gösslunda. Den 
är 8 m d och 0,3 m h. I mitten en grop med en 
rundad gråsten i S kanten.

53. Plats för borttagen hällkista, på moränås i be
tesmark och nyttjad för grustäkt. Den ligger SO 
om fotbollsplanen i Kastlösa. Graven undersök
tes 1954 (SHM 25098). Anmärkning: bara 80 cm 
från denna kista undersöktes ytterligare en häll
kista 1955 (SHM 25392). Den är ej medtagen i 
registertexten, men bör föras till detta nummer.

54. Gravfält, 100x20m stort (NNV-SSO), beläget 
på en låg moränås i al varmark 2 km SO om 
Lunda by vid Lunda kanal. Det består av ca 15 
fornlämningar. 2 ovala och 13 runda stensätt

ningar. De ovala är 4-6 m 1 och 0,1 m h varav en 
har en mittsten. De runda är vanligen 3,5 - 6 m 
d (en 11 m d) och 0,15 mh (en 0,6 m h). Den sto
ra stensättningen har mittblock, 2,3 x 1 m, en an
nan ett mindre. Några har mittgrop, några med 
ställvis välbevarad kantkedja. Gravfältet är över
odlat i SSO.

55. Gravfalt, 65 x 30 m, ca 700 m NNV om nr 54. 
Det består av 10 fornlämningar: 1 domarring, 7 
runda, 1 rektangulär och 1 oval stensättning. 
De runda stensättningama är 8-12 m d och 0,1- 
0,5 m h. En har gles kantkedja, en har mittgrop. 
Den rektangulära stensättningen är 6 x 4 m och 
0,1 m h och har kantkedja. Den ovala stensätt
ningen är 9 x 6 m, 0,1 m h och har kantkedja. Do- 
marringen består av 9 klumpstenar och är 9 m d.

57. Plats för borttagen rund stensättning vid kvarn- 
anläggningen S om fotbollsplanen i Kastlösa. 
Stensättningen var 15 m d och 0,45 m h. Under
sökt 1964 (se kap 3).
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58. Hög, i trädgård på landborgen i södra Kastlösa. 
Högen är 16 m d och ca 1,6 m h. Mittpartiet re
lativt plant och täckt av vittrade småstenar.

59. Hög, i trädgård på landborgen mellan Kastlösa 
och Bjärby. Högen är 16 m d och 1,75 m h. Den 
har mittgrop. Invid och SSO om denna två 
klumpstenar.

60. Hällkista och rest sten, i trädgård på åskrönet 
alldeles NO om Kastlösa kyrka. Den i markytan 
synliga kistan är 1,3 x 1 m (VNV-OSO) och be
står av 4 hällar. Den resta stenen är 0,8 m h och 
0,75 m br.

61. Rund stensättning, på flack ås på Alvaret, 500 
m Ö om malmen mellan Kastlösa och Bjärby. 
Den är 6,5 m d och 0,2 m h. Kantkedja synlig i 
V samt mittgrop.

63. Rund stensättning, på Stora Alvaret 600 m Ö 
om nr 61 och intill gamla järnvägsbanken. Den 
är 14 m d och 0,3 m h. Kantkedja av 0,5-0,6 m 
stora stenar, delvis skadad. Gropar av bortbrut
na stenar och i NNO övertvärar en stenmur.

71. Rund stensättning, på flack ås mitt på Stora Al
varet invid Tingstad flisor. Den är 11,5 m d och 
0,5 m h. Omkring den övertorvade stensättning- 
en en svagt markerad kantränna 0,5 m br. I an
läggningens mitt en klumpsten samt en mot NNO 
långsträckt grop, 4,5 x 2 m. I och omkring den
na finns kalkstenshällar - en kantställd - som möj
ligen kan härröra från en helt eller delvis 
uppbruten hällkista.

72. Gravfält, 115 x 60 m stort, NNV-SSO, på land
borgsåsen mellan väg 136 och Bjärby by. Det be
står av ca 20 synliga anläggningar: 1 rund 
stensättning, 1 oval stensättning, 5 resta ste
nar. Antalet är svårt att uppskatta, då gravfältet 
söndergrävts i äldre tid. I S finns en rest av en 
rund stensättning?. 6 m d, och i Ö en oval sten
sättning?. 3 x 2,5 m. Den har plant lagda kalk
stenshällar, som delvis är synliga. De resta 
stenarna är ofta klumpformiga, 0,6-1,1 m h. Nå
gra lutar. Vidare finns även ca 5 andra klump
formiga stenar?, 0,9 x 0,6 - 1,7 x 0,9 m stora 
samt ca 15 kantställda kalkstenshällar, 0,5 - 
1,25 ml och 0,15 - 0,85 mh. Flera står i linje och 
i rät vinkel och indikerar samband med minst 4 
stensättningar, som troligen utgjort hällkistor el
ler rektangulära stensättningar. Även ett par en
staka kantställda hällar finns. Delvis undersökt 
1921, 1935 och 1952 (se kap IV:3).

73. Klumpformig sten, på gravfältet nr 89, SO om 
Bjärby, Stenen är 1,1 x 0,8 m stor och 0,65 m h.

74-76.Kantställda flisor och 2 resta stenar, på åsen, 
kvarnbacken, omedelbart SO om Bjärby och V 
om väg 136. 4-5 flisor, 0,25 - 0,7 m 1 och upp
stickande en eller ett par dm ur marken. De fles
ta orienterade NV-SO. De resta stenarna, varav 
en omkullfallen, är meterlånga. Flera kantställ
da flisor undersökta (se kap IV:3). 
Fornlämningama 72-76 samt 89 är samtliga de
lar av ett och samma gravfält.

79. Rund stensättning, på ås i tätt enbevuxen be
tesmark 350 m från stranden och ca 1 km N om 
Eckelsudde. Den är 8 m d och 0,4mh. I det över
torvade mittpartiet syns 5 stenar, 0,6 -1,5m sto
ra, möjligen brutna ur den stora grop som finns 
här. Stensättningen har en kraftig och välbeva- 
rad kantkedja - dock skadad i S - av 0,7 - 1,5 m 
1 stenar. Ca 60 m åt NNO står en rest sten?, av 
gråsten och 1,1 m h. Den lutar mot V Invid den 
finns 2 klumpstenar.

81. Plats för skelettgrav under flat mark, undersökt 
1941. Den låg på en höj drygg i en åker vid sto
ra vägen, alldeles N om Dalbytorp (se kap IV:3).

82. Plats för 2 hällkistor under flat mark. De låg ca 
500 m NNO om Lunda by (se kap IV:3).

83. Rest av stensättning, på låg moränås 450 m från 
stranden mellan Bredinge och Kastlösa. Närmast 
rund, 7,5 m d. Rester av kantkedja av 0,6 - 0,8 m 
stora stenar. I det låga övertorvade mittpartiet 
finns 10-talet spridda klumpstenar, 0,6 - 0,8 m 
stora och en del grunda gropar. Anläggningen är 
något osäker. I N finns en gammal grus- eller 
stentäkt.

84. Två runda stensättningar, i gammal betesmark 
på västra landborgen väster om väg, 600 m S om 
Bredinge malm. Stensättningarna är 11 m d och 
0,3 m h. En har mittgrop, den andra något oklar 
begränsning. Bortschaktade våren 1993. På an
dra sidan vägen, där en dansbana legat och dit en 
kvarn flyttats, syns några låga förhöjningar. Forn- 
lämningar?

85. Plats för 3 skelettgravar, 100 m NO om Kastlö
sa kyrka och Ö om stora vägen.

86. Plats for fynd av fibula, på västsluttning av åker 
på landborgen SV om Dalbyro. Dekorerad med 
ansiktsmask. I närheten finns gravar och fynd
platsen indikerar sannolikt sönderplöjda gravar.

89. Gravfält, 300 x 70 - 100 m stort, på väst-östlig 
åsrygg, som löper ut från landborgen alldeles S 
om avtagsväg mot Degerhamn från västra lands
vägen. Gravfältet är till en stor del undersökt
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1967,1972 och 1975-76 inför grustäkt. Det sam
manhänger och övergår i fomlämningarna nr 72 
och 74-76 på V sidan av väg 136.

91. Rund stensättning och närmast, på en svagt 
markerad ås på Stora Alvaret 1,5 km NO om Bre
dinge malm en stenkrets. Stensättningen är 3,5 
m d och 0,1 m h. Nära mitten en kantställd grå
sten, 0,5 m h. I SÖ kanten en liggande klump
sten. Stenkretsen är 2,5 x 2 m (N-S) och har 
troligen ursprungligen bestått av 5 resta stenar 
eller klumpstenar.

94. Domarring, rund stensättning och kantställd 
kalkstenshäll, på flack betesmark på alvaret 500 
m NO om Stora Dalby och alldeles S om nr 28 
a. Domarringen är 7 m d av ursprungligen 9 ste
nar av vilka 8 återstår, 0,5 - 0,7 m h. En rund 
stensättning, 6 m d och 0,2 m h. Med mittgrop. 
I S kanten en rundad klumpsten, tidigare mitt
sten? En kantställd kalkstenshäll, 0,3 m h och 0,7 
m br.

95. Rest av domarring, i flack betesmark på Stora 
Alvaret drygt 100 m SO om nr 94. Ursprungli
gen 17-18 m d.Troligen har den bestått av 7 ste
nar, av vilka nu 3 återstår i Ö delen, 0,8 - 0,9 m 
h. IV delen finns svagt markerade gropar, troli
gen efter borttagna stenar. Två liknande block 
ligger utanför domarringen. Osäker.

98. Stensättning, i Ö kanten av flack höjd bevuxen 
med lövskog i husgrundsområde Ö om Stora Dal
by. Stensättningen är röseliknande av löst lig
gande stenar, mest kalkstenar, 5-6 m d och 0,3 m 
h. Osäker. Ca 9 m åt S en stensättningsliknande 
lämning, 4 m d. Liknande stenkoncentrationer 
finns 1 m åt SV från denna.

99. Två runda stensättningar, på svag sydsluttning 
i al varmark. De ligger strax SV om nr 94, NO 
om Stora Dalby. De är 8 resp 10 m d och 0,1- 
0,2 m h. Den mindre har en kluven mittsten, den 
större, som är registrerad som osäker har en mitt
grop. Mellan de båda ligger en sten med skål
grop.

103. Rund stensättning, på ås mitt på Stora Alvaret 
900 m N om Tingstad flisor. Den är 11-12 m d 
och 0,2 m h. Plan yta med enstaka till talrika 
kalkstenar och i mitten en grop.

106. Rund stensättning, på flack ås på Stora Alvaret 
ca 800 m N om Lunda och N om nr 37. Den är 7 
m d och 0,2 m h. I NV kanten en 0,5 m stor sten 
och i mitten en grop.

108. Tre runda stensättningar, på flack ås på Stora 
Alvaret 50 - 70 m NO om gravfältet nr 43. En är 
8, två är 10 m d och 0,2 - 0,3 m h. Två stensätt
ningar har halvmeterstora mittstenar. Över den 
tredje går en stenmur.

121. Rund stensättning, på flack ås på Stora Alvaret 
900 m Ö om Bjärby by. Den är 8 m d och 0,5 m 
h. I mitten en grop.

127. Stensättning, på flack ås på Stora Alvaret SO 
om Lunda och 100 m SO om nr 54. Den är när
mast oval, 3 x 2,5 m och 0,1 mh. Den har en gles 
kantkedja av upp till 0,2 m h stenar.

128. Rund stensättning, på flack alvarmark alldeles 
S om nr 127. Den är 6 m d och 0,1 m h. Rester 
av kantkedja i VNV

132. Gravfält, 45 x 30 m, ONO-VSV, på flackt höjd- 
parti på Stora Alvaret. Det ligger ca 300 m Ö om 
västra landsvägen ungefar vid Parteby. Gravfal- 
tet utgörs av 5 runda stensättningar. Den stör
sta är 15 m d och som mest 0,4 m h. Inre 
kantkedja och otydligt brätte. Talrika stenar i 
ytan, ofta 0,3 - 0,7 m stora kalkstenar. I S delen 
är en del av dem kantställda med lutning åt mit
ten. Mittgrop, i och vid vilken större hällar lig
ger. De övriga stensättningama är 3 - 6,5 m d och 
0,1 m h. Ligger omedelbart intill den stora an
läggningen. Otydliga. En av de tydligaste har i 
NO kanten ett stenblock.

139. Rund stensättning, på flack alvarmark NO om 
Stora Dalby och 200 m N om nr 28 b. Den är 6 
m d och 0,3 m h. IN kanten ett par kalkstens- 
hällar. I mitten en grop. Osäker.

Fig. IV:3. Vy över landborgen vid Rösslösa.

Fig. IV: 3. View of the ”Landborgen ” cliff at Rösslösa.
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Karta IV: 1. Kastlösa sn. Gravar och gravfält markerade med nummer enligt fornlämningsregistret. Utdrag ur 
topografisk karta. Skala 1:50 000.

Map IV: 1. Kastlösa parish. Graves and cemeteries registered according to the FMR, Rad. From the Topographical map 
of Sweden. Scale 1:50 000.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Ett oregistrerat gravfält nordost om Rösslösa

Topografi
Byn Rösslösa ligger i Kastlösa sockens norra del, all
deles nedanför den mycket branta landborgskanten. På 
byns mark uppe på landborgen, i ett blåsigt utsatt läge 
vid yttersta kanten, undersökte T J Arne 1910 12 gra
var. Idag återstår inget av gravfältet på grund av ras. Plat
sen var belägen nordost om byn och drygt 400 m söderut 
från Bårby borg räknat. De hade påträffats vid sten- 
brytning ”på det yttersta hörnet af landborgen” då gru
set tagits bort. Här låg förr galgbacken, och röset 
fornlämning 2 är betecknat med namnet "Galgbacken". 
Från platsen har man en vidsträckt utsikt över jord
bruksstøtten mot Kalmarsund i väster och mot Stora Al
varet i öster. Höjden över havet är drygt 50 m. Något 
söder om fyndplatsen låg ”en stor hög af mestadels kalk- 
stensbitar”. Säkerligen är det fornlämning 2, det 22 m 
diameter stora och 3 m höga röset som åsyftas. Forn
lämning 1, som består av två stensättningar och en häll- 
kistrest, ligger närmare undersökningsområdet men är 
relativt lågt och oansenligt. På en förmodligen rätt lång 
sträcka av landborgskanten har det troligen funnits 
flera gravfält. Området där "Galgbacken" ligger, har 
varit täktområde, Rösslösatäkten, och bär djupa spår av 
detta.

På en stor del av området mellan Bårby borg och Bre
dinge har även nyare grustäkter öppnats, bl a en stor syd
ost om Rösslösa. Här har t ex fornlämning nr 7, resta 
stenar, tagits bort utan undersökning och troligen har 
ännu fler gravar förstörts. Förmodligen har hela land- 
borgskanten från Bårby borg mot Bredinge bestått av ett 
mer eller mindre sammanhängande gravfalt.

Yttre och inre gravformer
Inga uppgifter finns i rapporten om att någon av de 12 
gravarna skulle varit synliga ovan mark. Stenarna i grav 
10 och 11 var synliga som markfasta block. Nio av gra
varna utgjordes av hällkistor, varav en var kallmurad. 
De övriga var en urnebrandgrav och två brandlager in
vid stenar. Hällkistoma var ca 2 m 1 och alla orientera
de norr-söder med en lätt dragning åt nordöst respektive 
sydväst. Fem av kistorna var mer eller mindre svårt ska
dade. En av dessa var avsedd för barn (nr 3). Kistorna 
var nedgrävda i grus varav en under endast ett 0,15 - 
0,2 m tjockt lager mylla. De hade oftast bevarade tak
hällar i 1-3 skikt.

Av de båda kallmurade kistorna var nr 12 så raserad 
att dess ursprungliga form och konstruktion ej säkert 
kunde bestämmas. De mindre väggstenarna låg under 
sju vällagda takhällar. Den andra kallmurade kistan, nr 
7, som innehöll ett bamskelett, var särskilt kraftig och 
välbevarad. Väggarna bestod av kalkstenar i 7-8 skift 
utom i den norra gaveln, som bestod av en stående häll.

Fig. IV:4. Plankarta över gravfältet i Rösslösa upprät
tad av T JArne 1910, ATA.

Fig. IV:4. Plan of Rösslösa cemetery byT.J. Arne, 1910.
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Taket utgjordes av hela sex lager hällar.
Fem av hällkistorna innehöll skelett varav tre med 

kraniet i norr (nr 2, 9, 12) och två (nr 7, 8) med kraniet 
i söder. Skeletten tycks ha legat på rygg och har troligen 
ej utsatts för plundring. I botten av grav 2 fanns lite tång 
och i grav 7 låg det tång under kraniet.

Av de tre brandgravarna utgjordes en som nämnts av 
en urnegrav. Urnan stod tätt invid takhällarna till grav 
2, och borde enligt utgrävaren egentligen ha skadats när 
grav 2 anlades, eftersom denna troligen är yngre. I ur
nan fanns brända ben och föremål. De båda andra brand
gravarna låg under stora klumpstenar och bestod av 
kolblandad, svartjord och brända ben.

Föremål
Fyra skelettgravar och en brandgrav innehöll gravgods. 
Fynden i gravarna var fa och mycket enkla. Innehållet i 
hällkistorna utgjordes av kniv och hartstätning. I urnan, 
grav 6, hade en dubbelvikt kniv lagts med de brända be
nen. I grav 7 låg lyra hartstätningsringar. Bitar av en låg 
vid huvudet, en på bröstet och två välbevarade vid sken
benen.

Datering
Med ledning av begravningssätt, gravarnas nära inbör
des läge, de få fynden och typen av föremål, torde gra
varna kunna dateras till en tidig del av äldre romersk 
järnålder (Stenberger 1933, s 27). Brandgravama 10 och 
11, med ett brandlager intill en under marken uppskju
tande sten, tillhör med stor sannolikhet förromersk järn
ålder (a a, s 10). På fastlandet är detta ett vanligt 
begravningsskick från denna tid och det förekommer 
även på andra ställen på Öland (Arne 1919, s 188 ff).

Källor och litteratur
T J Arnes undersökningsrapport från 1910 förvaras i 
ATA. Fynden i SHM inv nr 14145:E.
Arne 1919, s 209.
Stenberger 1933, s 10, 27.

Fig. IV: 5. Den undersökta graven, nr 8. Som framgår av 
bilden låg kistorna alldeles vid landborgskanten. Foto 
1910 av T JArne.

Fig. IV: 5. The excavated grave no. 8 in the foreground. 
The location of the cists, on the edge of the ”Landborg” 
cliff, is clearly seen on the photograph.
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Ett oregistrerat gravfält NO om Rösslösa by
Undersökt 1910 av T J Arne
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ÖVRIGT / 
ANM

DATE
RING

1 HÄLLKISTA, starkt skadad och helt tom. N-S jäå (?)

2

3

HÄLLKISTA, ca 2 m 1, 0,4 m b, norra 
delen saknades. Takhällar i tre skikt. I kis
tans botten nedre delen av ett SKELETT.

HÄLLKISTA, inre 1 0,68 m, utvändig br 
0,4 m, med tak och bottenhäll.

N
(NNO)

N-S
(NNO-
SSV)

X X X Lite tång på 
botten av
graven.

ä rom jäå 
(?)

jäå (?)

4 HÄLLKISTA, svårt skadad. - jäå (?)

5 HÄLLKISTA, "ofullständig", 1,1 ml, 
skadad.

N-S jäå (?)

6 URNEGRAV, tätt invid takhallarna till 
grav 2. Lerkärl med BRÄNDA BEN.

- X ä rom jäå 
(?)

7

8

KALLMURAD HÄLLKISTA, inre mått
1,5 x 0,4-0,5 m. Av kalkstenar lagda i 7-8 
skift. Södra gaveln kallmurad, den norra 
av en stående häll. Takhällar i minst 6 la
ger. På gruset i botten rester av ett SKE
LETT av ett barn.

HÄLLKISTA, 1,8 m 1. Ett lager takhällar, 
flera nerfallna i kistan. SKELETT i ryg
gläge med vertikalt stående kranium.

S-N

S-N
(SSV-
NNO)

X X Huvudet 
hade troligen 
vilat på tång.
I graven ha
de nedsatts
4 hartstätade 
träkärl.

ä rom jäå 
(?)

jäå (?)

9 HÄLLKISTA, 2 x 0,4 x 0,5 m. Takhällar
na delvis bortplöjda (?), låg 0,15-0,2 m 
under markytan. Fragment av ett BARN
SKELETT.

N-S
(NNO-
SSV)

X X ä rom jäå 
(?)

10 BRANDGRAV markerad av stor 
KLUMPSTEN, delvis nere i jorden.
Under fanns ett BRANDLAGER med 
svart "kolad" jord med BRÄNDA BEN.

- f rom

11 BRANDGRAV markerad av stor 
KLUMPSTEN, endast 0,2 m synlig 
ovanjord. Under stenen ett 0,7 m d 
KOLLAGER, ca 0,2 m tj (kol i fm mat
jord) med BRÄNDA BEN.

f rom

12 HÄLLKISTA (+), starkt ihoprasad, 
av mindre kalkstenar under 7 väl lagda 
takhällar. Under stenarna ett SKELETT 
(KRANIET EJ ÅTERFUNNET)

N X X ä rom (?)
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Karta IV:2. Undersökta gravar NO om Rösslösa by. Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4G, 2b Bredinge). 
Skala 1:10 000.

Map IV: 2. Excavated graves north-east of Rösslösa village. From the Economic map of Sweden. Scale 1:10 000.
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Oregistrerade gravar i Bredinge

Topografi
Bredinge by ligger i norra delen av Kastlösa socken, all
deles i branten nedanför landborgskanten. Som så ofta 
vad gäller byar i detta läge finns fomlämningar ej i själ
va byn utan uppe på landborgens magrare grusmark i 
det som förr utgjorde malmen. De ligger på en rätt mar
kant, närmast nord-sydligt gående ås. Den är högst på 
östra sidan om vägen, nästan 50 m ö h. Här och var i om
rådet finns rester av förhistoriska gravar. Med stor san
nolikhet har här legat ett gravfält, som senare spolierats 
av bebyggelse, grustäkt och jordbruk. Öster om mal
men, 100-200 m från husen och ut mot alvaret, ligger 
Örnkullsbacken med ännu ett stort gravfält alternativt 
flera mindre. Området ännu längre österut, i Stora Dal
bys omgivningar, är än mer rikt på fomlämningar.

På Bredinge malm finns idag registrerat fyra forn- 
lämningslokaler (9-12), men endast en plats har en sä
ker, synlig fornlämning. Det är de två resta stenarna 
bredvid landsvägen söder om bebyggelsen (nr 12), och 
avritade av H A R Sidén 1874. De övriga är en osäker 
fornlämning, en klumpsten (nr 9), omedelbart norr om 
Bredinge. På platsen fanns 1941 en rest av en domar- 
ring, med tre fasta och kanske även nio lösa klumpste
nar plus en rest sten. Möjligen är även den tecknad av 
Sidén då lägesbeskrivningen stämmer. Även väster om 
vägen ska resta stenar ha funnits enligt Sidén. Vidare en 
vid inventeringen 1976 ej återfunnen rest sten (nr 10) 
samt en rest sten flyttad från förstnämnda stället (nr 11). 
Vid Raä:s grustagsinventering 1925 fanns i grustaget 
där nr 10 stod en öppen hällkista som hittats tidigare. 
Enligt Abraham Ahlqvist (1827, s 182) ska även nära 
landsvägen ha funnits en skadad ”trekant av klumpf. gra
niter”. Kan det kanske vara den nämnda domarrings- 
resten?

Tre dokumenterade undersökningar har gjorts på 
gravfältet; 1897 av F J Bæhrendtz, 1948 av Stig Sten
ström och 1953 av Manne Hofrén. Platsen för den först
nämnda undersökningen låg på alvaret öster om västra 
landsvägen. Med hänsyn till gravens storlek bör det ha 
varit i en av de två högarna i fornlämning 19 man gräv
de, såvida graven ej borttogs efter undersökningen. Bäg
ge anläggningarna i nr 19 har mittgrop.

Stenströms undersökning 1948 ägde rum på den s k 
Landborgshorvan alldeles i sydost. Här påträffades vid 
plöjning i åkern en kallmurad hällkista. Ytterligare 7-8 
hällkistor skall, enligt muntliga uppgifter som nedteck
nats i rapporten, finnas på samma åker. Enligt rappor
ten kvarligger eventuellt den undersökta kistan. Den 
tredje graven slutligen, som blev undersökt 1953, låg på 
en tomt alldeles öster om landsvägen och 200 m norr 
om avtagsvägen till byn.

Yttre och inre gravformer
Det röse, eller snarare den hög, som undersöktes 1897 
skall ha utgjorts av ett ”ungefär manshögt, runt starkt 
jordblandat röse av ca 10 m:s diameter” (Stenberger 
1933, 54). Den innehöll en brandgrav, som låg ca 1 m 
under kullens yta. Den utgjordes av “ett ca 1 m vitt och 
3-4 cm mäktigt brandlager, vilket täcktes av ett skikt 
små, jämnt lagda kalkstenshällar. I brandlagret lågo brän
da ben, några starkt förbrända, obestämbara bronsbitar 
samt stycken av ett ornerat lerkärl (Stenberger 1933, s. 
54)”.

Den kallmurade hällkistan på Landborgshorvan var 
av en tämligen vanlig typ med långsidor av 6-7 skift av 
lagda kalkstenar och i var gavel en stående kalkstens- 
häll. Takhallarna utgjordes av två skift. Riktningen var 
nordnordost-sydsydväst. Ovanlig var däremot den halv
meterhöga gråsten, som stack upp genom takhällarna. 
Den hade triangulär form och stod nu i kistan. Enligt ut
grävaren hade den troligen stått på de undre takhällar
na - som en markering ovanjord? - men sedan sprängt 
dessa och fallit ner i kistan, där den stod på en hög ner- 
silad jord och småsten. Om det varit en sten plundrare 
haft för att spräcka kisthällarna med, torde även de öv
re hällarna ha spräckts. Det är ovisst vad som är rätt. I 
kistan fanns två skelett. Även här skilj de sig graven från 
den gängse typen - de låg ej bredvid varandra. Utgrä
varen bedömde efter skelettdelarnas läge att den döde/- 
a i norra delen placerats sittande, medan det andra 
skelettet låg i hockerställning med huvudet vid den
nes/dennas fötter. Kanske hade kistan ursprungligen ba
ra byggts för en person?

Den tredje graven var en av sex stående kalkstenar 
byggd kista. Den låg i nord-syd och hade dubbla tak
hällar. Den innehöll ett tämligen omrört skelett med kra
niet, som låg på en bädd av gräs eller mossa, i norr.

Fig. IV: 6. Ormhuvudring i guld funnen i Bredinge 1853 
vid borttagande av stenmur, foto ATA.

Fig. IV:6. Ring with snake-headed terminals found at 
Bredinge in 1853 during the removal of a stone wall.
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Föremål
De tre gravarna från Bredinge var tämligen fyndfattiga, 
delvis beroende på plundring. I graven undersökt 1897 
påträffades några små bronsbitar och beslag samt bitar 
av ett lerkärl. Vid sållning av jorden från den kallmura- 
de kistan hittades en järnsölja, några nitar eller stift, en 
bit lerklining och ett järnfragment. Dessutom fanns här 
en rörbenspärla. I den enkla hällkistan från 1953 års un
dersökning hade gravgodset, en kniv lagts i ett hartstä- 
tat träkärl som ställts vid huvudet.

Dateringar
Dessa tre gravar är genom sin fyndfattigdom svåra att 
datera närmare och säkert. De intryckta virvelorna
menten på lerkärlet från Bæhrendtz' grävning, anser 
Mårten Stenberger hänför graven till yngre romersk järn
ålder eller tom något senare (Stenberger 1933, s 54).

Den kallmurade kistan torde vara från järnåldern och 
troligen romersk järnålder. Med tanke på rörbenspärlan 
skulle en efterbegravning under järnåldern i en stenål- 
derskista vara tänkbar, men någon kallmurad hällkista 
från denna tid är ej känd.

Fyndkombinationen och gravformen tyder på att även 
den tredje graven torde vara från äldre järnålder, troli
gen den romerska.

Källor och litteratur
Rapport från lektor F J Bæhrendtz' undersökning 1897 
saknas i ATA varför uppgifterna är hämtade ur Mårten 
Stenbergers avhandling från 1933. Fynden förvaras i 
SHM inv nr 9158. Rapport från Stig Stenströms under
sökning 1948 och Manne Hofréns undersökning 1953 
förvaras i ATA dnr 3099/48 respektive dnr 4822/53 och 
fynden i SHM inv nr 24256 respektive inv nr 24935. 
Stenberger 1933, s 54.
Tillväxten 1893, 1950 och 1953.

Fig. IV: 7. Denframrensade hällkistan, som undersöktes av S Stenström 1948. Foto S Stenström, 
ATA.

Fig. IV: 7. Site of S. Stenström 's excavation in 1948. The stone cist in the foreground is seen prior 
to excavation.
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Oregistrerade gravar i Bredinge
Undersökt 1897 av F J Bæhrendtz, 1948 av S Stenström, 1953 av M Hofrén
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SHM 9158:1897.

ROSE, ca 10 m d och ca 1,5 m h, starki 
jordblandat. Ca 1 m under ytan ett 
BRANDLAGER, ca 1 m d och 3-4 cm tj, 
täckt av lagda små hällar.

SHM 24256:119481

KALLMURAD HÄLLKISTA, inre mått 
2,25 x 0,5 m, med en stående häll i varde
ra gaveln. Täckhällarna spruckna av den 
stora gråsten som stått ovanpå dem. I kis
tan TVÅ SKELETT varav det ena place

rats i sittande ställning.

SHM 249.3.6: (19531.

HÄLLKISTA, 2,3 x 0,8 m, dj ca 0,65 m.

På botten ett SKELETT, delvis omrört.

NNV-
SSO

N-S

X

X

X

X
(?)

X

1 bronsbe
slag, 3 små 
bronsbitar

1-2 jämni tar

Under huvu
det gräs eller
mossa.

y rom jäå/fvt

rom jäå

rom jäå

Karta IV:3. Undersökta gravar i Bredinge. Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4G, 2h, Bredinge). Skala 1:10 000.

Map IV: 3. Excavated graves at Bredinge village. From the Economic map of Sweden. Scale 1:10 000.

Kastlösa socken 131



Fornlämning nr 28 A, gravfältet vid Stora Dalby

Topografi
Byn Stora Dalby i Kastlösa socken (det finns även en 
namne i Köpings socken) ligger 800 m öster om västra 
landsvägen. Den gränsar i norr mot Stora Alvaret, och 
i öst, syd och väst till åkrar. I öster finns stora, sam
manhängande fornlämningsområden med bl a 20-talet 
husgrunder, stensträngssystem, enskilt liggande gravar 
samt två gravfält.

På det större gravfaltet vid Stora Dalby företog lek
tor F J Bæhrendtz, Kalmar, två undersökningar i slutet 
av 1800-talet. Gravfältet ligger ca 400 m nordost om byn 
i igenväxande betesmark på gränsen mot alvaret. Höj
den över havet är drygt 40 m. Det består av ca 180 syn
liga anläggningar, fördelade på en yta om ca 370x260 
m. Riktningen är närmast nordost-sydväst. Många av 
gravarna bar redan under Bæhrendtz' tid spår av plund
ring och äldre s k undersökningar. Äldre grustäkter skall 
även ha blottat både gravar och fynd (K A Gustawssons 
grustagsinventering 1925, ATA). Gravfaltet utgörs av 
större och mindre runda stensättningar eller rektangu
lära dito, oftast jordblandade, övertorvade och försedda 
med kantkedjor. Därtill kommer domarringar och en 
kvardratisk stensättning. Bæhrendtz undersökte 13 av 
de bäst bevarade gravarna; 11 stycken år 1897 och två 
1898.

Yttre gravformer
När Bæhrendtz gjorde sitt urval, ser det nästan ut som 
om han varannan gång valde en rund, varannan gång en 
rektangulär stensättning. Stensättningama var alla mel
lan 0,2 och 0,5 m höga och övertorvade. Sex var runda, 
fem rektangulära och två oregelbundna. Bara i två fall 
anges de rektanguläras orientering. Nr 10 låg nordväst
sydost och nr 7 nord-syd. Några hade kantkedja, en del 
en sänka i mitten, någon hade mitten markerad av en 
större gråsten. De runda var 6-18 m d (vanligen runt 10 
m d) och de rektangulära 6-14 m långa. Undersök
ningsmetoderna var ganska summariska och man vet ej 
graden av noggrannhet vad gäller sållning osv. Oftast 
grävdes endast i gravens mitt varför t ex skelettfragment 
kan ha förbigåtts.

Inre gravformer
Av de 13 undersökta stensättningama innehöll nio, bl a 
alla rektangulära hällkistor. I grav 2 låg t o m tre häll- 
kistor på rad. En grav, nr 1, var troligen en brandgrav. I 
de återstående tre fanns inga spår efter varken kista, ske
lett eller brända benbitar. Flertalet hällkistor innehöll ett 
skelett i ryggläge med armarna utmed sidorna. I en av 
gravarna, nr 4, fanns en hällkista för ett barn. Det inre 
måttet var 0,8 x 0,25 m. Även hällkistan nr 4/1898 var 
möjligen avsedd för ett bam, då den bara var 1,5 m 1 och 
innehöll ett 1,3 m 1 skelett.

Kistorna för vuxna var i regel runt 2,5 m 1. En del var 
mycket välbyggda, t ex den kraftiga kistan i grav 7, an
dra rätt slarvigt ihopsatta så som nr 10. Den rektangu
lära stensättningen grav 2 hade tre kistor bredvid 
varandra varav den i öster först påträffades 1898. Ske
letten i dessa tre kistor låg liksom de i nr 3 och 4/1898 
med kraniet i norr och nordnordväst. Kistorna låg an
nars i nord-syd, dock en i nordost-sydväst (nr 10). Tre 
kistor var sannolikt plundrade: den östra (1898) i grav 
2 samt nr 7 och den onumrerade 1898.

Föremål och datering
Endast de tre hällkistorna i rösena 2 och 3 innehöll fö
remål. Av dessa är det framför allt de båda hällkistorna 
i röset nr 2 som tilldrar sig intresset (Stenberger 1933, 
s 27 f). Innehåll och fyndens läge var identiskt i de bå
da gravarna. Mellan bålen och västra armen hade man 
lagt den dödes eneggade järnsvärd. Vid huvudet hade 
man ställt ett lerkärl och lagt en kniv bredvid. Det är 
främst lerkärlen, som är intressanta och daterar graven. 
Det ena, i hällkista a, var av tunt, fint gods med glättad 
yta och med utsvängd buk. Den representerar en tidig 
form av den gotländska lerkärlstyp som idag populärt 
benämns ”ölandskruka”. Denna tidiga form tillhör för
sta århundradet e Kr, d v s äldre romersk järnålder (Sten
berger 1933, s 28).

Det andra kärlet är av en ovanlig form med utsvängd 
buk och hög, avsmalnande hals, troligen infört från nå
got sydligt östersjöområde (a a, s 28). Skuldran är or- 
nerad med meander. Stenberger skriver att här ”möter 
oss den enda, fullt typiska lerkärlsmeander, som är känd 
från Ölands järnålder, och ett av de få meanderprydda 
lerkärl, som över huvudtaget är påträffade i Sverige” (a 
a, s 28). Det torde datera graven b till tiden kring Kris
ti födelse eller början av första århundradet e Kr (a a, s 
30).

Gravgodset i hällkistan i grav 3 utgjordes endast av 
ett runt träkärl, som stod intill skelettets kranium. En
dast hartstätningen till kärlets botten kunde tillvarata
gas.

De fynd som har påträffats i nr 2 och 3 och de övri
ga gravarnas fyndlöshet, tyder enligt Stenberger på att 
gravfaltet förmodligen tillhör en tidig del av den ro
merska järnåldern, troligen 0-100 e Kr (a a, s 28). Här 
kan nämnas det 1872 osakkunnigt upptagna fyndet (se 
Övriga gravfynd) av en laténe-II-fibula från förromersk 
järnålder (Stenberger 1933, s 10). Gravens belägenhet, 
på en åker, är dock inte känd.

Ålders och könsbestämningar
Med ledning av vapenfynden i grav 2:s hällkistor a och 
b kan dessa bestämmas som mansgravar.
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Källor och litteratur
Bæhrendtz' rapporter från undersökningarna 1897 och 
1898 finns i ÄTA och på länsmuseet i Kalmar. Fynden 
finns i SHM under inventarienummer SHM 10477:A. 
Stenberger 1933, Tillväxten 1897.

Fig. IV:8. Karta över fornlämnings- 
området NO om Stora Dalby, upprät
tad av K G Petersson och E Hofrén 
1956, ATA.

Fig. IV:8. Map of the ancient monu
ment complex at Stora Dalby by K G 
Petersson and E Hofrén.

Fig. IV:9. Laténe-fibidan som hittades 1872 är av en typ som främst förekommer i Västsverige, foto ATA. Skala 1:1. 

Fig. IV:9. La Téne brooch of the type mainly appearing in western Sweden, found in 1872. Scale 1:1.
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Fornlämning nr 28 A, gravfältet vid Stora Dalby
Undersökt 1897-98 av J F Bæhrendtz
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SHM 10477:A.1897.

Låg rund STENSÄTTNING, 6 m d. 
Omedelbart under ytan hittades "svart 
jord", ett BRANDLAGER troligen bland 
mindre klumpstenar.

Rektangulär STENSÄTTNING, 14 x 6,5 
m och 0,5 m h. Av gråsten, kalksten och 
jord, övertorvad. Rester av kantkedja av 
gråstenar. Mitt på V hälften en mindre 
klumpsten. Under stensättningen TRE 
HÄLLKISTOR.
a) "ÖSTRA HÄLLKISTAN" inre storlek 
2,35 x 0,35 -0,4 x 0,8 m. Av regelbundna 
stående kalkstenar, med takhällar. SKE
LETT i ryggläge med armarna utmed si
dorna.
b) VÄSTRA HÄLLKISTAN, inre storlek 
2,3 x 0,5 - 0,6 x 0,7 m. Tre stora takhäl
lar, instörtade i mitten. SKELETT i ryg
gläge med armarna utmed sidorna.
ÖSTRA HÄLLKISTAN? (funnen och 
undersökt 1898), 2,5 x 0,3 - 0,5 x 0,5 m.
Av oregelbundna hällar, långsidorna in
böjda, takhällar. SKELETT, delvis om
rört. Möjligen plundrad.

Rund STENSÄTTNING, 8 m d och 0,5 
m h, övertorvad. Ca 0,6 m under dess 
topp en HÄLLKISTA. Dess inre storlek
2,6 x 0,5 x 0,7 m. Takhällar i tre lager. Ett 
SKELETT i ryggläge.

Låg, oregelbunden STENSÄTTNING,

0,3 m h.
HÄLLKISTA Inre storlek 0,8 x 0,25 m. 
Tom.

Rektangulär STENSÄTTNING, 8,5 x 6,5 
m, "fullkomligt plan". Fylld av grus och 
småsten. Resta HÖRNSTENAR av vilka 
tre fanns kvar. IV delen en skadad 
HÄLLKISTA, 1,5 x 0,5 m, som endast 
bestod av sneda, intryckta långsidor. I 
kistan ett formultnat SKELETT.

Rund, låg STENSÄTTNING, 18 m d, 0,5 

m h med kantkedja. I centrum en stor 
gråsten, till hälften över jordytan: "Intet, 
som antydde begrafning" påträffades.

NNV-
SSO

NNV-
sso

N-S

NNV-
sso

X

X

X

X

X

X

X

(M)

(M)

jaa (?)

ä rom jäå

ä rom jäå

jäå(?)

rom jäå

jäå(?)

jäå(?)
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7 Rektangulär STENSÄTTNING, 10,6 x 6 
m, 0,2 m h. Med kantkedja av större grå
stenar och mittsänka. Alldeles under ytan 
i mitten en mycket välbyggd HÄLLKIS- 

TA, 2,7 x 0,75 - 0,85 x 1,1 m som inre 
mått. I S en mycket kraftig takhall. Lång
sidornas fogar nästan osynliga. Plundrad, 
endast omrörda SKELETTRESTER åter
stod.

N-S jäå(?)

8 Låg, rund STENSÄTTNING, 10 m d.
Tätt under ytan en STENLÄGGNING av 
mindre kalkstenar, i övrigt inget.

jäå(?)

9 Låg, oregelbunden STENSÄTTNING, 
övertorvad, sänka i mitten. Här fanns en 
HÄLLKISTA, inre mått 1,75 x 0,4 - 0,5 x 
0,5 m. Utan takhällar. Tom.

N-S jäå(?)

10 Rektangulär, låg STENSÄTTNING, 5,8 x
5 m, med grund mittsänka. 0,1m under 
ytan en "illa byggd" HÄLLKISTA utan 

täckhällar. Den var 1,9 x 0,5 x 0,6 m och 
innehöll SKELETTRESTER.

NO-
SV

jäå(?)

11 Rund STENSÄTTNING, 11 m d, 0,3 m 
h, övertorvad med kantkedja av mindre 
kalkstenar. Inget påträffades.

jäå(?)

SHM 10477:A.1898.

4 Låg, rektangulär STENSÄTTNING. 0,1 
m under ytan en HÄLLKISTA, inre mått

1,5 x 0,3 x 0,6 m. Utanför omkring kan
ten lagda mindre hällar. SKELETT (1,3 
m 1) i ryggläge med armarna utmed sidor
na

N-S jäå(?)

Låg, rund STENSÄTTNING, 8 m d, med 
mittsänka. 0,5 m under toppen en HÄLL
KISTA, inre mått 2,2 x 0,55-0,65 x 0,75 
m. Två lager takhällar. Plundrad, tom.

N-S jäå(?)
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Långlunds

iai" -/ /-
backen

Tokkärret

Rjssta

Mossarna

LILLA DALBY

X" 2:3

Halåker

Karta IV:4. Undersökta gravar i Stora Dalby, fornl nr 28 och Lunda fornl nr 82. Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4G 
2, Bredinge, 4G, 2i, Gösslunda). Skala 1:10 000.

Map IV:4. Excavated graves at Stora Dalby, Raä no. 28 and at Lunda no. 82. From the Economic map of Sweden. 
Scale 1:10 000.
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Fornlämning nr 82, två hällkistor vid Lunda by

Topografi
Byn Lunda ligger en bit inåt ön, öster om västra lands
vägen och alldeles i kanten av Stora Alvaret. Landska
pet utgörs av åker omväxlande med betesmark och 
lövskogsdungar. Byn ligger på en nordsydligt gående 
svag ås. Höjden över havet är mellan 35 och 40 m. På 
en åker som ligger ca 500 m rakt norr om byn hade lant
brukare Ragnar Johansson på 1920-talet stött på tre häll
kistor när han plöjde. Ur en hade han plockat upp två 
spjutspetsar. Två av kistorna undersöktes genom lands
antikvarien i Kalmar, medan den tredje ej kunde åter
finnas. Den skulle ha legat något söder om den södra 
kistan.

Yttre och inre gravformer
De två undersökta gravarna var ordinära nord-sydligt 
liggande hällkistor, 2,4 respektive 1,8 m 1 och ca 0,35- 
0,55 m br. De låg grunt i åkern och takhällarna var bor
ta. Vid undersökningen visade det sig att innehållet i 
båda kistorna hade plöjts ut och att det endast fanns ny 
mylla i dem. I myllan omkring den södra kistan iakttogs 
små benflisor.

Föremål och datering
De av markägaren upptagna fynden, två spjutspetsar av 
järn, hade hittats i den norra kistan. Enligt uppgift hade 
de legat i sydvästra hörnet intill gavelhällen, den ene på 
den andra med själva spetsarna mot söder. De daterar 
graven till äldre romersk järnålder (B2).

Ålders och könsbestämningar
Kistornas storlek tyder på att de som begravts här varit 
vuxna personer. Den norra kistan torde varit för en man, 
då de två spjutspetsarna ska ha hittats här.

Källor och litteratur
Undersökningen, till största delen en efterundersökning, 
utfördes av Manne Hofrén sensommaren 1924. Rap
porten har dnr 2286/24 och förvaras i ÄTA. De två spjut
spetsarna har inventarienummer SHM 17577 och finns 
på SHM.
Tillväxten 1924.

Fornlämning nr 82, två hällkistor vid Lunda by
Undersökning 1924 av M Hofrén
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SHM 17577

HÄLLKISTA, inre mått 1,8 x 0,35, x
0,45, utan täckhällar. Innehållet uppgrävt 
och kringplöjt. Endast BENFLISOR åter
fanns i myllan intill.

HÄLLKISTA, inre mått, 2,4 x 0,55 x 0,5 
m. Utan täckhällar. Innehållet uppgrävt 
och kringplöjt. Osakkunnigt framtagna 
fynd.

N-S

N-S

X M

jäå (?)

rom jäå
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Lilla Dalby - ett oregistrerat gravfält och skelettgraven fornlämning nr 81

Topografi
Byn Lilla Dalby - där även en större gård tillhörande 
Stora Dalby kilats in - med sina massiva stenlador lig
ger omedelbart norr om Kastlösa malm. Byn ligger i en 
sänka med högre belägen mark i nordöst, öster och sö
der. I nordväst och väster sjunker den ner mot Kalmar
sund. Byn omges helt av åkermark. Förr gick järnvägen 
på höjden alldeles öster om Lilla Dalby. Den gick fram 
i en sänka på höjden, för att omedelbart norr om de små 
malmstugoma korsa landsvägen och fortsätta norrut väs
ter om stora vägen. Mittemot avtaget mot Lunda låg förr 
banvaktstugan.

Två undersökningar har gjorts på markerna till Lilla 
Dalby. Den ena fyndplatsen (SHM 13312:A) undersök
tes 1906 och låg på en åker öster om byn och landsvä
gen (norr om Dalbytäkten). Området har numera 
fastighetsbeteckningen Lilla Dalby 6:2. Landborgens 
grusås var här mycket kraftig och ett grustag hade tagits 
upp för järnvägsbygget. Flera hällkistor hade då påträf
fats. Undersökningen av de 11 gravarna gjordes av T J 
Arne, som antog att flera säkert hade förstörts innan han 
kom till platsen. En osakkunnig undersökning gjordes 
även 1916 när två kistor genomgrävdes av arbetare, vil
ka ej hittade något (ATA). Fyndplatsen ligger mellan 35

och 40 m ö h. Den är ej registrerad i fornlämningsre- 
gistret.

Två av de gravar T J Arne undersökte, nr 10 och 11, 
har ej medtagits i beskrivningen nedan, då den ena tro
ligen tillhör bronsåldern eventuellt tidig förromersk järn
ålder. Fyndet i den andra graven utgjordes av bara en 
lerkärlsbotten, som mycket väl även den skulle kunna 
höra till bronsåldern.

Högst sannolikt finns det fler gravar kvar, och grav
fältet hänger troligen samman med det i Kastlösa. Vid 
besiktning 1993 på resterna av den kraftiga åsen öster 
om byn, kunde övre delen av kantställda, vinkelställda 
kalkstenar ses på en markväg på åsens krön, där korna 
trampat upp. Troligen är dessa delar av hällkistor. Flera 
låga förhöjningar som kan vara rester av stensättningar, 
sågs även. I stenmuren som löper väst - öst låg kalkste
nar som till sin form såg ut som typiska hällkiststenar, 
vilka då följt med plogen upp.

Den andra undersökningen i Lilla Dalby gjordes av 
C O Rosell år 1941. Fyndplatsen har nr 81 i fornläm- 
ningsregistret. En grav hade påträffats vid sandtäkt i en 
åker intill västra landsvägen, ca 600 m norr om byn. 
Åkern (Dalbytorp) ligger omedelbart norr om den tidi-

Fig. IV: 10. Vy från N över fornlämningsområdet före undersökning. Foto T J Arne 1906. 

Fig. IV: 10. View of the ancient monument area prior to excavation. Photo from north.
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Fig. IV: 11. Plan över de undersökta gravarna i Lilla Dalby, upprättad av T JArne 1906, ATA. 

Fig. IV: 11. Plan of the excavated graves at Lilla Dalby by T. J. Arne.

gare platsen för en väderkvarn, med en gravhög med 
fornlämningsnummer 13. (Kvarnen sattes upp här på 
1960-talet och flyttades för ett antal år sedan till en ny 
plats öster om vägen, invid fornlämning 84.) Avståndet 
mellan fornlämning 13 och platsen för den undersökta 
skelettgraven är ca 50 m. Området ligger på en mjuk ås 
på landborgen, ca 42 m ö h. På åkern söder om den ti
digare kvarnplatsen hade markägaren runt 1960 funnit 
en bronsfibula, dekorerad med en ansiktsmask (SHM 
30156) och daterad till tidig folkvandringstid. Fynd
platsen är fornlämning 86. Spridda krossade obrända 
ben och svaga mörkfärgningar iakttogs på åkern vid en 
kontroll 1973. De skulle kunna tyda på sönderplöjda 
gravar alternativt boplatslämningar (ATA).

Yttre och inre gravformer
Alla de nio gravar som T J Arne undersökte var häll- 
kistor. De var byggda av stående hällar, utom grav 2 som 
var så förstörd att detta ej kunde avgöras. Kistorna var 
alla orienterade i nord-syd. De flesta var mycket skada
de av plöjning och grustäkt eller så var de plundrade. 
Grav 8 och 9 var de mest välbevarade. Dessa kistor var
2,3 respektive 1,8 m 1. Kistornas bredd varierade oftast. 
De var smala i sydändan, bredare mot mitten och åter 
avsmalnande mot norr. I åtta kistor fanns skelett eller 
spridda skelettdelar. I fem kunde riktningen ses - i fyra

låg skelettet med kraniet i norr (nr 1,3, 8, 9) medan ske
lettet i grav 2 hade kraniet i söder. Denna grav var även 
ovanlig då skelettets fötter, lår, bäcken och huvud vila
de eller stödde mot var sin mindre kalkstenshäll. Även 
grav 6 skilj de sig från de övriga. Här låg två skelett, det 
ena på det andra med någon förskjutning.

Skelettgraven norr om Lilla Dalby låg i en gravgrop 
utan någon konstruktion eller markering, så när som på 
ett skikt svartfärgad (kolblandad?) jord. Skelettet låg på 
rygg med kraniet åt västsydväst. På två ställen i sandta
get syntes askblandad svartjord, 8-12 cm tjock, och skör
brända stenar.

Föremål och datering
Av j ämåldersgravama från undersökningen 1906 var det 
endast två stycken som innehöll gravgods. Föremålen 
var få och enkla. I grav 1 låg en krumkniv av järn, tre 
glaspärlor och hartstätningen till ett träkärl. Grav 8 var 
ännu fattigare. Här fanns endast en nit i gravens mitt 
samt hartstätningen efter det träkärl som stått vid huvu
det.

Med ledning av fynden torde de ovannämnda två gra
varna kunna dateras till äldre romersk järnålder och även 
de övriga hällkistorna torde kunna föras till denna tid 
(Stenberger 1933, s 33). Gravarna nr 10 och 11 gör att 
detta är ytterligare ett i raden av öländska gravfält, vil-

Kastlösa socken 139



ka innehåller både brons- och järnåldersbegravningar.
Graven som undersöktes 1941 var relativt väl utrus

tad. Den döde hade fått med sig både vapen och redskap, 
lansspets och pryl, en oornerad, sammansattt dubbel
kam och en flintbit samt diverse andra småsaker. Gra
ven torde kunna dateras till sen vikingatid - tidig 
medeltid (Thunmark - Nylén 1991, s 120,124).

Ålders- och könsbestämningar
Inga osteologiska analyser har gjorts av de aktuella gra
varna. Med ledning av fynden kan man anta att den som 
begravdes i grav 1/1906 var en kvinna och den i graven 
som undersöktes 1941 varit en man. Grav 7, som var en
dast 1,65 m 1, har möjligen varit en grav for ett större 
barn eller ungdom. Inga skelettrester fanns kvar här.

Källor och litteratur
T J Ames undersökningsrapport från 1906 förvaras lik
som C-0 Rosells rapport (dnr 3108/41) i ATA. Fynden 
harinventarienummerSHM 13312:A, SHM22763 och 
SHM 30156.
Stenberger 1933, s 33.
Thunmark-Nylén 1991.
Tillväxten 1907, 1941 och 1974.

Fig. IV: 12. Grav nr 2 i Lilla Dalby. En kalkstens flis a hade placerats under den dödes huvud och ben, foto T J Arne 
1906, ATA.

Fig. IV: 12. Grave no. 2 at Lilla Dalby. A limestone flake had been placed both under the head and legs of the de
ceased.
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Fornlämning nr 81, ett oregistrerat gravfält vid Lilla Dalby
Undersökt av T J Arne 1906, C O Rosell 1941
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1

SHM 13312:A.
HÄLLKISTA, 2,3 m 1, skadad. Smärre 
takhällar bevarade. Delvis omrört SKE
LETT.

N-S X X X (K) ä romjäå

2 HÄLLKISTA, skadad av plöjning, ca 2 m
1, ej möjligt avgöra om hällarna stått eller 
varit lagda. Under hällarna ett SKELETT 
på rygg med fotterna på en häll och huvu
det stött mot en annan. Små flisor under 
bäcken och lårben.

S-N (K)
jäå ?

3 HÄLLKISTA, skadad, minst 1,65 m 1 och 

0,73 m br (botten 0,4 m b). SKELETT i 
ryggläge, endast hälften bevarat.

N-S jäå (?)

4 HÄLLKISTA, en stor del raserad och 

borta, br 0,4 - 0,5 m. Innehållande SKE
LETTRESTER (armben).

N-S jäå (?)

5 HÄLLKISTA, skadad, minst 2 m 1, stör
sta br 0,63 m. Takhällar saknades. Kring
spridda SKELETTDELAR.

N-S jäå (?)

6 HÄLLKISTA, nästan helt raserad, inne
hållande 2 SKELETT liggande på varan
dra. Det övre skelettet var något fragmen
tariskt. Det undre låg med ansiktet åt öster 
och under det övre skelettets ryggkotor.

N-S
(NT)

jäå (?)

7

Rest av HÄLLKISTA (?), 1,6 x 0,8 m. 
Endast drygt 10-talet smärre kantställda 
kalkstenar (stödstenama till de större häl
larna?) bevarade. Övriga troligen bortriv

na av plogen. Fynd saknades

N-S jäå (?)

8 HÄLLKISTA, 2,3 x 0,5 - 0,7 m, dj 0,5 m. 

Kvarvarande takhällar instörtade. SKE
LETTET omrört, kraniet saknades. Troli
gen plundrad.

N-S X 1 jämnit 
med 2 huvu
den

jäå (?)

9 HÄLLKISTA, 1,8 x 0,4 - 0,6 m. Av 9-10 

relativt små hällar. I N tre små nerfallna 
takhällar.
SKELETT, delvis välbevarat.

N-S jäå (?)

10 URNEGRAV i BRANDLAGER, minst
0,5 m d. Urnan, nedgrävd 0,5 m dj, inne
höll liksom brandlagret stora brända ben 
och kol.

X f romjäå 
(?)

11 Urnegrav (?), endast botten av urnan be
varad.

- X jäå (?)

SHM 22763.

GRAVGROP, ca 1,8 x 0,7 m, med ett 
skikt svartfärgad (kolblandad?) jord. 
SKELETT i ryggläge med huvudet vridet 
mot S. Vänster arm böjd mot huvudet. 
Graven möjligen nergrävd i boplatslager 
el dyl?

vsv-
ONO

X X (M) 1 jämnit
1 bronsbleck
1 flintstycke 
tygfragment

vit (?)
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Fornlämning nr 53, 57, 85 och oregistrerade - rester av gravfält i Kastlösa sam
hälle

Gravarna i Kastlösa har vid vissa rubriker delats in i två 
grupper; gravar i norra respektive södra delen av Kast
lösa. På grund av att gravarna har registrerats så olika 
och ofullständigt under olika tider är materialet något 
svåröverskådligt.

Topografi
Gravarna har påträffats i det samhälle som vuxit upp 
runt kyrkan på det forna malmområdet på landborgen. 
Själva byn ligger som så ofta strax nedanför, på tre si
dor omgiven av bördig åkermark. Kastlösa samhälle är 
långsträckt, nästan 1,5 km. Lilla Dalby ansluter direkt 
intill i norr. Länsväg 136 går rakt igenom i nord-sydlig 
riktning. I samhället finns Kastlösa stiftsgård, en f d järn
vägsstation, affärer, serveringar och i södra delen en 
kvarn- och fabriksanläggning. Åt öster breder Stora Al
varet ut sig.

Kastlösa samhälle ligger på två förhöjningar, 40-44 
m ö h, en i norra och en i södra delen. Den sistnämnda 
sträcker sig söderut ända in i Bjärby by. Namnet Kast
lösa skall härröra från det fornsvenska Kastu, uppkas
tad hög, gravhög, och lösa, som betyder äng; alltså 
”gravhögsängen” (Wirsell 1952, s. 17).

Det finns i Kastlösa ganska många synliga rester ef
ter gravar, även om antalet tydligen varit ännu större ti
digare. Uppgifter finns om gravfynd vid byggnation, 
vilka fortfarande kvarligger utan undersökning. Sju forn- 
lämningar, varav två är osäkra, finns registrerade i sam
hället och därtill kommer en på Bjärbys mark, som tas 
med här. Av de registrerade är en hällkista (nr 53), en 
stor stensättning (57) och gravgropar (85) redovisade

nedan. Därtill kommer många oregistrerade. De övriga 
är nr 56, 58, 59, 60 och 119.

Fornlämning 56 - som ej kunde återfinnas vid den se
naste inventeringen - var en kantställd flisa synlig i mar
ken. Den låg i södra delen av samhället. Väl synlig än i 
dag är dock nr 58, en imponerande hög, 16 m i diame
ter och ca 1,6 m hög. Om den är från bronsåldern eller 
järnåldern går ej att avgöra utan undersökning. Strax 
norr om nr 58 noterade Manne Hofrén vid sin under
sökning 1927 att där stod flera resta stenar som senare 
är bortodlade. Fornlämning 60 ligger i norra delen och 
utgörs av en hällkista fór barn, liggande synlig i mar
kytan. Den är orienterad västnordväst-ostsydost. På den
na plats (eller i kistan?) ska ha hittats en kruka för många 
år sedan. Ungefär 145 m ostsydost om kistan står en rest 
gråsten. I ett trädgårdsland ca 60 m nordväst om kyrkan 
ska vidare en ”forngraf” ha påträffats (SHM 15761). 
Fornlämning 119 är en osäker fornlämning, en klump
sten.

Det är rätt sannolikt att alla de nämnda gravarna, un
dersökta, registrerade och oregistrerade har hört till ett 
och samma gravfält. En ensamt liggande hög, fornläm
ning 59, finns mellan nr 58 och Bjärby by. Den ligger på 
Bjärbys mark och är lika stor som nr 58.

Sammanlagt har 12 sakkunnigt utförda undersök
ningar hittills gjorts, tre i norra delen och nio i den sö
dra. De i norr var utspridda på tre platser, de i söder låg 
alla i stort samlade på eller invid samma fastighet. An
talet undersökta gravar uppgår till 17 stycken. De fles
ta har framkommit vid grustäkt eller vägarbete.

Fig. IV: 13. Vy över gravfältet S om Kastlösa kyrka. Foto Thorin 1906, KLM. 

Fig. IV: 13. View of the cemetery south of Kastlösa church.
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Fig. IV: 14. Den av K G Petersson undersökta skelett
graven 27771:1, foto K G Petersson, ÄTA.

Fig. IV: 14. Inhumation grave 27771:1 excavated by K. 
G. Petersson.

Yttre och inre gravformer
De fyra gravarna i norr var fördelade på tre platser. Tre 
utgjordes av gravgropar för vuxna (fornlämning 85 och 
en oregistrerad) och låg 100-150 m nordost om kyrkan, 
medan en hällkista för barn (oregistrerad) låg sydsyd
ost om den. Ingen var synlig ovan mark. Två av grav- 
groparna var troligen enkla (de var skadade), den tredje 
(SHM 27771:1) hade en kalkstenspackning i 1-2 skift 
över skelettet. Huvudet låg i norr. I den ena av gravgro
parna, som var något så när hel (den oregistrerade), låg 
skelettet i ryggläge, med huvudet i nordväst. I den an
dra gravgropen, som även innehöll fynd (SHM 27771:2) 
var skelettet däremot skadat. I graven med stenpackning 
(SHM 27771:1) låg skelettet på rygg med uppdragna 
ben och ena armen böjd så att handen fanns intill hakan. 
Den lilla hällkistan var även den skadad och innehöll 
bara mylla.

Gravarna i södra delen av samhället, 12 stycken, fram
kom successivt i samband med arbetet i vägverkets grus
takt på Kastlösa 5:5 utom fornlämning 57. Denna stora 
stensättning undersöktes före en nybyggnation på kvarn- 
området. Den innehöll en dubbelkista. Endast nr 57 och 
hällkistan fornlämning 53 (enligt inventeringen SHM 
25098, vilket ej stämmer med beskrivningen) var syn
liga ovan mark före undersökningen. Några hällkistor 
låg mycket ytligt, alldeles under plogdjupet. Gravarna 
utgjordes - utöver stensättningen - av fyra ordinära 
enkla hällkistor, en med dubbla stående hällar, en till 
hälften kallmurad hällkista, fyra hällkistor för bam samt 
en gravgrop.

Hällkistorna med vuxenstorlek var 2 - 3,3 m långa 
och 0,55 - 1 m breda med orientering nord-syd till nord
ost-sydväst. De hade oftast ett lock av stora kalkstens- 
hällar i 1 - 2 skift. Den till hälften kallmurade kistan var

2,4 x 0,5 m (inre mått). Dess gavlar och östra sida be
stod av stående hällar, västra sidan av flata, lagda grå
stenar. Endast det övre skiftet bestod uteslutande av 
kalkstenar. Kistan var ovanlig också för att den, förut
om ett dubbelt lager täckhällar på kistan, även hade ett 
lager hällar i jorden en bit ovanför dessa.

Stensättningen med de båda sammanmurade kistor
na (nr 57) var ca 7 m d och skadad. Kistorna var 2,2 re
spektive 1,6 m långa och orienterade i nord-syd. 
Väggarna bestod av lagda kalkstenar i upp till tre skift.

Föremål och datering
Flera av gravarna i södra delen är svåra att datera. Den 
här givna dateringen baserar sig på gravfynden, orien
teringen och omgivande gravars datering. Sju av gra-

Fig IV: 15. Hällkista med dubbla lager täckhällar före 
undersökning. Foto K G Petersson, 1954, ATA.

Fig. IV: 15. Stone cist with double layers of roof-slabs 
prior to excavation.

Fig. IV: 16. Hällkistan är öppnad och skelett framrensat. 
Foto K G Petersson 1954, ATA.

Fig. IV: 16. The opened stone cist with exposed skeleton.
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Fig. IV: 17. Till vänster hällkista i grustäktkanten S om Kastlösa kvarn undersökt av J E Anderbjörk 1939. Till höger 
ännu en hällkista påträffad vid grustäkt undersökt av NLagerholm 1943. Foto ATA.

Fig IV: 17. Stone cist situated at the edge of the gravel quarry south of Kastlösa mill (left). Excavated by J. E. Ander
björk in 1939. A second stone cist from the same gravel quarry (right). Excavated by N. Lagerholm in 1943.

varna kan med ledning av fynden med säkerhet dateras 
till romersk järnålder.

Ålders- och könsbestämningar
Inga ålders- eller könsbestämningar har gjorts på ske
lettmaterialet från Kastlösa. Gravarna är svårbestämba
ra då de flesta är skadade. I SHM 27749:1 och troligen 
även i grav 2, hade förmodligen en man gravlagts, då de 
innehöll svärd och svärdsslidebeslag. Fem av de totalt 
17 gravarna i norra och södra Kastlösa var barngravar, 
men endast två skelett var bevarade.

Källor och litteratur
Uppgifter om de 12 undersökningarna i Kastlösa redo
visas enklast genom följande tabell:

Foml nr SHM inv nr Objekt
År Undersökt av Raä dnr

Norra Kastlösa:
Oreg Gravgrop
1911 W Henderson -

Oreg
1956 M Hofrén

Hällkista
5878/56

85 SHM 27771 2 gravgropar
1961 K G Petersson 1073/65
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Fornl nr SHM inv nr Objekt
År Undersökt av Raä dnr

Södra Kastlösa:
Oreg - Hällkista
1927 M Hofrén 4057/27

Oreg SHM 22348 Hällkista
1939 J E Anderbjörk 2060/39

Oreg - 2 hällkistor
1939 M Hofrén 2798/39

Oreg SHM 22389 Hällkista
1939 J E Anderbjörk 3328/39

Oreg - Hällkista
1943 N Lagerholm 2561/43

Oreg SHM 23269 2 hällkistor
1944 N Lagerholm 3699/44

53 SHM 25098 Hällkista
1954 K G Petersson 3020/54

HM 25392 Hällkista
1955 K G Petersson 6406/55

57 SHM 27749 Stensättning
1965 K Ullberg 5373/64

Rapporter och fynd förvaras i ATA respektive SHM.



Fornl nr 53, 57, 85 och oregistrerade - rester av gravfält i Kastlösa samhälle
A
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År 1911.

GRAVGROP med SKELETT, utsträckt 
på rygg med armarna utmed sidorna. Ska
dat av plöjning, nedre delen saknas.

Dnr 5878/56: 1956.

HÄLLKISTA för bam, 0,85 m 1. Locket 
på kant i kistan. Tom. I närheten tillvara
togs skelettrester efter tre andra omrörda 
och förstörda gravar.

SHM 27771: 1961.

GRAVGROP, 2,3 x 1 m, under en ojämn 
STENPACKNING av kalkstenar i 1-2 
skift. SKELETT i ryggläge med uppdrag
na ben, ena armen rak, den andra starkt 
böjd.

GRAVGROP, ca 3 m 1, starkt skadad. 
SKELETTRESTER i S änden.I lednings- 
schaktet N om nr 2 rester av troligen ännu 
en gravgrop.

Fomlämning 53, 57 och oregistrerade. 
Gravar i södra delen av Kastlösa.

Dnr 4057/27:1927.
HÄLLKISTA för bam, ca 0,5 x 0,4 m.

SHM 22348:1939.

HÄLLKISTA, ca 2 x 0,7 m, skadad av 
ras, bl a saknades N gavelhällen. Takhäl
lar i 1-2 lager. Hällar i botten. SKELETT 
på rygg. Vid huvudet liten häll, där troli
gen fynden funnits.

Dnr 2798/39:1939.

HÄLLKISTA för bam, 0,7 m 1, med tak
hällar och botten delvis täckt av hällar. 
SKELETT av ett bam.

HÄLLKISTA för bam, ca 0,5 m 1, när
mast oval form, av 7 på högkant ställda 
flisor, med takhällar. Även bottenhäl- 
lar.Tom.

Kranium tillvaratogs från tidigare förstörd 
hällkista 4 m S om nr 1-2.

SHM 22389:1939.

HÄLLKISTA för bam, 1,1 x 0,3 m, tak
hällar i två lager. Starkt hoptryckt SKE
LETT av bam på botten.

NV-
so

N-S

N-S

NNO-
SSV

N-S

N-S

N-S

N-S

(X)

X

5 jämnitar +
6 fragment

1 jämten

jäå (?)

äjäå

jäå (?)

vit

äjäå

ä rom jäå 
(?)

äjäå

äjäå

äjäå
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Dnr 2561/43:1943.

HÄLLKISTA, 3,3 x 1 m, av dubbla stå
ende kalkstenshällar dock ej nordgaveln. 
Förmodligen tidigare täckt med takhällar. 
Delad av fyra på högkant ställda mindre 
kalkstenar i en nordlig, ca 1,6 m 1, resp. 
en sydlig del, 0,9 m 1. Omrörda SKE
LETTDELAR i hela kistan, plundrad.

NO-
SV

jäå (?)

GRAVGROP, 1,5 m under markytan, 
starkt skadad. Till hälften bevarat SKE
LETT.

N-S jäå(?)

SHM 23269:1944.

HÄLLKISTA, 2,4 x 0,75 m, täckhällama 
kvar vid gavlarna, plundrad. SKELET
TETS nedre del bevarad.

N-S X X ä rom jäå

HÄLLKISTA, ca 3 x 0,65 m, med SKE
LETTRESTER. Troligen plundrad.

N-S X

SHM 25098:1954.

HÄLLKISTA, till hälften KALLMU- 
RAD, 2,4 x 0,5 - 0,7 m. Med ett 2,7 x 1,3 
m stort täcklager av hällar i två skift över 
vilka man lagt matjord (tätning?). Därö
ver, längre upp, ytterligare ett 2,6 x 1,2 m 
stort enkelt lager kalkstenar. Gavlar och
Ö sidan av stående hällar, V långsidan 
kallmurad av flata gråstenar. Sidorna nå
got utåtsvängda. Översta skiftet kalkste
nar. SKELETT i ryggläge, armarna ut
sträckta. Låg parallellt med och invid 
nedanstående.

NNO-
ssv

X X X X ä rom jäå

SHM 25392:1955.

HÄLLKISTA, inre mått 2,45 x 0,55 x
0,45 m, välbyggd med dubbla lager tak
hällar. SKELETTDELAR samlade i två 
koncentrationer. Plundrad. Låg parallellt 
med och invid ovanstående.

NNO-
ssv

X X X X 8 spikar, ni
tar, järn

ä rom jäå

SHM 27749:1964.

RUND STENSÄTTNING, 15 m d, 0,45 
m h. Övertorvad. Läggning av kalkstenar 
ca 7 m d mot mitten. Ev. rest av KANT
KEDJA. 1 centrum TVÅ KALLMURA- 
DE HÄLLKISTOR, alldeles bredvid va
randra med gemensam mur emellan.

Grav 1: Den Ö oskadade kistan, inre mått 
2,2 x 0,55 m, kallmur av 1-3 lager stenar.
I S änden en stående häll. Omrörda SKE
LETTRESTER, Plundrad.

N-S X X M
?

20 järnbleck rom jäå

Grav 2: V kistans inre mått 1,6 x 0,55 m. 
Omrörda SKELETTDELAR, plundrad.

Även stenpackningen innehöll diverse 
fynd. Under denna påträffades 5 härdar.

N-S X M
?

X 1 bronstråd,
20 keramiks
kärvor, 1 
flintavslag, 
snäckskal

rom jäå
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Karta IV: 6. Undersökta gravar i Lilla Dalby och Kastlösa, fornl nr 53, 57, 81, 85 och oregistrerade. Utdrag ur eko
nomisk karta (blad 4G 2h Bredinge, 4G lh Kastlösa). Skala 1:10 000.

Map IV:6. Excavated graves at Lilla Dalby and Kastlösa, Raä nos. 53, 57, 81 and 85, along with unregistered graves. 
From the Economic map of Sweden. Scale 1:10 000.
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Fornlämning nr 72-76, 89 samt en oregistrerad - ett sammanhängande gravfält 
i Bjärby?
Topografi
Det stora gravfältet i Bjärby ligger alldeles öster och 
sydost om byn som ligger precis nedanför landborgen, 
alldeles där branten börjar. Tre infartsvägar finns till byn, 
en i norr, en i söder och en mitt emellan dessa. Den 
södra utgör även väg mot Västerstad och Hammarby och 
skär igenom den ås på landborgen där gravfältet ligger. 
Vid ombyggnaden av denna vägs anslutning mot läns- 
väg 136 öster om byn, påträffades 1935 flera gravar. 
Söder om detta vägkors ligger byns kvarnbacke.

Nedanför landborgsbranten i väster finns omväxlan
de lummiga träddungar och bördiga åkrar i ett svagt böl
jande jordbrukslandskap. I öster sträcker låglänt 
alvarmark ut sig - idag alltmer skogsbevuxen. I sydost 
finns dock ännu några åkerlappar på en svag nordväst- 
sydostlig åssträckning, i norr och söder omgiven av sank
marken Kvarnkärret och Alverhorvkärret. På denna ås

som var alldeles öster om byn. Så upptogs även ett grus
tag på åkern norr om byns malmbebyggelse, alldeles in
till landsvägen. Det var i samband med denna täkt som 
de första skelettgravarna i mer modern tid framkom. I 
våra dagar syns endast en djupare sänka i åkern, där den
na grusgrop legat.

Gravfältet utgörs alltså av följande delar: fornlämning 
72, en drygt hundra meter lång sträcka av åsen som lig
ger mellan byns mellersta infartsväg och vägen mot Väs
terstad. Tvåhundra meter norr därom en oregistrerad 
fornlämning som möjligen kan vara en fortsättning av 
gravfältet fornlämning 72. Ett flertal ur marken upp
stickande kantställda kalkstenar, fornlämning 74-76, 
som finns i söder på byns kvambacke, undersöktes 1935 
i samband med vägbygge. I denna del syns även låga

Fig. IV: 18. Undersökning av flatmarksgravar i grustaget vid Bjärby 1921. Foto T J Arne, ATA. 

Fig. IV: 18. The excavation of graves below the ground in the gravel quarry at Bjärby in 1921.

finns fortsättningen åt öster av den nord-sydligt liggan
de delen av gravfältet. Att delarna hör ihop syns förut
om på topografin, på de kalkstenar från söndergrävda 
hällkistor (små barnkistor), som 1976 kunde ses i slän
terna på var sida om vägen. Äldre vägarbetare berätta
de då även om sönderkörda gravar tidigare när stora 
vägen förbättrades.

Sedan gammalt har byn tillgodosett sitt behov av grus 
här på landborgsåsen. Enligt T J Arnes grävningsrap- 
port från 1921 tog man först grus på kvarnbacken och 
när detta blev förbjudet flyttade man till den del av åsen

förhöjningar och härifrån finns osakkunnigt framtagna 
gravfynd, allt tydande på en fortsättning av gravfältet ca 
200 m söderut. Gravfaltet fortsätter med en utlöpare mot 
öster och omfattar en drygt 250 m lång sträcka från väg 
136 räknat. Denna del har fått fomlämningsnummer 89 
i fornlämningsregistret. På gravfältet finns den klump- 
formiga gråstenen nr 73. Denna del var tidigare åker
mark, men exploaterades på 1960-talet av Statens 
vägverk för grustäkt. I samband med grustäkten ge
nomfördes arkeologiska undersökningar 1967, 1972, 
1975/76. Området ligger lite lägre jämfört med de för-
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ra. Söder om gravfältsområdet blir landskapet flackare, 
utan markerade åsar på landborgen och det är först i Alv- 
lösa i Smedby socken, ca 2 km söderut, som nästa kän
da grav eller gravfalt har påträffats. Gravfältets 
begränsning åt norr är svår att bestämma. Knappt 300 
m norr om Ames undersökningsområde finns fornläm- 
ning 59, en gravhög med 16 meters diameter. Bjärby- 
gravfåltet ligger 38- 39 m ö h.

Yttre gravformer
Totalt har 130 anläggningar undersökts. Av dessa inne
höll 93 skelettrester eller brända ben. Endast i 36 gra
var fanns gravgods. Den låga siffran kan förklaras genom 
att hela 75 av de 130 anläggningarna var barngravar.

Endast resta kalkstenshällar, två resta stenar, några 
klumpstenar och några förhöjningar (fornlämning 72 
och 74-76) tycks ha varit synliga ovan mark före un
dersökningarna. På gravfältet, fornlämning nummer 89, 
finns, som nämnts, också en klumpsten (nr 73). Utmär
kande för gravfältet i Bjärby är att hällkistan utgör den 
helt dominerande gravformen med ungefar 35 stycken 
byggda för vuxna och 74 för barn. Av vuxenkistorna var 
3-4 kallmurade av liggande stenar i motsats till byggda 
av stående hällar. En var till hälften kallmurad, till hälf
ten av stående flisor (1972:1). En liknande hade påträf
fats 1966 i Bårby i Mörbylånga socken (se III kap 3). 
Hällkistorna var i regel 2-3 m långa, ca 0,5 -1 m breda 
och hade täckhällar i ett eller flera lager. Ofta stöttades 
de stående hällarna av några större eller mindre hällar 
eller gråstenar, ibland var väggarna även dubbla 
(7092/75:100) eller flerdubbla (SHM 16797:5). Några 
få av vuxenkistoma var båtformiga, alltså spetsiga i ena 
gaveln och med konvexa långsidor (SHM 16797:5, KLM 
år 1967:4, 7092/75:38, 103). Även en del barngravar 
hade denna form. Bottenhällar fanns i flera av kistorna. 
En del saknade sydgavel, något som tycks ha skett 
avsiktligen, så vida det ej varit ännu ett sätt för plundrare 
att ta sig in i kistan. Kistan SHM 16797:9 hade en 
0,3 m bred öppning i östra långsidan, vilket möjligen 
kan ha varit avsiktligt såsom ”dörr”. En liknande öpp
ning tycks ha funnits i en av kistorna vid fornlämning 
43, Bengtstorp i Mörbylånga socken (SHM 12647:11). 
Man kan också jämföra med de små ”fönstren” - även 
de i öster - som fanns i hällkista nr 12 från samma grav
fält respektive 1966:3 från Bårby (se III kap 3).

Knappt 10 av gravarna utgjordes av ovala nedgräv- 
ningar. I två av dessa låg skeletten under en läggning av 
3-4 kalkstenshällar, anl nr 72, 85. Endast en barngrav 
låg på liknande sätt under hällar, anl nr 18. Nedgräv- 
ningarna var grunda och obetydligt större än skeletten.
I KLM år 1967:5 fanns en kistliknande konstruktion av 
kalkstenar i övre delen av fyllningen. Den döde hade 
lagts direkt i sterilt grus och övertäckts med myllblan- 
dat grus.

De ovan mark synliga kraftiga kantställda flisorna, 
som undersöktes på fornlämning 74-76 tycks ha bildat 
en rad eller vinkel. Alla stod i riktningen nord-syd. Vid 
flera iakttogs brandlager, kol eller brända ben, varför

Fig. IV: 19. Grav nr 7, en båtformad hällkista undersökt 
av T JArne 1921, foto ATA.

Fig. IV: 19. Grave no. 7, a ship-formed stone cist exca
vated by T. J. Arne in 1921.

man kan antaga att de tillhört gravanläggningar. Bl a i 
Högsrums socken har liknande grävts ut, dock utan fynd 
(Ölands järnåldersgravfält, vol II, s 17). På Gotland har 
också undersökts avbrutna, låga stenflisor, vilka har hört 
till gravanläggningar från romersk järnålder (Almgren 
& Nerman 1923, s 49; Manneke 1988, s 19).

Ett mellanting mellan hällkista och gravgrop utgjor
de de bägge gravarna SHM 16797:4a och 4b. I en av
lång grop hade ställts små kalkstenshällar, vilka kan ha 
inramat en inre gravkonstruktion, av trä t ex. Över det 
ena skelettets nederdel hade lagts några hällar som lock. 
Även andra gravar skilj de sig från de övriga, t ex SHM 
16797:3, en gravgrop med en mängd liggande kalkste
nar mellan vilka flera skelett pressats in, och KLM år 
1967:6, där tydligen en grav (möjligen en hällkista?) 
medvetet eller omedvetet anlagts ovanpå en annan häll
kista.

Vad gäller barngravarna, som alla var från området 
fornlämning 89, låg majoriteten av dessa tätt samlade 
och helt uppenbart i rader i gravfältets sydvästra del. Här 
fanns även några vuxengravar, men i regel låg dessa med 
15-20 meters mellanrum och mera åt öster. Att barn
gravarna låg i rader tyder på att de haft en synlig mar
kering ovanjord, kanske en sten- eller träkonstruktion 
eller låga kullar, som genom senare tiders plöjning helt 
försvunnit. Också vuxengravarna bör på något sätt ha 
varit synliga ovanjord, då många av dem plundrats tro
ligen strax efter den tid då kroppen förmultnat.

Gravarna låg på olika djup i marken. En del låg all-
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deles under plogdjupet, andra var rejält nergrävda. Den 
övervägande delen var orienterade nordnordväst-syd- 
sydost eller nord-syd. Några enstaka gravar i norr på 
området för fornlämning 72 låg i väst-öst respektive 
västnordväst- ostsydost, SHM 16797: 4a-b och 6.

Inre gravformer
Som nämnts fanns skelettrester eller brända ben i 93 av 
de 130 anläggningarna. (Denna siffra kan räknas som 
ungefärlig, beroende på hur man tolkar de olika formerna 
av dubbelgravar). Skelettgravarna dominerar totalt. För
utom de två brandgravarna (?), som endast innehöll ett 
brandlager, där benen möjligen förintats, fanns endast 
tre rena brandgravar (Bæhrendtz:5; SHM 21207:4 och 
7092/75:102). Dessutom fanns ett par gravar vari låg bå
de ett skelett och en samling brända ben (KLM 1952; 
7092/75:77). Den ovannämnda graven 7092/75:102 ha
de ingen som helst markering, utan utgjordes endast av 
en samling utspridda brända ben i gruset. Man kan allt
så räkna med att det på området öster om vägen säkert 
funnits ett flertal liknande gravar, vilka förstörts vid plöj
ning, vid senare grustäkt eller vid avbaningen 1975. 
Men det fanns ej bara dubbelgravar med skelett och 
brända ben tillsammans, utan även gravar med två eller 
fler skelett i samma kista. I SHM 16797:8, en gravgrop, 
låg två skelett bredvid varandra på rygg med ansiktena 
mot varandra. I hällkistan SHM 16797:9 låg det ena ske
lettet i stället ovanpå det andra, bägge med huvudet i 
nordnordost. I SHM 16797:3, en gravgrop med en tät 
samling kalkstenar, låg som nämnts skeletten efter fler 
individer inpressade mellan stenarna. Även i KLM år 
1967:1 hade troligen fler personer lagts ner och i 
7092/75:100 fanns skeletten efter en vuxen och en ba
by. En annan variant av dubbelbegravning fanns också, 
i SHM 16797:4. Dessa stenkistliknande gravar har sä
kert anlagts samtidigt - avståndet var endast 20 cm och 
de låg helt parallellt.

Skeletten i hällkistorna låg i regel med huvudet i den 
nordliga riktningen, med armarna utmed sidorna eller 
ena armen över bäckenet. Helt avvikande former som 
huvudet i söder och sidoläge med uppdragna ben före
kom även. I barngravarna kunde i regel endast skelet
tets riktning bestämmas, ej det övriga läget, då oftast 
endast kraniumfragment eller öronben återstod. De låg 
samtliga med huvudet i norr, nordnordväst eller nord
väst.

Ingen av de 13 skelettgravarna, som undersökts på 
västra sidan av vägen, tycks ha varit utsatta för plund
ring. Graven som undersöktes 1952 var dock så skadad, 
att det ej kunde avgöras. På den delen som låg öster om 
vägen var samtliga kallmurade kistor, dvs hälften av de 
30 vuxengravarna, plundrade. Man har vid plundringen 
ibland varit mycket grundlig, som t ex i 7092/75:10, där 
även bottenhällama tycks ha brutits upp. De stora, kraf
tiga täckhällarna har man ofta slagit hål på. Man tycks 
ha varit noga med att dölja ingreppet och fyllt igen 
kistorna med stenar och grus och därefter något så när 
lagt på täckhällarna igen. Vissa tycks ha plundrats rätt

snart efter begravningen, andra - där skelettet är helt 
kringfört - först när kroppen förmultnat. Man får dock 
i detta sammanhang inte glömma att gravplundring i vår 
egen tid, speciellt på 1800-talet, varit en lönande bisyssla 
och ”nästan varje större gravfält hade sin egen pro-

Fig. IV:20. Anl. nr 2, en välbyggd hällkista vari en kvin
na gravlagts. Ritning B M Hammarskiöld 1967.

Fig. IV: 20. Grave no. 2, a well-built stone cist with a fe
male burial.
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fessionella plundrare, som visste exakt var det lönade 
sig att gräva” (Lindquist 1985, s 34).

Stenkistorna SHM 16797:4 a-b kan man genom de
ras utseende inte räkna in bland de ordinarie hällkistor- 
na. Fynd av kraftiga spikar och dessas läge visar att 
stenarna förmodligen inramat en kista alternativt en ram 
av trä. Så tycks fallet också ha varit i SHM 16797:6. Ske
letten i dessa gravar låg med huvudet i väster.

Slutligen kan nämnas de kantställda kalkstenarna, 
som alla stod minst en halv meter ner i jorden. I samtli
ga fall var de mer underjord än ovan. Brandlagren låg 
intill eller strax intill stenarna.

Föremål
Det var i gravarna för vuxna som gravgods lagts ner. En
dast 11 av de 74 barngravarna innehöll föremål. Det van
ligaste var en enstaka bämstenspärla, som troligen hängt 
i en snodd runt halsen. Ovanligt väl utrustad var den lil
la graven A 7 (KLM, 1967), som innehöll en bronspär
la och nio melonformade guldfoliepärlor. Ett ovanligt 
fynd var även ett keramiklock, falsat och med knopp, 
som låg i 7092/75:1.

Tjugoåtta gravar för vuxna innehöll föremål. Som 
nämnts var en stor del av vuxengravama plundrade, dock 
sällan på den delen av gravfältet som låg väster om vä
gen. Alla utom en (eller möjligen två) av gravarna öster 
om vägen som var fyndförande, var plundrade eller som 
KLM 1967:6 a-b helt förstörda. Den ena återstående gra
ven öster om vägen, som ej plundrats var KLM år 
1967:2. Den var utrustad med dels sådant som tillhört 
dräkten, som remändebeslag, remsölja m.m, pärlor och 
en S-formig hake till halsbandet, dels redskap som kniv, 
krumkniv, syl och synål. Dessa saker hade legat i harts- 
tätade svepkärl. Ett väl arbetat lerkärl hade också ställts 
ner i graven. Möjligen har flera av de andra gravarna 
som plundrats varit utrustade på liknande sätt. Nu åter
stod endast hartstätningsringar, jämknivar, krumknivar, 
någon remsölja eller pärla, synål, krukskärvor etc.

Gravarna på västra sidan om vägen var visserligen ej 
plundrade (?), men innehöll inte direkt mer fynd än häll- 
kistorna på östra sidan. Minst tre var från vikingatiden, 
vilket kan ha spelat en roll. De innehöll t ex knivar och 
bryne, flinta och eldstål och kistspikar. I detta samman
hang kan nämnas den kvinnograv med ovala spänn- 
bucklor, likarmat spänne, kedjebitar och en nålhylsa 
(SHM 21311:1) som vägarbetare tog tillvara 1936 när 
avfarten mot Västerstad byggdes om. På västra sidan, 
alldeles vid samma avfart, låg också gravfältets hittills 
enda påträffade vapengrav (KLM 32.532) i resterna av 
en kallmurad hällkista (?). Häri låg ett svärd, järnfrag
ment och skärvor av en kruka.

I vissa gravar, fanns också skelettet av en hund som 
lagts intill kistans ena sida (SHM 16717:6). Även i an
dra gravar fanns djurben. I en av hällkistorna fanns en 
djurtand och i en annan en enstaka hästtand. Liknande 
fynd av tänder har hittats i några av hällkistorna på Lil
la Smedbygravfaltet i Smedby socken (se vol IV.T).

Datering
Ingen av de 74 barngravarna innehöll föremål som en
samt kan ge en helt säker datering. Närheten till de vux
nas gravar, homogeniteten i den östra delen av gravfältet, 
gravsättet samt pärlfynden, allt sammantaget, visar dock 
att de kan räknas vara anlagda under romersk järnålder. 
Till romersk järnålder, den äldre delen av perioden, kan 
de vuxnas gravar på delen öster om vägen dateras, ge
nom gravtyp och fynd. De mest signifikativa är lerkär
let ( av typ "ölandskruka") och remändebeslaget i 
A2/1967, soijan med den raka ramen i A 4071975-76 
samt några andra fynd. Fynden var dock, som tidigare 
nämnts, mycket fa.

Av gravarna väster om vägen kan endast tre dateras 
till romersk järnålder, SHM 16797:9-10 och KLM 
32.532. De bör även de vara från äldre romersk järnål
der. Åtminstone fem, eventuellt sex (16797:6) av de öv
riga nio som här innehöll gravgods, är sannolikt från 
vikingatid. Detta kan ses både vad gäller gravsättet, fynd- 
kombinationerna och de enskilda fynden. Ytterligare två 
gravar, osakkunnigt framtagna, kan fogas till dessa (se 
Övriga gravfynd). Likheten med graven SHM 21207, 
som genom det arabiska myntet kan dateras, frestar till

Fig. IV:21. Kvinnograven ani nr 2 under utgrävning av 
grävningsledaren B MHammarskiöld 1967. Foto E Ol
de brant 1967.

Fig. IV:21. The grave of an adult woman, no. 2, under 
excavation by site director B. M. Hammarskiöld, 1967.
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F/g. /K-22. Halilasta ani nr 40 i plan och profil medplundringshålet väl synligt. Ritning H Schulze 1984. 

Fig. IV: 22. Stone cist no. 40 shown in plan and section with the robber’s hole clearly visible.

att datera även de andra brandgravarna vid de nergräv
da kantställda hällarna till vikingatid. Liknande hällar 
har hittats invid gravfältet vid Odens flisor i Högsram, 
där åtminstone en vikingatida grav fanns (jfr vol II, s 
17). Dock förekommer på Gotland under yngre romersk 
järnålder brandgravar intill nergrävda kalkstenar (Alm
gren & Nerman 1914-23 I, sid 122, 124). Åtminstone 
tre av de vikingatida gravarna torde kunna härledas till 
den yngre delen av perioden. Orienteringen väst-öst, trä
kista och få enkla fynd anses i allmänhet vara en påver
kan från kristendomens begravningsskick.

Vi kan alltså konstatera att den nord-sydliga delen av 
gravfältet, använts både under romersk järnålder och vi
kingatid - något som tydligen var vanligt på de öländ
ska landborgsgravfälten. Den väst-östliga förgreningen 
tycks endast ha använts under romersk järnålder. Ingen 
grav från yngre järnålder har hittills hittats här. Ett om
råde intill landsvägen är dock fortfarande inte under
sökt.

Ålders- och könsbestämningar
Endast benmaterialet från undersökningarna 1972 och 
1975/76 har analyserats av en osteolog. Av de 45 barn
gravar som innehöll skelettrester, har 37 kunnat be
stämmas till åldersgrupp. De flesta tillhörde gruppen 
infans I, dvs 0 - 7 år. Endast fyra eller fem tillhörde in- 
fans I/II och juvenalis, dvs från 5-årsåldern till runt 20 
år. De gravar som inte hade några bevarade benrester, 
bör genom sin ringa storlek, även de ha innehållit barn 
av den första gruppen.

Av de 22 vuxengravarna har de flesta kunnat be
stämmas till åldersgrupp och/eller kön. Den övervägande 
delen fanns i den vida gruppen 18-44 år, dvs vuxen ål-

Fig. IV:23 Hällkista anl nr 25 där skelettet lagts med 
huvudet i S och där den N gaveln vinklats som en båt
stäv. Ritning H Schulze 1984.

Fig. IV:23. Stone cist no. 25 with the skull of the de
ceased in the south. The northern wall is angled like the 
stave end of a boat.
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der. Endast tre tycks ha uppnått åldern 40 - 50 år (A 2, 
A 25, A 27). Sjutton stycken har kunnat bestämmas vad 
gäller kön, dock med viss osäkerhet i tre fall (A 25, A 
91 A 99). Fördelningen visar hälften kvinno-, hälften 
mansgravar. Mansgravarna förekommer företrädesvis i 
den östra delen, där gravarna låg glesare, medan de fles
ta (fem) av de bestämbara kvinnogravarna låg bland 
barngravarna i väster.

Tabell över fördelning på åldersgrupperna
(efter Holgersson 1984, s 67 ):

Infans I 0-7 år 35 individer
Infans II 5-14 år 3 -"-
Infans I/II 1
Juvenilis 10-24 år 1
Juvenilis/adultus 3
Adultus 18-44 år 11
Maturus 35-64 år o ---
Adultus/maturus 3
Senilis 50-79 år 0 -"-
Adult 20- 7 -"-
Totalt 64 individer bestämbara till ålder

Vad gäller lyra av vuxengravarna, A38,A41,A77 och 
A 100, fanns i dessa gravar benrester, vilka visade sig 
vara från ytterligare en individ. IA 38, en kallmurad kis
ta, fanns förutom ett starkt omrört mansskelett, enstaka

skelettrester efter en vuxen kvinna. Troligen var det en 
dubbelgrav, där det ena skelettet nästan helt förstörts (el
ler bortförts?) vid plundringen. Hällkistan A 41, som 
var mycket raserad, innehöll skelettrester av två vuxna 
individer. A 100 slutligen, en plundrad hällkista, var den 
mellersta av de tre kistor som låg tillsammans något ifrån 
de övriga. Häri fanns förutom en ung vuxen, även ett 15 
månaders barn.

Även hällkistan A 103 skilde sig från de övriga, då 
dess storlek antydde en vuxengrav. Den innnehöll dock 
ett barn, högst 14 år, men med slitna tänder.

Vad beträffar benen från 1967 års undersökning har 
de, som nämnts, ännu ej genomgått en osteologisk ana
lys. Av de åtta anläggningarna var sju av den storleken 
att de bör ha innehållit vuxna personer. Fynden i A2 och 
A6a, bl a krumknivar, tyder på att de gravlagda varit 
kvinnor. De andra innehöll för få saker för en bestäm
ning. A 6 a-b var antingen en dubbelgrav, alternativt två 
på varandra anlagda gravar.

Ej heller benen från de äldre undersökningarna är 
osteologiskt bestämda. Endast i två av gravarna kan in
nehållet ge en antydan om det kön den döde kan ha till
hört, medan övriga innehöll för få eller intetsägande 
fynd. Det kan nämnas att ett av kranierna i grav 9 vid T 
J Arnes undersökning 1921 (SHM 16797) hade ett mär
ke efter en påbörjad trepanering.

Tabell, ålder och kön mm, vad gäller vuxengravarna:

Anl nr Kön Ålder Längd Förekomst av djurben
A1/72 K ad 158 cm nöt, får/get, svin, katt, groda, fågel, gnagare
A2/72 M juv/ad, får, hund, padda/groda
A2 M ad/mat 159,5 cm -
A8 M ad/mat 168,5 cm -
A10 1 ind — — -

A25 K 40-50 år 168 cm fågel
A27 M ad - -

A3 5 1 ind ad — —

A3 6 1 ind ad - -

A3 7 1 ind ad — —

A3 8 M
K ad

lamm, spädgris, paddor/grodor

A3 9 M ad - padda/groda
A40 K ad - -

A41 2 ind ad — —

A72 K ad - -
All K ad - —

1 ind (brandgrav) - - -
A85 M adultus, 20-35 år - —
A86 K juvenilis -
A89 K juv/ad, 15 - 20 år -
A91 M(?) adultus - /.Jurand
A99 M? adult - —
A100 2 ind juv/ad 15 mån - far/get
A101 1 ind adultus - -
A102 1 ind adultus — —
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Tabell, ålder, vad gäller barngravarna:
Anl. nr Infans Ålder Anl nr Infans Ålder
Al II -14 år
A9 I/II 6-7 år
A15 I 1-3 år A55 I
A19 I A56 I
A20 II A57 I 1-3 år
A21 I A58 I
A22 I 0-3 år A59 I
A24 I A62 I 4-6 år
A26 I A63 I
A28 I 3-6 år A67 I
A32 I 1-3 år A68 I 0-2 år
A3 3 I 3-6 år A73 I
A34 I 5-7 år A76 I
A43 I A78 I
A47 I A80 I 0-2 år
A51 I 1-3 å A81 I
A52 I 0-3 år A84 I 4-6 år
A53 I A87 I
A54 I 1-3 år
A92
A103 II

Källor och litteratur
Sammanlagt har 8-9 undersökningar gjorts på grav
tal tet i Bjärby. Vad gäller inventarie- och diarienummer, 
se nedanstående tabell. Undersökningarna har gjorts 
med anledning av grustäkt eller ombyggnationen av av
farten mot Bjärby och Hammarby. I tabellen ingår även 
T J Arnes tillvaratagande av ett skelett där han senare 
gjorde en utgrävning, och M Hofréns undersökning av 
en fyndlös grav 1936 (se övriga gravfynd).

Fornl. nr
År

Inv nr
Undersökt av

Objekt
Raä dnr

74-76

ca 1900? F J Bæhrendtz

Kantställda hällar

Oreg

1920

SHM 16671

T J Arne

Skelett tillvarataget

Oreg
1921

SHM 16797

T J Arne m fl

11 gravar

74-76
1935

SHM 21207
E Bellander

4 kantställda hällar

4284/35

72

1936

SHM 21311

M Hoffen

1 skelettgrav o 1 osak 

862/36

72
1952

KLM 32.532

C-O Rosell

2 gravar

89

1967

SHM

B-M Hammarskjöld

7 gravar

1414/75

89

1972

SHM 32512

M Beskow

2 gravar

7092/75

89

1975-76

SHM 32512

B Broberg, H Schulze

90-talet barn- vux gr 

7092/75

Rapporten från 1972 och 1975-76 har skrivits av Hella 
Schulze med bidrag av Birgitta Broberg, Margareta 
Beskow Sjöberg och Kenth Holgersson. Den ingår i 
Raä:s rapportserie; Riksantikvarieämbetet, Rapport UV 
1984:35.
Almgren, O & Nerman, B, 1914-23
Arne, T J, 1919
Forsberg, G, 1968
Hammarskjold, B-M, 1968
Schulze, H, 1978
Schulze, H, m fl, 1985
Wirsell, G, 1952
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Ankebacken
Ankegärdet Gripmans

backe

/ 12:10 /

------m

I ZTC.KJ ih jy i

1921 g/ Land borga.

BJARBY 3 l/iŁ

Kvarnkärret

1975-76

7:3 1936

Alver hory.
kärret

Bunkstyckena
ARTEBY.

Karta IV: 7. Undersökta gravar i Bjärby, fornl nr 72-76, 89 samt oregistrerade. Utdrag ur ekonomisk karta. 
Skala 1:10 000.

Map IV: 7. Excavated graves at Bjärby village, Raä nos. 72- 76, 89, along with unregistered graves. From the Econo
mic map of Sweden. Scale 1:10 000.
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Fornlämning nr 72-76, 89 samt en oregistrerad - ett sammanhängande gravfält 
i Bjärby
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Oregistrerad fornlämning, del av ett grav- 
fält vid Bjärby. Undersökning 1921 av T
J Arne.
SHM 16797: 1921

1

2

Hällkista (?), nästan helt förstörd med 
SKELETTRESTER.

HÄLLKISTA, skadad, med SKELETT
RESTER.

N-S?

N-S?

jäå (?)

jäå (?)

3 GRAVGROP för flera individer 2,2 x 1,5 
m, en samling av på varandra liggande 
kalkstenar. Mellan dem låg delar av flera 
SKELETT. Många ben halvt förbrända. 2 bennålar vit (?)

4 DUBBELGRAV, två parallellt liggande, 
på 0,2 m avstånd från varandra.

4a HÄLLKISTA, ca 2,2 x 0,8 m. Oregelbun
den, byggd av 20-talet delvis stående häl
lar, några som lockhällar. SKELETT på 
rygg med ansiktet åt S och armarna utmed 
sidorna. Detta har troligen legat i en 
TRÄKISTA eller träram.

v-ö

X 2 spikar + 4- 
5 fragment, 1 
flintstycke

vit

4b HÄLLKISTA, ca 2,2 x 0,7 m, av oregel
bundet stående små kalkstenar, som varit 
stöd eller inramning till en TRÄKISTA 
eller träram. SKELETT på rygg med ar
marna utmed sidorna.

v-ö

X X 3 spikar vit

5 HÄLLKISTA, 2,1 x 1 m, av dubbla eller 
tredubbla stående kalkstenshällar. Gaveln 
i N spetsig. Täckhällar i två lager, ojämnt 
lagda. SKELETT i ryggläge med ansiktet 
mot Ö.

N-S

jäå (?)

6 GRAVGROP, 2 x 1,8 m, nedre delen 
kantad av två långa kalkstenar, 0,9 resp.
1,4 m 1. SKELETT på rygg med huvudet 
åt V, tidigare troligen omgivet av TRÄ
KISTA eller träram. Kolfläckar vid extre- 
mitetema. På N sidan av den längsta kalk
stenen låg ett hundskelett med ryggen 
mot hällen.

V-Ö

X X
3 spikar,
hundskelett,
fagelben

vit

7 HÄLLKISTA, ca 1,7 x 0,8 m, av utåt- 
vinklande kalkstenar, utåtsvängda sidor, 
gavelsten endast i N. Möjligen 1-2 stenar 
täckhällar. SKELETT på rygg med böjda 
armar och hopknäppta händer. Kraniet 
närmast vertikalt.

N-S

jäå(?)

8 GRAVGROP, 1,8 x 0,7 m, med två SKE
LETT i ryggläge bredvid varandra. En el
ler flera (?) armar böjda. Någon enstaka 
kantställd kalksten utmed V sidan, 5-6 di
to låg över skelettens extremiteter.

N-S

9 HÄLLKISTA, ca 3,2 x 0,9 m, av stora, 
kraftiga kalkstenshällar. Kistan låg myck
et ytligt. S gavel av dubbla hällar. I Ö 
långsidan, i linje med skelettens fotter, en 
0,3 m br öppning i kistväggen. TVÅ 
SKELETT, det nedre skadat troligen då 
det övre gravlagts. Det övre låg närmare
N Ö. En kalksten låg under bröstkorgen.
Det undre skelettet hade endast extremite- 
tema i ursprungligt läge. Fynden tillhörde 
detta skelett. I kistans N del djurben och 
ett hundskelett.

NNO-
ssv

X X X X

märke efter 
påbörjad tre
panering

hundskelett

jäå

ä rom jäå

10 HÄLLKISTA, 3,4 x 0,9 m, av 6 stora 
kalkstenar, något skev form. Vid N ga
veln en bottenhäll. Fullkomligt omrört

N (?)
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SKELETT. I S delen hund- och kreaturs
ben. I N en lös flisa, möjligen från ett la
ger täckhällar? Troligen plundrad.

X X X X K ä rom jäå

Fomlämning 72 och 74-76, del av ett 
gravfält vid Bjärby. Undersökningar av F
J Baehrendtz ca 1900, E Bellander 1935 
och C-O Resell 1952.

F .1 Baehrendtz?farkivet. Kl,Ml

1 KANTSTÄLLD KALKSTEN synlig del 
ovan mark, 1,1 m br, 0,42 m h (total h 1 
m).

N-S jäå ?

2 KANTSTÄLLD KALKSTEN, knappt 
synlig ovan mark, 0,8 m br, (total h 0,55 
m).

N-S jäå ?

3 KANTSTÄLLD KALKSTEN, synlig del 
ovan mark, 0,75 m br, 0,1 m h (total h
0,85 m).

N-S jäå ?

4 KANTSTÄLLD KALKSTEN, synlig del 
ovan mark, 0,8 m br, 0,34 m h (total 1 0,9 
m). Strax V om stenen påträffades kol på 
0,75 m dj.

N-S jäå?

5 KANTSTÄLLD KALKSTEN, synlig del 
ovan mark 0,77 m br, 0,1 m h (total h
0,77 m). V om stenen fanns obetydligt 
med BRÄNDA BEN strax under grastor
ven.

N-S
jäå ?

6 KANTSTÄLLD KALKSTEN, synlig del 
ovan mark, 1,25 m br, 0,1 m h (total h
0,67 m).

N-S jäå?

1-3 i rad bredvid varandra i V-Ö och nr 4 
0,8 m rakt N om nr 1. För samtliga utom 
nr 4 angavs "intet spår af begrafning".

SHM 21207:1935.

1 KANTSTÄLLDA HÄLLAR, 1 m 1 resp. 
något mindre. Den större i N-S, den min
dre i Ö-V, 0,2 m V om S änden kilad av 
småflisor resp. gråstenar. Hällkistrest el
ler resta stenar?

jäå?

2 Tre KANTSTÄLLDA KALKSTENAR, 
ca 0,4 - 0,8 m 1, på ca 1 m avstånd från 
varandra, N-S stående i rät vinkel. Upp
stickande ur markytan, den N stenen vä
sentligt större under än ovan mark. Intill 
några mindre hällar. De i S kilade med 
mindre stenar. Invid den största stenen ett 
BRANDLAGER, 1 m d och 0,05 m tj, 
tydligen ringformat med ljusare mittparti 
(enl. ritn).

NNV-
SSO

1 arabiskt 
mynt, 1 be
slag, järn, 
bandformigt 
med krok

vit

3 Tre KANTSTÄLLDA KALKSTENAR i 
rad efter varandra med 0,7 - 1,3 m mel
lanrum. Delvis uppstickande ur markytan, 
några kilade med småsten. NNV om och 
invid mellersta stenen ett BRANDLA
GER, 0,3 m d och 0,01-0,02 m.

N-S

jäå ?

4 Ett flertal KANTSTÄLLDA KALKSTE
NAR, stående i marken efter varandra i 
delvis dubbel rad, vissa uppstickande ur 
markytan. V om sydligaste hällen ett 
BRANDLAGER, 1,5-1,75 m stort och 0,1 
m tj. Det var fyllt med kraftigt BRÄNDÅ 
BEN. Omedelbart NV om de kantställda

NV-
so

jäå?
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stenarna en STENLÄGGNING av upp till 
0,5 m 1 kalkstenar, 1 -2 skikt, oregelbundet 
efter varandra till en längd av 4 m och 2 
m br. (Hör möjligen ej samman med de 
kantställda stenarna).

KI.M 32.532. 1952.

KALLMURAD HÄLLKISTA?, ca 2,35 
m 1. Endast V långsidan bevarad. Denna 
bestod av 3-4 skift kalkstenar. Stenar ha
de även legat över SKELETTRESTER
NA som låg omrörda inom ett 1,1 m stort 
område. I S delen ett KOLLAGER med 
enstaka BRÄNDA BEN, 0,8 x 0,5 x 0,07 
m, (i N-S), som låg omedelbart under de 
här liggande skelettresterna, BRAND- 
GRAV? Låg på orört grus. Fynden till
hörde skelett Fornlämning 89. Undersök
ningar 1967, 1972 och 1975-76 av B-M 
Hammarskiöld, M Beskow resp B Bro
berg och H Schulze.

N-S

X X M jämfragment ä rom jäå

1414/75:1967.

1 HÄLLKISTA, 2,5 x 0,8 x 0,9 m. Plun
drad, endast en av de stora täckhällama in 
situ, de andra krossade och många stenar i 
kistan. På var långsida en glipa mellan 
väggstenama, med mindre stenar utanför.
Ev kan en mellanvägg ha funnits. IN de
len rester efter ETT SKELETT med ett 
decimeter långt jack i hjässan. I den södra 
delen rester efter 2 SKELETT, varav det 
ena möjligen har placerats sittande.

NNV-
sso

X X 1 hästtand ä rom jäå

2 HÄLLKISTA, 2,8 x 0,9 x 0,75 m. Täck
hällar i två lager, de övre skadade. Mitt i 
kistan låg utsträckt på rygg ett SKELETT 
med armarna utmed sidorna. Merparten 
fynd vid skelettets fotter och vid kistans
N gavel.

NNV-
sso

X X X K ä rom jäå

3 GRAVGROP, 1,8 x 0,6 m, med spridda
0,2 x 0,2 m stora kalkstensbitar i ytans 
fyllning. Centralt i gropen ett SKELETT 
på höger sida, ansiktet åt V och lätt böjda 
armar. Benen skadade, fotter saknades.

NNV-
sso

jäå (?)

4 HÄLLKISTA, 1,9 x 0,45 - 0,57 m. De 
konvexa långsidorna och utåtlutande häl
larna gjorde kistan båtformig. Täckhällar 
i 1-2 (?) skift, dock inga i mitten. Fem 
gråstenar ingick även i konstruktionen. 
Omrörda SKELETTRESTER, plundrad.

NNO-
SSV

X rom jäå

5 GRAVGROP, 1,8 x 0,65 m, med 0,3 x
0,3 m stora snedställda kalkstenar, kon
centrerade till närmast en cirkel ovanpå 
fyllningen mitt på graven. Mitt i nedgrav
ningen SKELETT på rygg med armarna 
utmed sidorna och lätt böjda ben.

NNV-
sso

jäå (?)

6 DUBBELGRAV. Två eller fler? anlagda 
ovanpå varandra. Avsiktligt eller oavsikt
ligt är svårt att avgöra.

6a Överst mycket förstörd HÄLLKISTA?, 
täckte en 2,6 x 1 m stor yta som här och 
var begränsades av oregelbundet ställda 
kalkstenar. Möjligen har gravanläggning
en utgjorts av två nedgrävningar, då den i 
mitten delades av 0,2 m br bälte av fin 
sand. Gropens/-amas dj 0,5 m. Ett flertal 
större och mindre liggande kalkstenar i 
hela fyllningen. I koncentrationer i både

NNV-
sso

X X K 1 jämfrag
ment

rom jäå
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N och S fanns SKELETTDELAR och 
djurben, de sistnämnda fanns liksom fyn
det även ytligt i S delen. Hela anl. mycket 
omrörd och skadad.

6b Den undre HÄLLKISTAN, 2,2 1 och 0,5 
m dj. Saknade nordgavel men en extra fli
sa fanns invid på Ö långsidan. Gråstenar 
som stöd på några ställen. Botten täckt av 
stora hällar. En av flisorna från ovanlig
gande grav stack ner i den nedres fyll
ning. På bottenhällama rester av ett SKE
LETT, kranium, bäcken och höger ben 
saknades. Omrörd?

NNV-
SSO

X X träfragment ä rom jäå

7 HÄLLKISTA, 1 x 0,55 x 0,5 m. Med 
smärre stödstenar och två täckhällar. På 
kistans grusbotten SKELETTET efter ett 
barn på rygg med ansiktet mot V, armar
na utmed sidorna och böjda knän.

NNV-
SSO

X ä rom jäå

SHM 32512:1972.

Al HÄLLKISTA, till hälften KALLMU- 
RAD, inre mått 2,5 x 0,7 m. Dess N hälft 
av stående gavelsten och två mycket 
långa (1,3 m) sidohällar. Den S hälften 
hade en stående gavelsten men f ö kall- 
murad av kalkstenar i 6-7 skift. En lagd 
sten över N gaveln - rest av täckhällar el
ler kantbräm i N av lagda st av täckhällar 
eller kantbräm i N av lagda stenar? Om
rörda SKELETTDELAR och fynd. Plun
drad.

N-S X X X K Ad rom jäå

A2 KALLMURAD HÄLLKISTA, inre mått,
2,2 x 0,65 x 0,6 m (yttre 2,8 x 1,3 m), n 
got smalare i botten. Skadad vid avba- 
ningen, täckhällar saknades. Alla sidor, 
även gavlar, av lagda kalkstenar i fem 
skift. I fyllningen några hällar, en större 
klumpsten och några mindre gråstenar. 
Omrörda SKELETTDELAR, kranium 
och fotben saknades. I N en samling djur
ben. Botten markerad av tunt mörkfärgat 
lager (kroppen och/eller träbotten? enl. ut
grävaren). Plundrad.

S-N?

X X M ju v/ 
ad

X
4 jämfrag- 
ment, ett 
fragment 
med träres
ter, 1 flintbit

rom jäå

SHM 32512: 1975-76.

Nedan beskrivs samtliga vuxengravar 
samt barngraven A 103, därefter en sam
manställning av barngravarna i tabell
form.

2 HÄLLKISTA, inre mått 1,9 x 0,65 m, ca
0,4 m dj. På vissa delar av Ö långsidan 
dubbla lager hällar. Täckhällar i flera la
ger samt bottenhällar. Starkt omrört SKE
LETT. I sydväst en större gråsten. Plun
drad.

N-S

X M Ad/
mat

rom jäå

8 HÄLLKISTA, inre mått ca 1,75 x 0,35 
m, dj ca 0,55 m. Täckhällar i minst ett la
ger. I kistan ett SKELETT i ryggläge med 
ansiktet mot V, armarna över mage och 
sköte.

N-S

M Ad/
mat

jäå (?)

10 HÄLLKISTA, inre mått 2 x 0,6 x ca 0,5 
m, med täckhällar i 1-3 lager, ojämnt lig
gande. med täckhällar i 1-3 lager, ojämnt 
liggande. Bottenhällar i N hälften, troli
gen uppbrutna i S delen, där omrörda 
SKELETTDELAR även låg. Plundrad.

NV-
so

X X
1 järnnagel,
1 jämten, 4 
jämfragment

rom jäå
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25 HÄLLKISTA, inre mått 2 x 0,7 x 0,45 m. 
Närmast båtformad, dock med raka lång
sidor. S gaveln smalare än den N som ha
de spetsig form genom två i vinkel mot 
varandra satta flisor. Välbyggd, stadgad 
av mindre stenar, sidorna vilade delvis på 
de stora bottenhällama. Täckhällar i hela 
kistans fyllning. På botten låg ett SKE
LETT på rygg med armarna utmed sidor
na, skadat på vänster sida av plundring. 
Fynden i läge i NV.

sso-
NNV

X X K 40-
50
år

rom jäå

27 HÄLLKISTA, inre mått ca 1,8 x 0,4 x
0,45 m. Skadad i S, gaveln saknades. 
Täckhällar i 1-2 lager. SKELETT i sidlä
ge med uppdragna ben, ansiktet åt V och 
ena armen böjd. Huvudet hade vilat på en 
liten vit rund kalkstenshäll. Över skelettet 
ett 5 cm tj mörkare, fetare lager.

NNV-
sso

M Ad jäå (?)

35 HÄLLKISTA, ca 2,1 x 0,45 m, sannolikt 
skadad. Saknade gavelhällar, endast en 
täckhäll återstod. Omrört SKELETT, kra
nium saknades, plundad.

NNV-
sso

Ad rom jäå

36 HÄLLKISTA, inre mått 1,8 x 0,35 - 0,6 
m, något skadad. Bredare i S, täckhällar 
kvar endast i N. I kistan S del en tät pack
ning av gråstenar och bl a bland dessa låg 
delar av ett omrört SKELETT. Plundrad.

NNV-
sso

X X Ad rom jäå

37 GRAVGROP, 1,65 x 0,5 m. I gruset låg 
utsträckt på rygg ett SKELETT (kraniet 
och fotterna skadade) med lätt böjda ar
mar. I S delen en större nedgravning med 
myllblandat grus.

NNO-
SSV Ad

38 KALLMURAD HÄLLKISTA, inre mått
2,1 x 0,5 - 0,7 m, dj nu 0,8 m. Båtformig, 
välgjord kista med åtta skift. Med gavel
sten i norr och "spetsig for" i S genom en 
ej så bred kantställd sten med tre lagda 
ovanpå. Täckhällama borta utom en som 
vickat ner i kistan. Olika grusfyllningar i 
denna samt ett lager små kalkstenar. Un
der starkt omrörda SKELETTDELAR 
fördelade på två koncentrationer. Två in
divider gravlagda. Plundrad.

NV-
so

M

K

Ad

Ad

X 1 flintbit, 
(Jämfrag- 
ment?)

jäå

39 HÄLLKISTA, inre mått 1,6 x 0,4 m. En
dast en täckhäll återstod. SKELETTET 
omrört från knäna och upp. Plundrad. 
(Kistan ej i läge, nerrasad men frusen vår
vintern 1976).

M Ad X jäå (?)

40 KALLMURAD HÄLLKISTA, inre mått
2,3 x 0,6 x 0,65 m. Välbyggd med väggar 
i 7-8 skift, delvis lagda i förband. Täck
hällar i dubbla lager med triangulärt hål 
efter plundring. En 0,3 m 1 gråsten hade 
troligen använts till att slå hål i dem med, 
bitar av täckhällama i fyllningen. Omrött 
SKELETT på grusbottnen. Plundrad.

N-S

X X X K Ad ä rom jäå

41 HÄLLKISTA, minst 1,4 x 0,55 x 0,45 m, 
skadad. Endast någon enstaka täckhäll 
återstod. SKELETT (efter 2 ind), delvis ra
serade.

NNO-
SSV

Ad jäå (?)

72 GRAVGROP UNDER HÄLLAR, 1,7 x
0,65 x 0,2 m. Tre på rad liggande kalkste
nar, 0,5 x 0,45 m stora, med en fjärde 
över dem. Under dessa ett SKELETT i 
ryggläge, med huvudet mot vänster axel, 
en arm utmed sidan och den andra över 
kroppen.

N-S

K Ad jäå (?)
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77 HÄLLKISTA och BRANDGRAV (?) 
mått 1,65 x 0,45 x 0,4 m. Avsmalnande 
mot S, gavelhällen saknades. Kvarliggan- 
de täckhäll i mitten. Över denna och ut
med kistans yttre långsidor ett sotlager 
med BRÄNDA BEN (efter 1 ind), likaså 
fläckvis ytligt i kistan. I denna ett SKE
LETT på rygg med ansiktet mot vänster 
axel, vänster arm utmed sidan och den 
högra över bäckenet. Över magpartiet en 
triangulär 0,25 m 1 liggande kalksten.
Rester av organiskt material (?) vid ena 
skenbenet. Brandlagret hade alltså strötts 
ut över kistan efter den första gravlägg
ningen.

N-S

K Ad jäå

85 GRAVGROP UNDER HÄLLAR, 1,8 x
0,6 x 0,35 m. I S fyra kalkstenar liggande 
på varandra två och två. IN två vinklade 
mot varandra. Under hällarna ett SKE
LETT på rygg med armarna utmed sidor
na. Ansiktet mot vänster axel.

NNV-
SSO

M Ad jäå (?)

86 HÄLLKISTA for ung individ, inre mått
1,35 x 0,35 m. Gavelhäll saknades i S, 
men några täckhällar fanns kvar där. I kis
tan ett SKELETT på rygg med huvudet 
pressat ner över höger axel. Höger arm 
utmed sidan, vänster över bäckenet.

NNV-
sso

K Juv
jäå (?)

89 HÄLLKISTA, inre mått 1,9 x 0,6 m. Kis
ta av kraftiga hällar, välbyggd med stöd
stenar och bottenhällar. Den nordligaste 
av de sistnämnda något högre än övriga. 
Täckhällar i minst två lager. SKELETT 
på rygg, armarna delvis utmed sidorna.
Vissa partier av skelettet saknades och 
fyllningen omrörd, förmodligen plundrad.

N-S

X X K Juv rom jäå

91 HÄLLKISTA, inre mått 2,05 x 0,55 x
0,6 m. Av välhuggna kraftiga kalkstenar, 
välbyggd med stödstenar. Gavelhällen i N 
hade en stödsten med avfasad, spetsig 
topp. Täckhällar i S, i N krossade bitar 
därav. Flata mindre kalkstenar fanns även 
i fyllningen, möjligen uppbrutna botten
hällar. Omrört SKELETT. Plundrad.

NNV-
sso

X M Ad X 1 flintskrapa rom jäå

99 HÄLLKISTA, den V av tre i rad liggande 
kistor (A 99 - 101). Inre mått i botten 1,5 
x 0,45 x 0,35 m. Dubbelt lager täckhällar, 
mest småbitar i N delen. Dåligt bevarat 
SKELETT i ryggläge, troligen ej plun
drat. På högra höften en flat, rund kalk
sten med hartstätningsring ovanpå.

N-S

X X M
?

Ad 6 jämfrag- 
ment

ä rom jäå

100 HÄLLKISTA, den mellersta av tre i rad 
liggande kistor (A 99-101). Inre mått 1,52 
x 0,5 m, skadad i V sidan. Med stödstenar 
i sidorna, bottenhällar och sönderslagna 
täckhällar. De nordligaste bottenhällama 
högre än övriga. Spridda SKELETTDE
LAR av TVÅ INDIVIDER, vuxen och 
baby, fanns i hela kistan. Plundrad.

NNV-
sso

X X Juv
+
infl

rom jäå

101 HÄLLKISTA, den Ö av tre i rad liggande 
(A 99-101), något förskjuten åt S. Inre 
mått 1,65 x 0,5 x 0,4 m. Spräckta täckhäl
lar. SKELETT på rygg med höger arm ut
med sidan, vänster över bäckenet. Ansik
tet mot vänster axel, kraniet nästan lod
rätt.

NNV-
SSO

Ad rom jäå

102 BENLAGER, oval form, 9,5 x 1,5 x 0,08 
m. BRÄNDA BEN spridda i gruset, utan 
mörkfargning el. dyl.

NV-
so Ad jäå(?)
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103 HÄLLKISTA, inre mått 1,9 x 0,55 x 0,4 
m. Med stödstenar och extra häll, avsmal
nande mot S. Bottenhällar varav den syd
ligaste låg högre. Täckhällar endast i S 
delen. Omrört SKELETT, endast extremi- 
tetema in situ. Plundrad.

NNV-
sso

X
?

Inf
II

rom jäå

Fig. IV: 24. Översiktsbild av barngravarna i Bjärby från NO. Foto H Schulze 1984.

Fig. IV:24. Photograph showing the children s graves at Bjärby. Photo from north-east.
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4. Förteckning över övriga gravfynd

Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

SHM
1304:1829:5 Bjärby backe Funna 1829 i en gravhög. 2 ovala spänn- 

bucklor, förgylld 
brons

vit Stenberger 1933 s 71.

SHM 3713 Stora Dalby I en åker påträffade drängen
Nils P Olsson en kallmurad 
hällkista med takflisor. I kistan 
fanns ett skelett och vid dess hu
vud låg de tillvaratagna föremå
len.

Dryckeshoms- 
fragment och be
slag till detta, 
brons, 4 små vita 
glaspärlor, 3 
skärvor av ler
kärl.

ä rom jäå Stenberger 1933 s 37.

SHM 4731 Stora Dalby Påträffad 1872 i en gravhög på 
en åker där 5 liknande förstörts. 
Hällkista med skelett, jämsvärd 
och lerkärl.
Fibula troligen från ej observe
rad brandgrav

Fibula, järn. f rom jäå Arne 1919 s 189. 
Stenberger 1933 s 10. 
Åberg 1923 fig 134.

SHM 16617 Grustaget N om 
Kvambacken i 
Bjärby

Oval spännbuck- 
la, likarmat spän
ne.

vit SHM

SHM 19280 Kastlösa Från skadad grav under flat (?) 
mark.

2 ovala spänn- 
bucklor, treflikigt 
spänne, armby
gel, kedjelänks- 
fragment, allt av 
brons.

vit Stenberger 1933 s 73.

SHM 21311 Foml 72, Bjärby Tillvaratagna saker som rasat 
ner tillsammans med skelettres
ter vid vägombyggnad 1936.

2 ovala spänn- 
bucklor, likarmat 
spänne, förgyllt, 
kedjelänk, allt av 
brons, Flöjt av 
ben med 3 hål.

vit SHM
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5. Föremålskatalog

Oregistrerade gravar i Bredinge.
SHM 9158 (1897)

Bronsbeslag, bandformigt bleck med två små hål i ena 
ändens hörn. Möjligen även i den andra men denna är 
eldskadad och hopböjd. L 4,5 cm, br 1,2 cm. 1

Barring, bronsbeslag och bronsklump, samtliga eld- 
skadade.Bärringen av brons med rester av bronsband, 
1,3 cm d. Beslaget uppflikat i en ände, 3,4 cm 1. Brons
smältan är 1,3 cm 1. 2

Keramik, 2 bitar varav en mynningsbit av poröst, grovt 
magrat gods. 3

Hank och del av skuldra, till lerkärl, av fint magrat och 
tunnväggigt gods samt ornerat med intryckta virvelor
nament och linjer. L ca 6,5 cm, godstj 0,5 cm. 4

SHM 24256(1948)

Remsölja, järn, med svagt D-formad ram och torne. 
Spår av läderrem och fastrostade rester av tuskaftat tyg. 
Storlek 3,3 x 3,2 cm. 5

Nitar eller små stift?, 2 st, järn, fragmentariska med plat
ta huvuden. L ca 1,3 cm. 6

Järnfragment, obestämbart (utfällning?), 2,3 x 2,2 x 
0,9 cm.

Pärla, rörben, cylindrisk. L 0,9 cm, d 0,7 cm.

\
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Lerklining, liten bit med triangulär genomskärning, 1,6 
cm 1.

SHM 24935 (1953)

Knivblad, järn. Udd och tånge saknas, 9,1 cm 1, 2 cm 
br. 7

Hartstätning, ca 20 fragment av en ring. D ca 10,5 cm.

Fornl nr 82, hällkistor vid Lunda by.
SHM 17577

Lansspets, järn, med litet lancettformat blad, rund holk 
med rester av träskaft bevarat. 8,5 cm 1, bladets st br 2,1 
cm, holkd 1,6 cm. 8

Lansspets, järn med 
lancettformat blad, rund 
holk och rester av träskaft 
bevarat, 13,1 cm 1, bladets st 
br 3,3 cm, holkd 2,2 cm. 9
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FornI nr 28 a, gravfält vid Stora Dalby
SHM 10477: A

Grav 2, hällkista a:
Eneggat svärd, jäm, i tre delar. Bred tånge med 
tre nitar. Trärester efter slidan fastrostade på 
klingan. L ca 55 cm, br 4,6 cm. Lik ÄEG, fig 
574.

Kniv, jäm, skadad och bruten i tre delar. Runt 
skaftet har suttit ett smalt, ovalt bronsband. 
L 8,2 cm. 10

Lerkärl, av tunt, svartbrunt, fint glättat gods. 
Liten fot, utåtsvängd buk, kort hals och något 
utvikt mynning (typ sk ölandskruka). Ornerad 
med två parallella upphöjda vulster runt hals 
och därunder en rad med cirklar, samman
bundna två och två. Skadat. Mynningsd 13,8 
cm, bukd 17,9 cm, h. 14,65 cm. 11

Grav 2, hällkista b.
Eneggat svärd järn, likt det i a, men med bred 
klinga och trubbig spets. Tånge med fyra nitar. 
Rester av träslida, ett bandformigt skidbeslag 
och lite tygrester fastrostade på klingan. L 57,3 
cm, br 5,2 - 5,8 cm. 12

Kniv, järn, avbmten (?) tånge och konvex rygg. 
L 10,6 cm. 13

Lerkärl, av tunt, svart gods med
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Fornl nr 81, en skelettgrav norr om Lilla
SHM 22763

Pärlor, glas, 3 st blå, tunnformade. D 0,75

Hartstätning, saknas.

Grav 8.
Nit, järn, med två huvuden, saknas.

Hartstätning, saknas.

glättad yta. Vid buk, lång, avsmalnande 
hals och något utvikt mynning. Bukens 
övre del ornerad med snedstreck mellan 
dubbla linjer i meander. Mynningsd 8,9 cm, 
bukd 14,4 cm. Kärlets h 12,5 cm. 14

Grav 3
Hartstätning, 20-talet bitar.

Ett oregistrerat gravfalt vid Lilla Dalby.
SHM 13312 A

Grav 1
Krumkniv, järn, halvmånformig, med liten 
ring i skaftänden. På ringen rester av textil och 
trärester fastrostade på knivbladet.
Knivbladet 7,3 cm 1, br 2 cm. 15

Bronsbleck, nu minst 10-talet delar.
Vid undersökningen som två tårtbitsformade 
bleck lagda på varandra. Några bitar med 
bronsnitar i, som passar i avlånga hål i 
andra bitar.
Största fragmentet 7 x 5,2 cm. 16
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Lansspets, järn, fyrsidigt blad och
rand holk med nithål. Textil fastrostad på bladet. L 17,2
cm, holkd 2,4 cm. 17

Pryl, järn, med trärester fastrostade på tången. L 9,3 cm, 
br 1cm. 18

Nit, järn, en halv, med kraftigt fyrkantigt huvud. L 2,2 
cm.

20
Dubbelkam, horn, sammansatt, med 
stödskivor fastsatta med sju genomgående 
nitar av brons. L 11 cm, br 3,5 cm. 19

Flinta, närmast triangulär genomskärning, 
2 x 1,5 cm. 20

Textilfragment, grovt tyg, ca 5 bitar, med rost. 
Största fragmentet 3,6 x 2,5 cm.

Oregistrerat gravfält vid Rösslösa. 
SHM 14145:E

Grav 2
Spänne, järn, fragment.

Kniv, järn, se samlingsbild. 21

Hartstätning

Grav 6
Kniv järn, S-böjd.
Ursprunglig 1 ca 20 cm, br 2 cm. 22

Lerkärl
22

_

'i

A
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mi

■m,

■: 5r,:

m. 35

Grav 7
Kniv, järn, se samlingsbild. 21
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Hartstätning, till fyra ringar, saknas). |

Grav 9
Knivjärn, se samlingsbild. 21 

Järnring, fragmentarisk, saknas. 

Hartstätning, saknas.

Grav 12
Kniv, järn se samlingsbild. 21

Hartstätning, saknas.

I museets samlingar är knivarna 
från dessa gravar sammanlagda. 
Endast kniven i grav 6 går att 
särskilja.
De övriga är 6,5 - 12,4 cm 1.

Gravar i norra och södra Kastlösa, fornl nr 53, 57
samt oregistrerade
Norra:

SHM 27771 (1961)

Grav 2
Ringspänne, brons, med polyedriska ändknoppar or- 
nerade med punktcirklar. Ringtenen ornerad på ovansi
dan i falt med tre punktrader. Nålen bredast vid basen 
och lindad runt tenen. Baspartiet ornerat längs kanter
na med punktrader. 8,4 - 7,5 cm d. 23

Södra:
SHM 22348 (1939)

Lerkärl, fragmentariskt, av poröst gulbrunt gods, rund- 
bukigt med något utböjd mynning. Bukd ca 8 cm. 24
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Järnten, liten, ej tillvaratagen. 
SHM 23269(1944)

Grav 1
Krumkniv, järn, med svängt blad, profilerat skaft av
slutat med en liten järnring. L ca 8 cm, br 2,1 cm. 25

Nål,järn, fragmentarisk. L nu 6 cm. 26

Hartstätning, ca 25 bitar till ett kärl, 
ca 9,5 cm d. Största fragmentet 4,1 cm 1.

Grav 2
Krumkniv, järn, svängt blad, skaft saknas. 
L 4,8 cm. 27

SHM 25098 (1954)

Sölja, järn, med rektangulär ram och 
avbruten torne. Ramen 3,8 x 2,4 cm. 28

Kniv, järn, med trärester fastrostade 
på tången. L 13,5 cm. 29

Järnfragment, knivspets? L 3,6 cm.

Hartstätning, ca 35 bitar till kärl 12-13 cm d. Största 
fragmenten 1-2 cm 1.

Lerkärl, av tunt, gråbrunt fast gods.Skålformat med ut
vikt mynningskant, lik ÄEG fig 181. Mynnings d 13,5 
cm, h 9,5 cm. 30
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SHM 25392(1955)

Järnring, remsölja (?), fragmentarisk, med bit av tor
nen (?). D 3,1 cm. 31

Kniv, med delvis bevarat träskaft. Konvex rygg, som är 
avsatt mot tången. L 12,2 cm. 32

Hartstätning, ca 35 bitar till kärl, 12-13 cm d. 33

SHM 25392 (1955)

Järnring, remsölja (?), fragmentarisk, med bit av tor
nen (?). D 3,1 cm.

Kniv, med delvis bevarat träskaft. Ryggen starkt avsatt 
mot tången, relativt brett blad. L 12,2 cm.

Nitar, spikar, 8 st samt fragment därav. Största L 4,4 cm.
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Hartstätning, till 3 ringar varav en varit dubbel 
Största fragmentet 7,9 cm 1. 34

Keramik, 3 bitar, av finkornigt, glättat, 
mörkt gods. Därav är 2 mynningsskärvor, 
den ena svagt böjd, den andra rak.

SHM 27749(1965)

Grav 1
Svärd, eneggat, i fragment och flagor, 
med två nitar i tången. L ca 70 cm. 35

Svärdsslidebeslag, järn,
6 bandformade fragment. 36

Hartstätning, 3 små bitar.

Keramik, ett 30-tal skärvor, från 2 olika kärl, dels av 
struket, grått ornerat gods, dels av grövre, rödbrunt oor- 
nerat gods. De förstnämnda delvis ornerade med linjer 
eller med tvärstreckade band. Godstj 0,5 cm resp 37
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Grav 2
Järnbleck, ca 20 st. L 0,9 - 4,1 cm.

Svärdsslidebeslag, 2 bandformade tenar, fragment. 
Största L 3,9 cm, br 0,5 cm. 38

I stenpackningen.
Bronsten, spiralupprullad i 2 varv, ca. 1,6 - 1,4 cm. 39

Keramik 20 skärvor av rödgrått grovt gods. 

Flintavslag, grå. L 2,6 cm.

En oregistrerad fornlämning samt nr 72-76, gravfält 
vid Bjärby.
SHM 16797(1921)

Grav 3
Nålar, 2 st, av ben. Den ena hel (dock avbruten), med 
kvadratiskt huvud med öga. Av den andra (i 2 delar) en
dast nederdelen. L 15 resp 7,1 cm. 40

Grav 4 a
Kniv, järn, kort, med bred rygg och kort tånge, 
starkt nerslipad. L 9,8 cm. 41

Spik, järn, 2 hela med breda flata huvuden och 5 frag
ment varav några med trärester. De hela 6,5 resp 5,9 cm
1.

Flinta, triangulär genomskärning. L 1,7 cm.

Grav 4 b
Sölja?, järn, endast en bit av ramen bevarad. Fastrostad 
textil. Korda 3,5 cm. 42

J
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-oKniv, järn, med bred rygg, avbruten tånge, starkt ner- 
slipat blad. L 9,3 cm. 43

Spik, järn, 3 st, kraftiga med breda huvuden och kvar- 
sittande trärester. (Något fler spikar än 3 enligt rappor
ten). Den hela spiken 6,6 cm 1. 44

Skifferbryne?, saknas.

Grav 6
Kniv, järn, med bred rygg och markerad avsats mellan 
tånge och rygg resp egg. L 12,4 cm. 45

Järnföremål, platt avlångt med hål i den bredare änden, 
vari löper en järnring. L 8,6 cm, ringens d 3,6 cm. 46

Spik, järn, 8 st samt 1 fragment (enligt rapporten endast 
3 spikar). En del med trärester. L ca 6,5 cm.

Bryne, skiffer (?), avlångt med rundade hörn och upp- 
hängningshål. L 8,6 cm.

Grav 9.
Bronsband, hopböjt med på varandra lagda ändar.
L 1,7 cm.

Ögla järn, liten nästan kvadratisk. L 1,8 cm. 47 

Krumkniv, järn, asymmetrisk, skadad. L 9,3 cm. 48
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Lerkärl, typ ”ölandskruka”, svartgrå av fint, välbränt 
och tunt gods. På skuldran ornerad med två parallella 
kamlinjer. Mynningsd 11,6 cm, bukd 15,3 cm, h 10,9 
cm. 49

Lerklining, 5 bitar, närmast triangulär genomskärning. 
L 0,9-1,8 cm.

Grav 10
Fibulaspiral (?), nål av järn omvirad med bronstråd. L 
3,6, tenens d ca 0,4 cm. 50

S-formig hake, brons. 1,5 x 1,5 cm. 51

Pärlor, brons, 2 st, av omböjd tillplattad tråd. D 0,9 resp 
0,7 cm. 52

Knapp?, brons - ”liten bronsknapp” enligt rapporten, 
ej återfunnen.

Synål, brons. L 7 cm. 53

Tånge, järn till kniv, endast yttersta änden bevarad. L 3 
cm.

Pärlor, 2 st av blått glas. Den ena tunnformad.
Den andra mindre och linsformad (Vid genomgången 
fanns ytterligare en pärla i fyndasken). D ca 0,8 cm resp 
0,4 cm 54

Hartstätning, ca 45 bitar, till minst två ringar. Största 
fragmentet 5,8 cm 1.

SHM 21207 (1935)

Grav 1
Mynt, silver, fragmentarisk bit av arabiskt mynt, sak
nas.

Beslag, järn, bandformigt med hål vari en järnkrok sit
ter, saknas.

KLM 32 532 (1952)

Svärd, järn, eneggat, mycket fragmentariskt, och i bi
tar. Med rester efter träskida fastrostad på klingan. Kvar- 
sittande nitrester på tången, nuvarande L 17,4, br ca 4,5 
cm.

Svärdsslidebeslag, järn, klammerformad bandten, av
bruten. L nu 5 cm, br 0,5 cm.

Järnfragment, sönderrostat föremål med trä och tyg
rester (kniv i träslida?), ca 20-30 fragment. Största frag
mentet 3,3 x 2,5 cm.

Hartstätning, 20-tal bitar till en eller två ringar. D ca 
20 cm.

53 54
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Fornl nr 89. Gravfält vid Bjärby. 1967 års under
sökning

ANLÄGGNING 1.
Guldfoliepärlor, 5 st av glasfluss, en fragmentarisk. 55 

Hartstätningsring, oval med barkavtryck. 

Hartstätning, enstaka bitar.

ANLÄGGNING 2
Litet remändebeslag, brons, starkt profilerat och med 
halvrund ändknopp och fragment av läder (?). L 6 cm,br 
0,6 cm. 56

S-formig hake, brons, med små spiralplattor i ändarna, 
ca 2,2x1,8 cm. 57

Beslag, av tunt bronsbleck, med tre små nitar. L 2 cm, 
br 1,5 cm. 58

Hylsa, brons, av omvikt bleck, 0,7 x 0,6 cm. 59

Synål, brons. L ca 7 cm. 60

Sölja, järn, rund med torne. Därtill 5 ev 6 nitar av järn 
med bleck för fäste av soijan, textilfragment, 3,9x3,8 
cm. 61

Krumkniv, järn, symmetrisk med fragment av 
träskaftet. L 9 cm, br 10,8 cm. 62

Syl, järn, med rest av träskaftet. L 7,5 cm, d 0,7 cm.

Kniv, järn, rak, med fragment av träskaftet.
L 11,9 cm 2,1 cm br.

Nit, järn, 5 st.

Pärlor, 4 st av glasfluss varav 2 guldfolierade ~ [ j 

och 2 blå. D 0,5 - 0,7 cm.
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Lerkärl, av mörkt, tunt och fast gods med polerad yta. 
Till typen s k ”ölandskruka” med väl utsvängt mittpar
ti och mynning. På halsen ornerad med två runtom lö
pande pricklinjer, på skuldran med en vulst och en linje 
instämplade små cirklar. Mynningsd 11,5 cm, h 13,5 cm. 
63

Hartstätningsringar, 2 st, ovala. Största d ca 21 cm.

ANLÄGGNING 4 
Järnspets, 2 fragment, (nu tre).
L 4 resp 1,9 cm, br 2,2 resp 2,1 cm. 64

Hartstätning, till kärl av bark, bottentätning och dito 
till skarv.

Flintavslag, förmodligen en tvärpil.

ANLÄGGNING 6a
Krumkniv, järn, 2 fragment. L 2-4 cm. 65

ANLÄGGNING 6b
Sölja, järn, fragmentarisk, med träfragment.
Br ca 2,5 cm. 66

Kniv, järn, med rester av träskaftet. _ Cr^
L 4,2, br 2 cm. 67 Jr
Träfragment, bit av knivskaftet.
L 3,7 cm. 68

Kastlösa socken 177



ANLÄGGNING 7
Pärla, av en bronsspiral. L 1 cm, tj. 0,3 cm. 69

Guldfoliepärlor, glasfluss, 9 st olivformade. L 0,9 - 1 
cm. 70

1972 års arkeologiska undersökning.

SHM 32512 

ANLÄGGNING 1
Pärla, guldfolierad, rund, yttre glasskikt delvis skadat, 
d 0,75 cm, h 0,5 cm, hålets d 0,1 cm. (Fl) 71

Kniv, järn, 3 fragment, del av blad och tånge. På tång
en rester av träskaft, 7,5 cm 1, bladets största br 2 cm, 
tången 4,1 cm 1, 0,6 cm br, ca 0,4 cm tj. (F2) 72

Hartstätning, 13 fragment, från inre bottentätning, stör
sta fragmentet är 2,3 cm 1. (F6)

ANLÄGGNING 2
Kniv?, järn, eneggad 10 fragment, största fragmentet 
4,3 cm 1, 0,3-1,2 cm br. (F4)

Järnfragment, ett 50-tal, 2 nitar och 1 fragment och 
träffagment, av skrin?; 3 fragment med runt tvärsnitt va
rav en är svagt böjd och två är vinkelböjda, sölja?. kor
da 2,8 cm, resp, 2,2 cm, resp 1,9 cm, d ca 0,5 cm; 2 
fragment tillhör troligen kniven,(F4), bladspets 2,4 cm 
1, 0,2-1,4 cm br, 0,1-0,4 cm tj och bladfragment 3,3 cm 
1, 1,2 cm br, 0,1-0,6 cm tj. Nitfragment. 3 st, med fast- 
rostade trärester, 10,8-1,1 cm, d 0,5 cm, 1 st med rest av 
platt nithuvud? d 0,8 cm, 1 st med rest av nitbricka? 1- 
1,6 cm stor. 5 fragment till skrin? därav 1 fragment av 
ett hömbeslag? av platt ten i vinkel, korda-12,3 cm; te
nens br 0,7 cm, tj 0,4 cm; 1 böjt fragment med trärester 
på insida och petrifierade textilrester på utsidan, korda 
1 2,3 cm, br 1 cm, tj 0,4-0,5 cm, ett tenformigt järnfrag
ment med fastrostat trä, järntenens 1 3,2 cm, träfrag
mentet 1,4-3,7x2,5 cm stort. Jämfragment obestämbara, 
ca 50 st, flera med fastrostade träfragment, 0,9-3,5 cm 
stora. (F5)

Hartstätning, 25 g, ca 60 fragment av bl a innertätning, 
fragmentens storlek varierar mellan 0,3-3,5 cm. (F3)

Flintavslag, 1 st, svallat, 1,3x0,9 cm. (F7)
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1975-76 års undersöking.

SHM 32512

ANLÄGGNING 1
Lock, keramik, av gråsvart till gråbrunt fint magrat gods 
med avstruken yta, svagt välvd översida, som avslutas 
av cirkelformat handtag med plan överdel, yttersta kan
ten på handtaget avslaget på en 2,2 cm lång sträcka, lock
ets ytterkant utvikt och förtjockat, d 11,7-11,9 cm, h 4,9 
cm. På lockets insida, ca 0,9 cm från ytterkanten en 
vulst ca 0,5 cm h; handtagets d 4,1 cm, h 1,4 cm.
(F29) 73

ANLÄGGNING 2 
Hartstätning, 40 st fragment av 
hartstätningsring, innertätning till 
botten, fragment intill 5,1 cm 1 (F 
30)

ANLÄGGNING 10 
Järnnagel, 1 st, saknas. (F32)

Hartstätningsbitar, 6 st, inner
tätning till botten, 1,0 - 2,7 cm 1. 
(F33)

Järnfragment, 4 st, varav ett med spår 
av brons, saknas. (F34)

Järnten, 1 st, svagt böjd 3,9 cm, saknas. 
(F35)

Kniv, fragment, 1 st, 1,4 cm 1, 0,4 m tj, saknas. (F36)

ANLÄGGNING 4
Keramik, 3 skärvor, av mellanmagrat 
gods med gråbrun utsida samt gråsvart 
insida och kärna, ett fragment ornerat 
med stämpel i fiskbensmönster,
3,1x2,5 cm; ett fragment med av
struken utsida 2,9x2,7 cm; ett frag
ment saknar nästan helt utsida,
2,9x2,4 cm, Godstj 0,7-0,8 cm.
(F31)

ANLÄGGNING 24
Pärla, 1 st, bärnsten, tunnformig, d 0,6 cm, h 0,5 cm, 
hålets d 0,3 cm. (F10)

ANLÄGGNING 25
Lerkärl, rundbukigt med högt placerad skuldra och kort 
insvängd hals, utvikt mynningskant och plan botten, oor- 
nerad av fint magrat gods, ca 0,4 cm tj, med brungrå av-
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struken utsida, svartgrå kärna och insida, Keramiken är 
spjälkad. Mynningsd ca 11,5 cm; bukd 14,4 cm, nu i fle
ra delar. (F 9)

Kniv, järn, eneggad, med svängd rygg och konvex egg. 
Tången med fastrostade träfragment utgår direkt ur bla
det. Vid övergången mellan tånge och skaft en nit; 1 ca 
1 cm, d 0,4 cm, Knivens 110,8 cm, bladets största br 1,9 
cm. (Fl2) 74

Hartstätningsringar, 2 st, ovala, båda innertätningar, 
varav en bottentätning, d 15,2x13,4 cm. (Fl 1) 75

ANLÄGGNING 35
Keramik, 14 skärvor, av tjockväggigt kärl med ljusbrun 
avstruken utsida och gråbrun kärna och insida samt av 
mellanmagrat gods, en bit av botten och del av kärlvägg 
4 cm 1, 2,6 cm br och 2,1 cm tj, övriga bitar mellan 1 - 
4,7 cm stora. (F37)

-o
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Hartstätningsfragment, ca 100 st, innertätning av ett 
ovalt 19x11 cm stort svepkärl, enstaka fragment har av
tryck av söm, intill 3,1 m 1. (F38)

ANLÄGGNING 36
Kniv, av järn, eneggad, saknas. (F39)

Keramik, 1 st, bottenbit med ljus svagt tegelröd till gul
grå utsida och svartgrå insida och kärna, av ganska fint 
magrat gods, 6,8x7,1 cm st, godstj 1,9 cm. (F40)

ANLÄGGNING 38
Flintavslag, 1 st, 2,lxl,8x0,5 cm. (F41)

ANLÄGGNING 40
Synål, brons, överdelen inkl öga, saknas. (F24)

Sölja, brons, rektangulär ram, enledad, saknas. (F25)

Kniv, järn, eneggad, saknas. (F23)

Hartstätning, 36 fragment av innertätning till botten, 1 
1-3,6 cm. (F22)

ANLÄGGNING 62
Pärla, 1 st av bärnsten, tunnformad, nedsliten till oval 
form, d 0,85-1,05 cm, h 0,6 cm, hålets d 0,4 d. (Fl8) 76

ANLÄGGNING 73
Pärla, 1 st av bärnsten, tunnformad, d 0,7 cm, h 0,4 cm, 
hålets d 0,3 cm. (Fl6) 77

ANLÄGGNING 75
Flintbit, 1 st, 2,3x1,9x1,1 cm, svallad. (Fl7)

ANLÄGGNING 79
Pärla, 1 st av bärnsten, tunnformad, d 1 cm, h 0,3-0,4 
cm, hålets d 0,4 cm. (F20) 78

ANLÄGGNING 80
Pärla, 1 st av bärnsten, tunnformad, d 0,8 cm, h 0,35- 
0,5 cm, hålets d 0,4 cm. (F21) 79

ANLÄGGNING 84
Hartsfragment, 1 st, 1,35x1,1x0,4 cm. (Fl5)
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ANLÄGGNING 89
Kniv, järn, eneggad, med spår av trä på tången och 11 
jämfragment. Knivbladets spets och tångens yttersta än
de saknas, 13,4 cm 1, bladets 8,9 cm 1, största br ca 2 cm, 
tångens största br 1,5 cm. Största järnfragmentet är 
2,7x1,6x1, 1 cm. 80

Hartstätningsring, halv, av 8 fragment, inre bottentät- 
ning, fragmentens längd varierar mellan 1-2,7 cm, ca 5 
cm i d (Fl4)

ANLÄGGNING 91
Hartstätning, 3 fragment av inre bottentätning; 1,8 cm, 
resp 2,8 cm, resp 4 cm 1. (F7)

Flintavslag, 1 st, 2x1,7 cm, svallat. (F8)

ANLÄGGNING 99
Krumkniv, järn, med symmetriskt blad, 8,5 cm 1, bla
dets största br 5,4 cm, skaftet, som avsmalnar mot än
den och på vilket finns fastrostade trärester är 4,6 cm 1, 
största br 1,3 cm (F6). 81

Järnfragment, 2 st. (F5) 82

Hartstätningsring, d 8 cm, 23 fragment av inre tätning, 
fragmentens 1 är mellan 0,7 och 4 cm. (Fl)

ANLÄGGNING 100
Kniv, järn, eneggad, i 2 delar + 4 fragment. Knivens 
bladspets avbruten, största delen är 8,8 cm 1, därav är 
bladet 5,95 cm 1, bladets största br 1,5 cm; den avbrut
na spetsen 2,2 cm 1. Tången avsmalnar mot änden. De 
fyra fragmenten är mellan 0,9x0,9 cm till 2,8x2 cm sto
ra. (F4) 83

Hartstätning, 43 fragment, av innertätning, flertalet 
fragment ca 1 cm 1, enstaka upp till 3 cm 1, några med 
söm. (F3) 84

ANLÄGGNING 103
Järnfragment, 1 st, knivblad? saknas (F28)

X
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6. Sockensammanfattning

Kastlösa socken är den till ytan största socknen på sö
dra Öland. Den är liksom sina grannar i norr och söder 
delad i en större, kargare del i öster, där Stora Alvarets 
hedlandskap börjar, och en bördig västdel, som mjukt 
sluttar ner mot Kalmarsund. Delarna åtskiljs av västra 
landborgen med sina grusåsar.

Kastlösa är en av öns mer fornminnesrika socknar. 
Den är även rik på lösfynd från både sten-, brons- och 
järnålder. Bland dessa lägger man speciellt märke till 
det stora antalet dräktdetaljer och smycken av ädel me
tall, guld eller brons. De har oftast framkommit vid plöj
ning eller grustäkt och många härrör från förstörda 
gravar. Ett flertal depå- och/eller skattfynd från olika 
tidsåldrar finns även. Mest känd är den stora silverskat
ten som hittats vid grävning i ett trädgårdsland på Kast
lösa gård. Den nedgrävdes under vikingatiden, vilket de 
över tusen arabiska mynten, tenarna och andra silver
stycken visar.

Socknens gravfalt finns främst på landborgens ås- 
ryggar. Några finns även på höj dryggar i alvarområdet 
i öster. Gravarna är dock färre här och ibland ensamt lig
gande. Enstaka gravar finns även i betes- och lövskogs
bältet nere vid stranden. Gravfälten på landborgen ligger 
som vanligt i rad som pärlor på tråd, och någon exakt 
gräns var de börjar och slutar är svårt att ange. I flera 
fall finns p g a odlingen mycket lite eller inga yttre spår 
kvar alls efter gravar, som t ex i Lilla Dalby. Man kan 
räkna med att många gravar belägna på strandvallarna 
ner mot sundet forstörts av den intensiva odlingen.

1 Kastlösa socken har undersökts ungefar 200 gravar 
av vilka de flesta sannolikt är från järnåldern, dvs 
många kan ej dateras genom fynden, utan genom grav
konstruktion, orientering, läge i förhållande till dater- 
bara gravar etc. Antalet undersökta jämåldersgravar far 
ses som stort. Även om knappt hälften av dessa är lik
artade barngravar från en och samma plats, är vidare 
spridningen av undersökningarna mycket god, jämfört 
med andra socknar.

Av de nästan 200 gravar som undersökts, innehöll en
dast 60 gravgods av järnålderskaraktär, beroende på att 
de 83 barngravarna (varav 75 på fornlämning 89 i Bjär- 
by) i regel var tomma. Av gravar med fynd kunde 31 
dateras till en bestämd period av järnåldern. De visar 
den i detta område så vanliga kombinationen romersk 
järnålder och vikingatid, även om här också finns någon 
enstaka representant fór förromersk järnålder. Som van
ligt på Öland dominerar den äldre romerska järnåldern, 
även om vikingatiden är relativt väl representerad. Räk
nar man också med de mer osäkert daterade gravarna 
och ej bara de säkra och fyndförande, dominerar den ro
merska järnåldern totalt. Av de 31 gravarna är två från 
förromersk järnålder, 21 från äldre romersk och en från 
yngre romersk jämålder/böij an av folkvandringstid samt 
sju från vikingatid. Tidsperioderna mellan romersk järn
ålder och vikingatid är representerade endast genom lös
fynd.

Med undantag av Stora Dalby-gravarna och de låga, 
resta kalkstenshällarna i Bjärby, har i stort sett alla gra
varna i Kastlösa socken kommit oväntat i dagen. De fles
ta låg i odlad mark utan markering ovanjord. Sannolikt 
har flertalet av gravarna varit markerade på något sätt 
(jfr Gåtebo i Bredsättra socken, Stora Dalby respektive 
gotländska gravar från samma tid), men denna marke
ring har förstörts av plöjningen. De tätt i rader lagda 
barngravarna i Bjärby har fodrat en markering, såvitt in
te alla anlagts vid samma tid. De två gravfälten i Stora 
Dalby och Rösslösa, som låg i icke odlad mark, var sins
emellan helt olika vad gäller yttre markering. På det vi
da Dalby-gravfältet låg hällkistorna i runda eller 
rektangulära stensättningar eller under en låg jordkulle. 
I betesmarken i Rösslösa tycks, enligt bilderna från un
dersökningen, inget ha varit synligt ovanjord som an
tytt gravar, så när som klumpstenarna i de förromerska 
gravarna nr 10 och 11.

Gravarna som undersökts i Kastlösa socken var i re
gel skelettgravar. Endast 10 brandgravar finns doku
menterade. Skelettgravarna är till typen mycket lika: 
hällkistor med täckhällar i flera lager. Den stora mäng
den lämnar å andra sidan utrymme för många variatio
ner i fråga om detaljer i gravarnas uppbyggnad, t ex 
”fönster” eller öppningar på kistornas långsidor, olika 
sätt att arrangera täckhällarna etc. Relativt många kall- 
murade kistor finns. Medräknat uppgifterna från de osak
kunnigt undersökta gravarna, uppgår dessa till ca 10 
stycken. Ovanlig är varianten där hälften av kistan var 
kallmurad, hälften byggd av stående flisor.

De få brandgravarna utgjordes av brandflak i sten- 
sättning, vid klumpstenar, resta hällar, brända ben i ur
na eller utströdda ben.

Utmärkande för socknen är även det stora antalet 
barngravar och då speciellt för spädbarn. Drygt 80 barn
gravar har undersökts, vilket är 50 fler än i Smedby sock
en, som också haft ett jämfört med övriga Öland högt 
antal påträffade barngravar. Det tycks som om det "nor
mala" är att barngravarna ligger blandade med de vux
nas och att den täta koncentrationen på fornlämning 89 
är unik.

Fyndmaterialet är varken rikhaltigt eller speciellt 
praktfullt. Orsaken till detta är förutom recenta skador 
den omfattande och systematiska plundring gravarna 
varit utsatta fór - vi vet ej hur rikt utrustade just de plun
drade gravarna varit .Endast 15 gravar med gravgods har 
tolkats vara helt intakta, dvs varken plundrade eller 
nämnvärt skadade på annat sätt. De är övervägande från 
romersk järnålder. Tre var brandgravar. Av dessa orör
da innehöll 2/3 en kniv, lika många ett eller flera kärl 
(hartstätade eller av lera) och för övrigt fanns endast mer 
enkla saker. Den rikaste graven var den i Bjärby, nr 2, 
som undersöktes 1967 (1414/75). Endast två vapengra
var har påträffats och de torde vara intakta (SHM 
10477:A). Vapen kan dock ha funnits i de plundrade gra
varna. De övriga gravarna som tolkats som orörda var
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SHM 14145:E 6 och 7, 9158, 10477:A nr 3, 22763, 
22348, 25098, 16797 4a, 4b och 6, 21207 2 och slutli
gen nr 25 och 99 av de gravar som undersöktes 1975/76 
i Bjärby.

Boplatslämningarna i Kastlösa är få. Vid Stora Dal
by, strax nordost om byn, och även i norr och söder, finns 
ett flertal husgrunder och ett stort stensträngssystem. 
Många av husen är sammanbyggda. De är av den typ 
som vid undersökningar har visat sig vara från huvud
sakligen romersk järnålder. Ett par av husen ligger inne

på gravfåltet. Andra husgrunder finns t ex på Lilla och 
Stora Dalbys marker ute på alvaret. Vid Lilla Dalby, strax 
norr om byn, där den vikingatida graven SHM 22763 
fanns, har ett mörkt lager påträffats, som kanske tyder 
på en boplats.

Några lämningar efter en vikingatida bebyggelse har 
ännu ej påträffats i Kastlösa socken. Den kan kanske, 
liksom man kan antaga för Mörbylånga socken (vid Ri
singe) ha funnits på strandvallen mot Kalmar sund.

Beteby

)sin je höi

'S/. Dalby

Penåsa

Karta IV:8. Daterade gravfynd från järnåldern i Kastlösa sn. Utdrag ur topografisk karta. Skala 1:50 000.

Map IV: 8. Iron Age burials in Kastlösa parish. From the Topographical map of Sweden. Scale 1:50 000.
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6. Summary

Kastlösa is southern Öland’s largest parish. Like its 
neighbours to the north and south, it is divided into a 
larger, more barren eastern area where the heathlands 
of Stora Alvaret begin, and a fertile western area which 
gently slopes down to Kalmarsund. These two areas are 
separated by the gravel ridges of the ”Västra Landbor
gen”.

Kastlösa is one of the island’s parishes richest in an
cient monuments. It is also rich in stray finds from both 
the Stone, Bronze and Iron Ages. Among these, the lar
ge number of dress details and jewellery made of pre
cious metals and bronze, are especially noteable. The 
majority have been found in connection with ploughing 
or gravel quarrying, and many originate from destroy
ed graves. Several hoards from different periods are al
so known. The most well-known is the large silver hoard, 
found in a vegetable garden in Kastlösa village. It was 
deposited in the Viking Age, which is evidenced by the 
more than 1,000 Arabic coins, bars, and other pieces of 
silver.

The parish’s cemeteries are mainly situated on the 
gravel ridge of the ”Landborgen”. A few are also loca
ted on the crests of ridges in the heath area to the east. 
Although here, the graves are fewer in number and, at 
times, scattered. Single graves are also found in the belt 
of pasture lands and deciduous forests near the shore. 
The ”Landborgen” cemeteries are usually oriented like 
beads on a string, and it is difficult to distinguish any 
definite boundary between them. In several cases, among 
others, at Lilla Dalby, over-ploughing has left few or no 
visible traces of the graves. It is certain that many gra
ves located on the ancient shoreridges down toward the 
shoreline have been distroyed by intensive cultivation.

A total of approximately 200 graves in Kastlösa pa
rish have been excavated. The majority probably date to 
the Iron Age, that is, many can not be dated through finds 
but through grave construction, orientation, location in 
relation to datable graves, etc. The number of excavated 
Iron Age graves is considerable. Although just less than 
half of these are children’s graves from one and the 
same site, the distribution of the excavations is very good 
compared with the other parishes.

Only c. 60 of the nearly 200 excavated graves con
tained finds of Iron Age character, because the 83 chil
dren’s graves (75 from Raä no. 89 in Bjärby) were, as a 
rule, empty. Of the graves containing finds, 31 were da
table to a certain part of the Iron Age. They show the 
combination Roman Iron Age, and Viking Age com
monly occurring in this area, although there are also a 
few single graves representative of the pre-Roman Iron 
Age. The early Roman Iron Age dominates on Öland, 
although the Viking Age is relatively well represented. 
If the graves with more uncertain dating are also inclu
ded, not only those which are well-dated and which in
clude finds, the Roman Iron Age dominates completely.

Two of the 31 graves date to the pre-Roman Iron Age, 
21 date to the early Roman Iron Age, one dates to the 
late Roman Iron Age/early Migration Period, and with 
seven graves date to Viking Age. The periods between 
the Roman Iron Age and Viking Age are represented 
only through stray finds.

Except for the graves at Stora Dalby and the low, 
upright limestone slabs at Bjärby, all of the graves from 
Kastlösa parish have been found, completely unforeseen 
in connection with different kinds of activities. The ma
jority were located in cultivated lands with no identifi
cation above the ground. Several of the graves have 
probably been indicated in some way, although these 
have been later destroyed by ploughing. The tightly 
situated rows of children’s graves in Bjärby needed 
an identification in the case that they were not all buri
ed at the same time. The two cemeteries at Stora Dalby 
and Rösslösa, not situated on cultivated land, were com
pletely different concerning exterior grave shape. In the 
Dalby cemetery, the stone cists lay in round or rectang
ular stone settings or beneath a low earthen mound. Ac
cording to the photos from the investigation in the 
pasture lands at Rösslösa, there seem to be no other in
dications of graves than the boulders in the pre-Roman 
Iron Age graves Raä nos. 10 and 11.

The graves in Kastlösa parish were, as a rule, inhu
mation burials. Only 10 cremation burials have been do
cumented. The inhumation burials are very similar in 
type; stone cists with several layers of roof-slabs. On the 
other hand, this large number means that there are ma
ny possible variations relating to the graves’ construc
tional details, as, for example; the walls which either 
were constructed as dry-stone walls or with standing li
mestone slabs, ”windows” or openings in the sides of 
the cists, different ways of arranging the roof-slabs, etc. 
Including the information from the unprofessionally ex
cavated graves, ca. 10 graves were built with dry-stone 
walls. The variation where half of the cist was built with 
dry-stone walls and the other half with standing slabs is 
unusual. The few cremation graves consisted of crema
tion layers in a stone setting, near or beneath boulders 
or standing slabs, burnt bones in an urn, or bones that 
had been strewn on the ground.

The large number of children’s graves, especially in
fants, is characteristic for the parish. More than 80 chil
dren’s graves have been investigated, which is 50 more 
than in Smedby parish which also, compared with the 
rest of Öland, has a large number of children’s graves. 
The ”normal” pattern seems to be the practice of pla
cing the children’s graves mixed among the graves of 
adults, thus indicating that the large concentration at Raä 
89 is unique.

The find material is neither rich nor especially splen
did. The reason is, except for recent damage, the exten
sive and systematic plundering the graves have been
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exposed to. Only 15 graves with grave goods, several 
dating to the Roman Iron Age, have been judged as being 
intact, that is, neither plundered or noticeably damaged 
in any other way. Three of these were cremation graves. 
Two-thirds of the undisturbed graves contained a knife, 
and two-thirds contained one or more vessels (with re
sin or clay caulking) in addition to more simple objects. 
The richest grave, Bjärby Raä no. 2, was investigated in 
1967(1414/75).

Only two weapon graves have been found, and they 
were probably intact (SHM 10477:a, cist and b). Howe
ver, weapons can also have been deposited in the plun
dered graves. The remaining graves that are thought to 
have been undesturbed are: SHM 14145:6 and 7; 9158; 
10477:A no. 3; 22763; 22348; 25098; 16797 4a, 4b and 
6, 21207 2 and finally nos. 25 and 99 of the graves in
vestigated in 1975-76 in Bjärby.

Settlement remains are rare in Kastlösa parish. Se
veral house foundations and a large system of stone fen
ces are found at Stora Dalby, just north-east of the 
village, as well as north and south of the village. Many 
of the houses are adjoined. They are of the type which, 
upon excavation, mainly proves to date from the Roman 
Iron Age. A couple of the houses lie within the cemete
ry. Other house foundations are found on, for example, 
the property belonging to Lilia and Stora Dalby out in 
the heath area. Close to the site of the Viking age grave 
SHM 22763, just north of Lilla Dalby, a dark layer, im
plying settlement, was found.

No evidence of Viking Age settlements have yet been 
found in Kastlösa parish. They may perhaps have been 
located on the ancient shoreline down toward ”Kalmar 
sund” as in Mörbylånga parish (at Risinge).

Fig. IV:25. Detalj av hällkista ani nr 2/1972 som delvis var kallmurad. Foto Å Nilsson 1972.

Fig. IV:25. Detail from the stone cist no. 2/1972. The walls were made of standing stone slabs and dry-stone walling.
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V Sandby socken
av Margareta Beskow-Sjöberg

1. Inledande sockenbeskrivning

Sandby socken ligger längs södra Ölands östra kust och 
är den nordligaste alvarsocknen på öns östra sida. Den 
gränsar i norr till Gårdby, i väster till Torslunda och Vick- 
leby och i söder till Stenåsa socknar. Socknens västra 
del, väster om östra landborgen, ingår i Stora Alvaret. 
Socknen omfattar 4073 hektar, varav år 1944 20 % var 
åker, 13,5 % ängsmark, 1,5 % skogsmark och 65 % öv
rig mark, dvs framfor allt alvarmark (Öland III 1948 s 
535). I socknens norra del finns två alvarbyar, Skarpa 
Alby och Ekelunda, varav den senare omges av löv
skogsdungar. Vid Ekelunda finns också ett område med 
djupare morän som möjliggjort odling här ute. Det sam
ma gäller for ödebyn Dröstorp, medan Skarpa Alby lig
ger på gränsen mellan bördigare moränområde och ren 
alvarmark (jfr SGU:s jordartskarta, bladet 4G Kalmar 
SO/ 4H Runsten SV).

Ancylusvallen löper i nordsydlig riktning genom 
socknen åtföljd av landsväg och gravfalt. Litorinavallen 
kan ställvis urskiljas i landskapet i socknens sydligaste 
del, där de två strandvallarna löper parallellt ett par km

på ett avstånd av ca 2-300 m. Längre norrut finns stora 
sand- och grusområden, där den yngre strandvallen ej 
kan urskiljas. Spår av ytterligare strandvallar kan ur
skiljas i sjömarkerna.

Förutom mindre våtmarker på alvaret finns Drös- 
torpsmossen och en mindre myr vid Ekelunda. Vidare 
finns sankmarker söder om Södra Sandby och norr om 
Norra Vället vid avtagsvägen till Ekelunda. De senare 
har bildats genom att ancylusvallen hindrat vattenav
rinning åt öster.

I Sandby finns idag nio byar plus torpstället Norra 
Vället och ödebyn Dröstorp. Förutom de båda alvarby- 
arna och Södra Sandby, som är belägen på östra land
borgen, ligger byarna i det bördigare området öster om 
ancylusvallen i socknens nordöstra del, där också kyr
kan är belägen. Det är också här som den mesta och bäs
ta åkerjorden finns.

Husgrunder och stensträngsområden, som represen
terar järnålderns bebyggelse finns på sju lokaler i sock
nen. En av dessa ligger på alvaret, 1 km norr om

Fig. V: I. Flygbild mot nordväst över Södra Sandby. På åkrarna i förgrunden låg röset fornl nr 77 delvis undersökt 
1942 samt en överodlad husgrund fornl nr 76. Foto M Beskow 1972.

Fig. V:l. Aerial view of Södra Sandby toward the north-west. The cairn, Raä no. 77, partially excavated in 1942 was 
located in the field in the foreground, together with a ploughed-over house foundation, Raä no. 76.
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Ekelunda by, övriga i sjömarkema öster om Norra Sand
by och Näsby (4 lokaler) eller omgivna av åkermark sö
der om Södra Sandby (2 husgrunder).

Socknens märkligaste fornlämning är utan tvekan 
Sandby borg. Borgen skiljer sig genom sitt läge vid havs
stranden från Ölands övriga fomborgar, belägna på mitt
landet och alvaret. Den ligger på en moränrygg alldeles 
ovanför stranden som här utgörs av sand och kalkhällar 
ut i vattnet. Borgen är oval, 80 x 110 m. Dess mur/vall 
är kraftigast in mot land, där också spår av yttre befäst
ningsverk finns, medan ingången vätter mot Östersjön. 
Fornborgen ger alltså intryck av att vända sig från land 
och att vara beredd att ta emot sina invånare från sjön. 
Sandby borg har ibland tolkats som ett sjörövarnäste. 
Mot detta talar borgens uppbyggnad och dess radiellt 
liggande husgrunder, vilka i plan överensstämmer med 
husgrunder i övriga ölandsborgar som Eketorps och Is- 
mantorps borgar. Utgrävningar har ej företagits i bor
gen, och några lösfynd är inte heller kända därifrån.

I Sandby finns tre runstenar, varav två står intill va
randra på kyrkogården. Inskrifterna visar samhörighet i 
stil och innehåll (Söderberg & Brate 1901 nr 26 och 27, 
s 82-86, foml nr 17-18). Runstenarna har troligen ingått 
som gavelstenar i ett tidigkristet gravmonument, en s k 
eskilstunakista. Den tredje runstenen, ”Bjömflisa”, står 
ute på alvaret, nära det nordvästra sockenhörnet (Sö
derberg & Brate 1900-1906 nr 25). Texten lyder: ”Jö- 
rund uppreste stenen efter sin broder...” Stenens placering 
ute på alvaret markerar möjligen en kommunikations
led eller en ägogräns.

De synliga fornlämningarna finns spridda över hela 
socknen, dock med en koncentrationstendens till östra 
landborgen. På alvaret ligger dels enstaka gravar på små 
moränryggar, dels stråk av gravar på längre moränåsar.

Det tydligaste är raden av gravar - rösen och stensätt- 
ningar - på en rygg nära 15-meterskurvan i socknens 
södra del (fornl nr 22-28). Denna rad fortsätter in i Ste- 
nåsa socken (Stenåsa sn, fornl nr 16). På alvaret i Sand
by socken finns totalt 50 synliga stensättningar och rösen. 
De flesta är ensamliggande eller 2-3 tillsammans. Strax 
söder om Skarpa Alby finns dock ett gravfält med ca 15 
stensättningar (fornl nr 94).

På ancylusvallen finns i söder Frösslunda - Sandby- 
täkternas stora gravfält med fortsättning in i Stenåsa 
socken. Vid Södra Sandby ligger några mindre gravfält 
(fornl nr 78-79) och i socknens norra del finns resterna 
av ett stort gravfalt (fornl nr 5-15). Också här fortsätter 
raden av gravfält in i angränsande socken, Gårdby. I det 
bördiga området öster om landborgen förekommer en
staka gravar, medan de är något fler i de magrare sjö
markerna i sydost. Här finns också gravfaltsrester på 
litorinavallen (foml nr 38-40).

Sammanlagt har Sandby socken 207 synliga forn- 
lämningar, som bedömts vara gravar. Ungefar hälften av 
dessa ingår i gravfälten på ancylusvallen, där även icke 
ovan mark synliga gravar torde finnas. I samband med 
grustäkt i ancylusvallen har åtskilliga gravfynd fram
kommit och delvis tillvaratagits. För många av dessa äl
dre fynd är dock det ursprungliga läget svårt att fastställa. 
En del utgrävningar av gravar i samband med grustäkt 
har företagits på landborgsgravfaltet, fornl nr 5-7 (jfr 
kap V:3). 1 det bördiga åkerområdet i nordöstra delen av 
socknen finns endast få synliga gravar, bl a högar, in
sprängda i åkermarken. Här har sannolikt skett bortod- 
ling av fornlämningar. Enstaka hällkistor i odlad mark 
har undersökts, men några större undersökningar av 
överodlade fornlämningar har inte gjorts.

Fig. V:2. Flygfoto över Sandby borg invid Östersjöns strand. Borgens radiellt ordnade husgrunder kan skönjas under 
grastorven. Foto från väster, M Beskow 1972.

Fig. V:2. Aerial view of the fortress Sandby borg on the shore of the Baltic Sea. The radially ordered house founda
tions are slightly visible below the turf.
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2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och gravfält

1. Tre runda stensättningar, på låg moränrygg i
alvarmark 2 km N om Ekelunda. Stensättning- 
arnaär5,8resp 13 mdoch0,1, 0,2resp0,5 mh. 
Den större med öppen stenfyllning, gropig och 
urplockad, de mindre övertorvade.

3. Röse, på låg ”klint” i alvarmark 1,5 km N om 
Ekelunda, benämnes ”Torrör” eller ”Tornrör”. 
Röset är runt, 11 m d och 1,7 m h, byggt av kalk
sten och har kallmurad kantkedja av kalksten i 
tre skift. Undersökning 1967 av Ingmar Jansson. 
Jfr kap V:3.

4. Stenram, på ancylusvallen i tallplantering vid 
skolgård 12 m NNV om skolhuset i Gårdby. Sten- 
ramen är rektangulär, 15 x 24 m, bestående av 12 
en gång resta stenar, 1-1,2 m 1 och 0,5-1,2 m br. 
I mitten finns två liggande kalkstenshällar. Grus- 
täktskadad i NO.

5. Gravfält, på ancylusvallen 100 m S om avtags
vägen till Skarpa Alby från östra landsvägen. 
Gravfältet är 30-80 x 110 m stort och består av 
20 fornlämningar. 16 runda stensättningar, 7- 
18 m d och 0,1 -0,4 h, övertorvade. En stensätt- 
ning har fyra motställda, numera liggande stenar 
i begränsningen och en har kantränna, 1 m br. En 
rektangulär stenram, 11 x 18 m av 8 (10) resta 
stenar 0,8-1,6 m h och 0,7-1 m br, hälften av ste
narna är omkullfallna. Tre av de runda stensätt- 
ningama ligger delvis inom stenramen. Tre ovala 
fördjupningar, 2-4 x 6-12 m och 0,2 m dj, båt
gravar? År 1949 undersökte Bertil Almgren ett 
10-tal gravar i gravfältets N kant i samband med 
grustäkt, ATA dnr 4444/49. Jfr kap V:3. Grav- 
fältskarta dnr 4584/49.

6. Två runda stensättningar och rest sten, på an
cylusvallen i betesmark 75 m S om fornl nr 5, 
dvs ursprungligen troligen sammanhängande 
med fornl nr 5. Stensättningarna är 7 resp 12 m 
d och 0,2 resp 0,1 m h samt övertorvade. Grav- 
fältskarta upprättad av K A Gustawsson 1927, 
dnr 2327/28.

7. Två en gång resta stenar, i grustag på ancylu
svallen 50 m S om fornl nr 6. Stenarna är 1,3 och 
2 m 1 och ligger i gammal, delvis igenfylld grus
täkt. År 1948-49 undersöktes här boplatsrester, 
ATA dnr 3074/48 och 4584/49. År 1964 under
sökte/registrerade K G Petersson ett 10-tal ska
dade anläggningar i samband med nedläggning 
av telekabel, ATA dnr 5766/64. Jfr kap V:3.

8. Två resta stenar, på ancylusvallen i tallplante
ring 220 m S om fornl nr 6. Stenarna är 1,1 och 
0,9 m h.

9. Rund stensättning, på ancylusvallen i tallplan
tering 150 m S om fornl nr 8. Stensättningen är 
10 m d och 0,3 m h. Den har kantkedja av 11 
resta stenar på 1,5 m avstånd från varandra samt 
mittgrop 4 m d och 0,5 m dj. Intill stensättning
en finns en kantställd kalkstenshäll, 0,1 m h och 
0,3 m 1.

10. Rund stensättning, på ancylusvallen i tallplan
tering 75 m VSV om fornl nr 9. Stensättningen 
är 17 m d och 1 m h, övertorvad och har två gro
par i mitten, 3 m d. Ca 35 m N därom är en rest 
sten, 0,6 m h och 0,4 m br.

Fig. V: 3. Rektangulär stenkrets inom gravfältet fornl nr 5 beläget på landborgen. Gårdby kyrka i fonden. Foto från sö
der, KA Gustawsson 1927, ATA.

Fig. V:3. Rectangular stone frame from cemetery Raä no. 5 situated on the ”Landborgen ”. Gårdby church is seen in 
the background. Photo from south.
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Fig. V:4. Gravfältet fornl 5 sextiosju år senare. Foto från söder, M Sjöberg 1994. 

Fig. V:4. The cemetery, Raä no. 5, photographed 67 years later. Photo from south.

12. Två runda stensättningar, på ancylusvallen i 
tallplantering 60-75 m S om fornl nr 10. Sten- 
sättningarna är 10 och 9 m d, 0,3 och 0,2 m h, 
övertorvade. Den större har kantkedja av halv
meterstora stenar och mittgrop, 4 m d. Ca 10 m 
V om den större stensättningen står en rest sten, 
1 m h och 1,1 m br.

13. Två resta stenar och två hällkistor (sönder- 
grävda), på ancylusvallen i tallplantering 75-100 
m SV om fornl nr 12. Stenarna är 1,3 resp 1,5 m 
h och 1 resp 0,5 m br, den ena omkullfallen. Av 
hällkistorna, som ligger 20 m S om de resta ste
narna och 15 m ifrån varandra, återstår endast 
några kantställda kalkstenshällar, 1 m 1 och 0,2 
m h.

15. Gravfält, på ancylusvallen i tallplantering 50 m 
S om avtagsvägen till Sandby kyrka. Gravfältet 
är 50 x 90 m stort och består av 12 fornlämning- 
ar; 11 runda stensättningar, 7-15 m d och 0,1- 
0,7 m h, övertorvade varav två med kantränna, 1 
m br och 0,1 m dj. En rund grop, 6 m d och 0,3 
mdj.

Fornl nr 5-7, 8, 9, 10, 12, 13 och 15 utgör rester 
av ett ursprungligen kilometerlängt landborgs- 
gravfält.

19. Hög, på moränkulle i sandig åkermark 200 m N 
om Sandby kyrka benämnes ”Kycklingehögen”. 
Högen är numera oval, 17 m d och 1,5 mh, ska
dad av plöjning i S och N kanten. Odlingsten på
lagd.

20. Rund stensättning, i flack alvarmark 500 m 
VNV om Södra Sandby. Stensättningen är 20 m 
d och 0,6 m h, övertorvad, skadad av kalkstens- 
brytning. Intill stensättningen är en 70 m 1 båg- 
formig stensträng.

21. Rund stensättning, på flack alvarmark 200 m 
NNO om nr 20. Stensättningen är 19 m d och 0,7 
m h, övertorvad och gropig, delvis skadad.

22. Rund stensättning, på flack moränås i alvarmark 
1 km SV om S Sandby. Stensättningen är 11 m 
d och 0,2 m h, övertorvad och med mittblock, 1,4 
x 2 m stort, och har kantkedja av halvmetersto
ra stenar. Intill stensättningen är en tidigare rest 
sten, 1,6 m 1, och en kantställd kalkstenshäll, 1,1 
m 1, som kan indikera en hällkista.

23. Röse och två stensättningar, på flack morän
rygg i alvarmark 500 m SV om fornl nr 22, be
nämnes ”Saljerör”. Röset är runt, 20 m d och 1,8 
m h, byggt av kalksten. Det har inre kallmurad 
kantkedja av kalksten i tre till fem skift. Röset är 
utrasat och ojämnt. Den kallmurade kantkedjan 
är ca 15 m d, vilket kan vara rösets ursprungliga 
storlek. Röset är omgivet av ett brätte, 3-4 m br 
och 0,2 m h. Ca 15 m NV och SV om röset är två 
runda stensättningar, 8 resp 5 m d och 0,3 resp 
0,1 m h samt övertorvade. Den större har mitt
grop, 2 m d.

24. Rund stensättning, på flack moränås i alvarmark 
450 m SSV om fornl nr 23. Stensättningen är 17 
m d och 0,5 m h och övertorvad. Rester av inre 
kantkedja, 13 m d, som delvis har form av ränna 
efter bortbrutna stenar.

25. Röse, på flack moränås i alvarmark 200 m SV 
om nr 24. Röset är 20 m d och 2 m h samt upp
byggt av kalksten. Det är gropigt och skadat av 
stentäkt.

26. Två stensättningar, på flack moränås i alvar
mark 75 m SSV om fornl nr 25. En stensättning 
är rund, 16 m d och 0,9 m h. Den har delvis över
torvad fyllning av kalksten och mittgrop, 3 m d.
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Den andra stensättningen är närmast rektangu
lär, 6 x 9 m och 0,2 m h samt övertorvad.

27. Röse, på flack moränås i alvarmark 80 m S om 
fornl nr 26. Röset är 24 m d och 1,7 m h och upp
byggt av kalksten. Spår av inre kantkedja, ca 16 
m d, och ca 1,5 m utanför denna spår av yttre 
kantkedja i S delen. Båda kantkedjorna består av 
halvmeterlånga kalkstenar. Fyllningen är över
torvad i rösets kant, brätte?

28. Rund stensättning, på flack moränås i alvarmark 
100 m S om fornl nr 27. Stensättningen är 18 m 
d och 0,9 m h, övertorvad samt har en 3 m d flack 
mittgrop.

Fornl nr 22-28 ligger i rad på samma moränrygg 
utmed en sträcka av 1,4 km. På samma ås men 
ca 300 m S om nr 28 finns ytterligare tre sten- 
sättningar, fornl nr 16 i Stenåsa sn.

29. Rund stensättning, i flackt moränområde på im
pediment i åker ca 1,2 km SSV om S Sandby. 
Stensättningen är 30 m d och 1,3 m h, övertor
vad och belamrad med odlingssten.

30. Gravfält, på flack moränås V om ancylusvallen 
intill sankmark och i tallplantering 200 m SV om 
S Sandby. Gravfältet är ca 40 x 80 m stort. Det 
består av sju fornlämningar; sex runda sten- 
sättningar, 6-13 m d och 0,1-0,4 m h samt över- 
torvade. Den största har kantkedja av 
halvmeterstora stenar och har i sen tid nyttjats 
som kvamgrund. Övriga stensättningar är myck
et otydliga. En rest sten, 1,2 m h står intill den 
största stensättningen.

31. Rund stensättning, på alvarmark med gles tall
skog 40 m N om fornl nr 30. Stensättningen är 
13 m d och 0,1 m h samt övertorvad.

32. Rund stensättning, i alvarmark med tallplante
ring ca 250 m NV om fornl nr 30. Stensättning
en är 12 m d och 0,3 m h, övertorvad och har en

1,5 m d stor mittgrop. Intill stensättningen är två 
en gång resta stenar, 1,6 och 2,3 m 1.

33. Två runda stensättningar, i flack alvarmark 500 
m V om S Sandby och 120 m SSV om fornl nr 
20. Stensättningarna är 22 resp 6 m d, 1 och 0,1 
m h samt övertorvade. Den stora stensättningen 
har ett mittblock, 2,5 m stort, omgivet av en grop, 
4 m d och 0,3 m dj.

34. Rund stensättning, på flack moränås i sjömar
ker 750 m SO om N Näsby. Stensättningen är 14 
m d och 0,4 m h samt övertorvad. Den har kant
kedja av 0,2-0,9 m 1 stenar och mittgrop, 3 m d, 
vilken är igenfylld med odlingssten. Ö om sten
sättningen finns en stensträng, 120 m 1, anslu
tande till ett husgrundsområde (fornl nr 134).

36. Röse, på moränås i åkermark 700 m NO om N 
Näsby. Röset är 15 m d och 1,7 m h och består 
delvis av odlingssten. Inventeringen 1941 note
rar en kantställd kalkstenshäll, tolkad som del av 
hällkista, intill röset. I närheten av röset under
söktes på 1930-talet en hällkista, SHM 21 505. 
Jfr kap V:3.

38. Rund stensättning, på litorinavallens Ö slutt
ning 1 km SSO om S Sandby. Stensättningen är 
lOmd och 0,3 m h samt övertorvad och har gro
pig yta.

39. Gravfält, på litorinavallen 1,1 km S om S Sand
by. Det är 15 x 70 m stort och består av 15 forn
lämningar; sex runda stensättningar, 5-9 m d 
och 0,1 m h, alla övertorvade. Den största har 
kantkedja av 0,2-0,9 m stora stenar, de mindre 
med otydlig begränsning, men ofta mittgrop, 1 
m d. Nio resta, lutande och liggande stenar, 1 -
1,5 m h. Enligt 1941 års inventering ingick des
sa i tre rektangulära stensättningar med 
hörnstenar, kantkedjor och mittsten. Dessa kan 
numera p g a sandtäkt och betesdrift inte identi
fieras.

Fig. V:5. Röse fornl nr 27 på Södra Näsby alvar, nära sockengränsen mot Stenåsa. Foto från söder, M Sjöberg 1988.

Fig. V:5. Cairn, Raä no. 27, situated on Södra Näsby heath, close to the parish boundary between Sandby and Stenå
sa.
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40. Gravfält, på litorinavallen 40 m N om nr 39, som 
det ursprungligen hört samman med. Gravfåltet 
är 15 x 80 m stort och bestod enligt 1941 års in
ventering av fem hällkistor i runda stensättning- 
ar, 3 m d. Vid 1976 års inventering (och 
besiktning 1988) kunde endast spridda kant- 
ställda kalkstenshällar iakttagas i den gropiga 
och delvis söndergrävda markytan.

41. Rund stensättning, på strandvall i sjömarken
1,5 km SV om S Sandby. Stensättningen är 14 m 
d och 0,3 m h samt övertorvad. Den har kant
kedja av intill halvmeterstora stenar och en 
rektangulär mittgrop med uppstickande kalk- 
stenshäll, hällkista?

42. Del av gravfält, som fortsätter in i Stenåsa sn, 
foml nr 1. Gravfaltet ligger på en strandvall i sjö
marker tillhöriga S Sandby och Frösslunda på 
sockengränsen Sandby/Stenåsa, 450 m Ö om ös
tra landsvägen och är 20-40 x 100 m stort. De
len i Sandby sn omfattar en rund stensättning, 12 
m d och 0,6 m h, övertorvad och med mittgrop, 
1 m d.

43. Två runda stensättningar, på flack strandvall i 
sjömarker 300 m ONO om fornl nr 42. Stensätt- 
ningarna är 11 resp 9 m d och 0,2 resp 0,3 m h, 
övertorvade och har rester av kantkedjor och rän
na efter bortbrutna kantkedjestenar. Den större 
stensättningen har mittgrop, 2,5 m d.

46. Stensättning, i sandig åkermark till S Sandby 
1,8 km SO om byn och 125 m från stranden. 
Stensättningen är nu helt överodlad, men regis
trerades 1941 som rund, 6 m d, och med kant
kedja av kantställda kalkstenar.

47. Rund stensättning, på strandvall i åkermark 1,2 
km SO om S Sandby. Stensättningen är 13 m d 
och 0,1 m h samt övertorvad. Den har flack mitt
grop och är överodlad. Ca 25 m N därom är en 
kantställd kalkstenshäll, möjligen hällkista.

49. Rund stensättning, på flack sandmark i sjö
marker 1 km OSO om S Sandby. Stensättningen 
är 12 m d och 0,9 m h samt övertorvad. Den har 
kantkedja av 0,5-0,9 m stora stenar samt upp
stickande kalkstenshäll. Ca 10 m NO därom finns 
en tidigare rest sten, 2 m 1.

50. Gravfält, i anslutning till stensträngssystem på 
strandvall 1,5 km OSO om S Sandby, bestående 
av; två rektangulära stensättningar, 8x12 resp 
5 x 8 m och 0,6 resp 0,3 m h, övertorvade och 
med kantkedjor av 0,2-0,6 m stora stenar, den 
större med hörnstenar. Hällkista varav två vin- 
kelställda kalkstenshällar är synliga. En tidigare 
rest sten, 1,6 m 1. En rund stensättning, 7 m d 
och 0,1 m h, med rest av kantkedja.

53. Hög, på litorinavallen, impediment i åker 500 m 
SO om S Sandby. Högen är 24 m d och 2 m h, 
med flackt välvd profil och en med odlingssten 
igenfylld mittgrop, 8 m d. Fördjupning, ev häll
kista, finns i S delen. Odlingsten påförd, plöj
nings skador.

56. Hög, på flack sandås i åkermark 300 m N om S 
Sandby. Högen är genom plöjning närmast rek
tangulär, 10 x 13m och 1,2 m h, med pålagd od
lingssten, bl a kalkstenshällar.

57. Hällkista, i åkermark 60 m S om foml nr 56 en
ligt 1941 års inventering. Ej återfunnen 1976, tro
ligen bortodlad.

59. Två runda stensättningar, i flack alvarmark 200 
m S om Ekelunda. Stensättningama är 11 resp 6 
m d och 0,6 resp 0,1 m h, övertorvade och med 
mittgrop, 2 resp 1,5 m d. Den större stensätt
ningen har kantkedja av halvmeterstora stenar.

62. Rund stensättning, på moränås i alvarmark 2,8 
km VNV om Frösslunda. Stensättningen är 8 m 
d och 0,3 m h och har delvis övertorvad fyllning 
av kalkstenar.

Fig. V:6. Gravfält, fornl nr 39, på ett tydligt markerat avsnitt av litorinavallen. Foto från norr, M Sjöberg 1994. 

Fig. V:6. Cemetery, Raä no. 39, is situated on a section of the Litorina ridge. Photo from north.
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Gravfält, på ancylusvallen, vid södra sockeng
ränsen, sammanhörande med det stora Frösslun- 
dagravfältet i Stenåsa sn, fornl nr 23. Delen i 
Sandby sn omfattar en yta av 40 x 110 m och be
står av 20 fornlämningar; 16 runda stensätt- 
ningar, 3-5, 8 resp 14 m d, 0,2, 0,4 resp 0,9 m h 
samt övertorvade. En rektangulär stensättning, 
6 x 8 m och 0,3 m h, med resta hörnstenar, 0,5 m 
h. Två runda stenkretsar, domarringar, varav 
den ena har endast fyra stenar bevarade och den 
andra 8 stenar, 14 m d. En treudd med 17 m 1 in
svängda sidor och 0,5 m h, med gropar efter bort
tagna ”uddstenar”.

Hög, på ancylusvallen ingående i samma grav
fält som fornl nr 65 och fornl nr 68-73. Högen är 
9 m d och 0,9 m h, grustäktsskadad i kanten. I 
dess mitt tre kantställda kalkstenshällar.

Gravfält, på ancylusvallen sammanhörande med 
fornl nr 65-67. Detta avsnitt är 20 x 80 m stort 
och omfattar 15 fornlämningar: Två runda sten- 
sättningar, 8 m d och 0,1-0,2 m h, vilka är över
torvade. En har mittgrop. Fyra en gång resta 
stenar, 1,2-1,7 m 1. Tre hällkistor markerade av 
kantställda kalkstenshällar i ovala gropar. Häl
larna är 0,5-1,2 m 1. Vidare finns sex avlånga för
djupningar, 1 x 2 - 2 x 3 m stora, som torde 
markera hällkistor. På andra sidan vägen finns en 
kantställd häll, 0,9 m 1 och en tidigare rest sten,
1,4 ml.

Rund stensättning, på ancylusvallens Ö slutt
ning SO om landsvägen och 100 m NO om fornl 
nr 68. Stensättningen är 6 m d och 0,2 m h samt 
övertorvad och skadad av grustäkt.

Hög, på ancylusvallen omedelbart intill lands
vägen och 350 m NO om fornl nr 68. Högen är 
13 m d och 1,2 m h och har mittgrop, 3 m d. SÖ 
kanten är skadad av vägdike. Delvis undersökt 
1960 av K G Petersson och restaurerad. Intill hö
gen är en tidigare rest sten, 1,5 m 1.

Två runda stensättningar, på ancylusvallen 
omedelbart intill landsvägen 50 m NO om fornl 
nr 71. Stensättningarna är 9 resp 5 m d och 0,2 
resp 0,1 m h samt övertorvade.

Två stensättningar, på ancylusvallen, 60 m NO 
om nr 72. En stensättning är rund, 13 m d och 0,4 
m h samt övertorvad, med gles kantkedja och 
flack mittgrop, 5 m d. Den andra är rektangulär,
6 x 11 m och 0,3 m h, övertorvad och med ojämn 
yta. Ca 20 m SSO om den rektangulära stensätt
ningen är en kantställd kalkstenshäll, 1,1 m 1 och 
0,4 m h.

Fornl nr 65-73 på Sandbytäkten ingår tillsam
mans med nr 23 på Frösslundatäkten i Stenåsa

sn, i ett gränslinjebestämt område enligt läns
styrelsens beslut dnr 1949.10.12. Detta land- 
borgsgravfält sträcker sig 1,3 km utefter 
ancylusvallen och omfattar totalt 125 synliga 
fornlämningar.

74. Rund stensättning och två hällkistor, på ancy
lusvallen Ö om landsvägen 1,1 km S om S Sand
by och 210 m N om fornl nr 73. Stensättningen 
är 9 m d, 0,1 m h, övertorvad och flack mittgrop, 
3 m d. Ca 20-30 m S om stensättningen finns 
kantställda kalkstenshällar som markerar häll
kistor, varav den sydligaste är 0,5 x 2,7 m. Om
rådet är skadat av grustäkt.

77. Rund stensättning, på impediment i åker 530 m 
S om S Sandby. Stensättningen är 13 m d och 0,8 
m h, övertorvad och har flack mittgrop, 2 m d.

78. Gravfält, på ancylusvallen i tallplantering 350 
m S om S Sandby. Gravfältet är 25 x 60 m stort 
och består av sju fornlämningar; två runda sten
sättningar, 11 m d och 0,2 - 0,3 m h och över
torvade. Den ena har gles kantkedja av 
halvmeterstora stenar och den andra har mittgrop, 
2 m d. Fem en gång resta stenar, 1,2 - 2 m 1 och 
0,5 - 1 m br, varav fyra kan ha ingått som hörn
stenar i en rektangulär stensättning.

79. Två runda stensättningar och en rest sten, på 
ancylusvallen 220 m N om fornl nr 78. Stensätt
ningarna är 6 resp 5 m d och 0,1 m h samt över
torvade. Den större har mittgrop, 0,7 m d. Den 
resta stenen är 1,2 m h, 1 m br. Intill finns ytter
ligare några meterstora stenar som kan ha ingått 
i en stenkrets.

82. Stenram, på krön i sandig betesmark 200 m S 
om Åby. Stenramen är rektangulär, 3,5 x 8 m, 
med tre resta hörnstenar, 0,3 - 0,8 m h.

83. Hög, på krön i sandmark impediment i åker 370 
m SO om Åby. Högen är 25 m d och 1,2 m h. 
Dess profil är flack p g a överodling och utplöj- 
ning.

84. Rund stensättning och tre en gång resta stenar, 
på flackt krön i sandmark i vägren intill åker 350 
m NNV om N Näsby. Stensättningen är 9 m d 
och 0,2 m h samt övertorvad. De tre stenarna är
1,3 - 2 m 1 och 0,8 -1 m br och ligger 3-4 m ifrån 
varandra.

85. Röse och två en gång resta stenar, på strandvall 
i sjömarken 600 m VSV om S Näsby. Röset är 
13 m d och 1,5 m h, omplockat och delvis be
lamrat med odlingssten. De kullfallna stenarna 
är 2,3 m 1, 1 m br och ligger 10 resp 15 m från 
röset.
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87. Två stensättningar, på strandvall i sjömarker till 
N Sandby 1,5 km SO om Sandby kyrka. Sten- 
sättningarna är skadade, bör ha varit runda, 13 
resp 6 m d och 0,3 resp 0,1 m h samt övertorva- 
de. Den mindre stensättningen har en kantställd 
sten i Ö kanten.

88. Rund stensättning, på flack sandmark i sjö
marker 600 m NV om fornl nr 87. Stensättning
en är 13 m d och 0,2 m h samt övertorvad och 
gropig.

89. Rund stensättning, på flack sandmark i sjö
marker 250 m N om fornl nr 88. Stensättningen 
är 30 m d och 0,7 m h samt övertorvad och gro
pig. I dess mitt två meterstora stenar.

94. Gravfält, på flack moränrygg i alvarmark 300 m 
SV om Skarpa Alby. Gravfaltet är 50 x 60 m stort 
och består av 15 runda stensättningar, de fles
ta 4-6 m d och 0,1 -0,2 m h, en 11 m d och 0,5 m 
h, samtliga övertorvade. Den största stensätt
ningen är söndergrävd och har mittgrop, 6 m d. 
Två av de mindre har kantkedja av intill 0,3 m 
stora stenar och mittgrop. Gravfältet är belamrat 
med skräp och använt som majbålsplats.

95. Två runda stensättningar, på moränrygg i al
varmark 1,5 km VSV om Skarpa Alby. Stensätt- 
ningama är 15 resp 8 m d och 1 resp 0,1 m h. Den 
större har fyllning av jord och kalkstenar, 0,2-0,4 
m stora och kantkedja av 0,2- 1 m 1 kalkstenar.

99. Tre runda stensättningar, på krön av flack mo
ränås i alvarmark 250 m S om Dröstorps ödeby. 
Stensättningarna är 15, 12 och 11 m d och 0,7,
1,0 och 0,4 m h samt övertorvade. Den största 
stensättningen har kantkedja av 0,4-0,9 m 1 ste
nar och rester av en källare, 2 x 4 m, kallmurad 
i kalksten. Även i den näst största finns rester av 
en stenkällare, 2 x 4 m. Den minsta stensätt
ningen har mittgrop, 2 m d.

100. Stensättning och hällkista, i grustag på strand
vall i S Sandby sjömarker 150 m SO om fornl nr 
72. Undersökt och borttagen 1960, ATA dnr 
2374/60. Se vidare kap V:3.

103. Rund stensättning, på flack moränrygg i alvar
mark 650 m N om fornl nr 22. Stensättningen är 
9 m d och 0,3 m h, övertorvad, har mittblock, 3 
m d, och kantkedja av halvmeterstora stenar.

104. Sex en gång resta stenar (rest av stenkrets?), på 
ancylusvallen 70 m N om fornl nr 4. Stenarna är 
0,8-1,4 m 1 och ligger 3-9 m från varandra.

118. Rund stensättning, på låg moränrygg i alvar
mark 400 m NO om fornl nr 103 och 1 km V om 
S Sandby. Stensättningen är 11 m d och har kant
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kedja av 0,2 - 0,6 m stora stenar. Stensättningen 
har använts som kvamgrund, kvarnstenar finnes.

121. Kvadratisk stensättning, på alvarmark intill väg
I km SO om Ekelunda. Stensättningen, som är 
5 x 5 m och 0,2 m h, är övertorvad och har mitt
sten, 1 m d.

136. Rund stensättning, på strandvall i sjömark 1,3 
km Ö om byn S Sandby. Stensättningen är 9 m d 
och 0,1 m h, övertorvad och har gropig yta.

148. Rund stensättning, på låg moränrygg i alvar
mark 1,5 km V om Ekelunda. Stensättningen är
II m d och 0,8 m h, övertorvad. Den har delvis 
kantkedja av halvmeterstora kalkstenar samt mitt
grop, 1 m d.

150. Rund stensättning, på moränrygg i alvarmark 
1,25 km NV om Ekelunda. Stensättningen är 10 
m d och 0,3 m h samt övertorvad. Ca 40 m NNO 
om stensättningen finns en husgrund, 5 x 10 m.

151. Rund stensättning, på låg moränrygg i alvar
mark 250 m N om fornl nr 150. Stensättningen 
är 10 m d och 0,5 m h, delvis övertorvad.

154. Två runda stensättningar och en kantställd 
kalkstenshäll, på krön av moränrygg i alvarmark 
1,75 km S om Ekelunda och intill alvarvägen 
mellan Ekelunda och Frösslunda. Stensättning
arna är 12 resp 9 m d och 0,3 resp 0,2 m h och 
har delvis övertorvad kalkstensfyllning. Den stör
re stensättningen har kantkedja av halvmetersto
ra stenar, och den mindre har ränna efter 
bortbrutna kantstenar. Intill den största stensätt
ningen finns en stående kalkstenshäll, 0,6 m h 
och 1 m br.

155. Rund stensättning, på alvarmark till N Näsby
1,3 km SSV om Ekelunda, intill gammal led över 
alvaret. Stensättningen är 10 m d och 0,3 m h. I 
dess mitt en kantställd kalkstenshäll.
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Karta V: I. Sandby socken. Gravar och gravfält markerade med nummer enligt fornlämningsregistret. Utdrag ur topo
grafisk karta. Skala 1:50 000.

Map V:l. Sandby parish. Graves and prehistoric cemeteries with respective survey number according to the FMR, Rad. 
From the Topographical map of Sweden. Scale 1:50 000.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Fornlämning nr 3 ”Tornrör” - röse på Stora Alvaret

Topografi
”Tornrör” eller ”Torrör”, som det benämnes i bygden, 
ligger på en ca två meter hög förhöjning, en ”klint”, med 
kalkstensberget i dagen ute på alvaret, 2 km VSV om 
Skarpa Alby. Röset ligger på kanten av detta s k högal- 
var, och ostsydost om klintranden vidtar ”lågalvar”, som 
är delvis sankt och igenväxande med enbuskar, små- 
björk, torn- och slånsnår. ”Högalvaret” är torrare, och 
klinten har djupa sprickor i kalkberget. Även i sprick
orna växer buskar och örter. Röset var överväxt före un
dersökningen. Det var byggt direkt på kalkstenshällen 
utan spår av mellanliggande jordskikt. Röset ligger på 
25-meterskurvan över havet, och i klinten invid rinner 
en källa upp, markerad även på SGU:s jordartskarta (4G 
Kalmar SO/ 4H Runsten SV). Källan är belägen invid 
en alvarväg mellan Ekelunda och Skarpa Alby och un
gefär mitt emellan byarna. Närmsta fomlämningar är tre 
stensättningar 500 m N om Tornrör och en husgrunds- 
grupp med ringförmig hägnad 500 m S om röset. Röset 
undersöktes 1967 av Ingmar Jansson som ett led i forsk
ningsprojektet ”Ölands Stora Alvar”. Röset återställdes 
efter undersökning.

Yttre och inre gravformer
Röset var före undersökningen utrasat, ca 16 m i dia
meter och 0,8 m högt och hade otydlig begränsning. Man 
kunde dock skymta delar av en kallmurad kantkedja, 
som sedan frilädes och som visade att röset ursprungli
gen varit runt, 9,5-10 m i diameter. Röset var uppbyggt 
av kalksten. Kantkedjan var kallmurad, på några ställen 
bevarad i tre skift med höjden 0,8 m, vilket bedömdes 
ha varit den urspungliga höjden. Kalkstensblocken i 
kantkedjan var av mycket varierande storlek, längden 
varierade mellan 0,5 och 2 m och tjockleken mellan 0,1 
och 0,3 m. De största blocken låg i bottenskiftet. Kalk- 
stensfyllningen inom kantkedjan var till stor del omrörd, 
men bottenlagret återfanns i läge. Kalkstenarna var i det
ta skikt ställda snett på kant, lutande inåt och ordnade i 
slarvigt lagda koncentriska cirklar kring mitten, där en 
stenfri yta med ca 4 m diameter fanns. Inom denna sten
fria mittzon bestod fyllningen av kalkstensgrus. Detta 
sätt att arrangera stenar som fiskfjäll på varandra åter
kommer i andra rösen som undersökts, t ex i ett röse vid 
Strandtorp i Räpplinge sn (Amell & Edling Amell 1987, 
volym I s 153).

Fig. V:7. Teckning och beskrivning av Tornrör - "en förstörd tornbyggnad” enligt 
HA R Sidén 1874. ATA.

Fig. V: 7. Drawing and description of the cairn ”Tornrör” - ”a demolished tower con
struction ” according to H. A. R. Sidén.
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Inom den grusfyllda mittzonen hittades dels en brand
grav i läge, dels spridda obrända skelettdelar av män
niska. Spritt i hela rösepackningen hittades obrända ben 
av nötkreatur, far och människa, liksom några pärlor, en 
sländtrissa och en jämkniv. Utgrävaren tolkar dessa fynd 
som rester av en forstörd skelettgrav, vilken bör ha 
legat i det stenfria området i rösets mitt. Där fanns dock 
inte några spår av kista eller annan anordning till en grav. 
Brandgraven låg förskjuten mot mittzonens periferi och 
bestod av ett tunt lager brända ben, utan kol eller sot, 
direkt på kalkstensberget inom en yta av ungefär en 
kvadratmeter. Tillsammans med de brända benen låg 
flera brandskadade bronsföremål och skärvor av två 
lerkärl. Det framgår inte om de brända benen och före
målen kan antas ha legat i något av lerkärlen.

Föremål och datering
De föremål som antagits höra samman med den förstörda 
skelettgraven, är en fragmentarisk kniv av järn, en sländ
trissa av sten samt sex pärlor; två orange glasfluss, en 
blå och en grön glaspärla och två bronspärlor av spiral- 
lagd tråd resp bleck. Dessa fynd kan - om de nu är grav
gåvor från en och samma grav - anses representera en 
kvinnograv från mellersta eller yngre järnålder (fvt-vit).

Fynden från brandgraven är mer säkra. Bronsföre

målen utgörs av en korsformig fibula, två par agraffer, 
dvs hake och hyska (jfr Nerman 1935 fig 214), ett X- 
format rembeslag, en remlöpare (jfr Nerman 1935 fig 
202-205), ett rakt, slätt rembeslag samt två små bärringar 
till bältebeslag. Samtliga bronsbeslag bör ha tillhört ett 
och samma bälte. Krukskärvoma är dels från ett finare 
kärl i tunt glättat gods med S-svängd profil, dels från ett 
enklare kärl av grövre gods. Fynden tyder på en mans- 
grav från folkvandringstid, per VI: 1, dvs 400-tal e Kr.

Frågan är om brand- och skelettgravarna är anlagda 
samtidigt. Fyndmaterialet motsäger inte att så skulle 
kunna vara fallet. Eftersom skelettgraven är så förstörd 
kan inte frågan avgöras med ledning av inre gravkon
struktion och stratigrafi. I varje fall kan konstateras att 
röset innehållit minst två begravningar, som i tid kan lig
ga relativt nära varandra, men som representerar olika 
begravningssed.

Källor, litteratur
Undersökningen utfördes 1967 inom ramen for forsk
ningsprojektet ”Ölands Stora Alvar” av Ingmar Jansson 
som lämnat en kort redogörelse i den preliminära rap
porten ”Ölands Stora Alvar” 1972.
Jansson, Ingmar: Tornrör. Kalmar län 1978.

Fig. V:8. Utgrävningsbildfrån Tornrör. Rösets västra del med kallmurad kantkedja och “fjällag- 
da” kalkstenar i fyllningen. Foto från sydost, I Jansson 1967.

Fig. V:8. The excavtion of ”Tornrör”. The western part of the cairn has a dry-stone walled kerb 
with overlapping limestone slabs in the fill. Photo from south-east.
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Fig. V:9. Tornrör, fornl nr 3, restaurerades efter utgrävningen och ligger nu i en glänta i den igenväxande alvarmar
ken. Foto från öster, M Beskow 1972.

Fig. V:9. ”Tornrör ” was restored after excavation and lies now in an opening in the undergrowth on the heath. Photo 
from east.

Fornlämning nr 3 ”Tornrör” - rose på Stora Alvaret
Undersökt 1972 av I Jansson
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Karta V:2. Undersökt grav, faml nr 3, Tornrör, på Stora Alvaret. Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4G 4j, Ekelunda). 
Skala 1:10 000.

Map V:2. The excavated grave, Rad no. 3, Stora Alvaret. From the Economic map of Sweden. Scale 1:10 000.
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Fornlämning nr 5, gravfält på östra landborgen öster om Skarpa Alby

Topografi
Gravfältet fornl nr 5 är beläget på ancylusvallens krön, 
väster om landsvägen, 2,3 km öster om Skarpa Alby, 
vars ägor det tillhör. Omedelbart norr om gravfältet skärs 
ancylusvallen av en bäck fördjupad till kanal, som ut
gör utlopp för flera alvarmyrar. Kanalen gör här en sväng 
och är djupt nedskuren i förhållande till ancylusvallens 
krön, vilket innebär att gravfältet avtecknar sig väl i land
skapet. Fornl nr 5 är den nordligaste delen av ett ur
sprungligen kilometerlängt landborgsgravfält, som 
fortsatt ned och förbi avtagsvägen till Sandby kyrka 
(fornl nr 5-10, 12,13 och 15). Förutom nr 5, som är den 
enda väl synliga delen, återstår spridda resta stenar och 
svårurskiljbara stensättningar i tallskogen utmed lands
vägen. Fornlämning nr 15, som utgör fältets södra slut
punkt, består av ett dussin övertorvade, runda 
stensättningar. Läget inne i tallplanteringen gör dock att 
man inte observerar denna i och för sig väl markerade 
del av det en gång ståtliga landborgsgravfältet.

Gravfältet fornl nr 5 upptar idag en 30-80 x 110 m 
stor, oregelbunden yta vid höj dkurvan 10 m ö h. Det be
står av 20 gravar - sexton runda stensättningar, en rek
tangulär stenkrets och tre ovala gropar, möjligen 
båtgravar eller hällkistor? En del av stensättningarna är 
svåra att urskilja. Gravfältet är skadat av grustäkter. Det

har varit betydligt större och hyser troligen åtskilliga 
gravar utan märke ovanjord. I södra och västra kanten 
ligger äldre grustag, men grusgropar har också tagits 
upp i gravfältets nordöstra del. Gravfältet karterades av 
K A Gustawsson vid den s k grustagsinventeringen 1928 
och har även delvis kartlagts av Bertil Almgren i sam
band med den nedan beskrivna undersökningen i grus
taget. Odling har förekommit öster och söder om 
gravfältet. Gustawssons karta upptar fyra stensättning
ar och två stenkretsar, medan Almgrens karta över nor
ra delen, som också är en utgrävningsplan, redovisar 
femton gravar. Kartorna överensstämmer endast delvis 
- en anläggning med fyra stora motsatta stenar i kanten 
av en ”hög” kan identifieras på båda. Däremot är några 
anläggningar i västra delen som Almgren identifierat in
te med på Gustawssons karta. Naturligtvis inte heller de 
anläggningar under flat mark vid den östra grustag- 
skanten, som Almgren undersökte 1949. Under några 
av gravarna i östra kanten hittades boplatsrester i form 
av stolphål och en härd.

Mellan fornl nr 5 och det nedan beskrivna spoliera
de gravfältet fornl nr 7 finns registrerat två stensättningar 
och en tidigare rest sten, fornl nr 6. Dessa ligger nu i 
kanten av en grusgrop och stenen är försvunnen.

Fig. V.10. Grustag och gravfält, fornl nr 5, översikt 1949. Stenarna t v utgör anl 15 enl B Almgrens karta. Foto från S 
av B Almgren.

Fig. V:10. Gravel quarry and cemetery, Raä no. 5, 1949. The stones on the left belong to monument no. 15 according 
to the map by B Almgren.
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Yttre och inre gravformer
På gravfåltet ser man idag först de åtta stenarna i den 11 
x 18 m stora rektangulära stenkretsen, som även finns 
med på K A Gustawssons karta. Hälften av stenarna är 
kullfallna. Vidare ser man de fyra i fyrkant liggande, 
stora stenarna i kanten på en rund stensättning, 12 m i 
diameter. En annan stensättning, 18 m i diameter och 
0,4 m hög, är belägen mitt på faltet, norr om stenkret
sen. Övriga dussintalet stensättningar är 7-11 m i dia
meter och delvis låga och otydliga. De gravar, som 
undersöktes 1949 i grustagskantema, var dels en hög i 
västra kanten, dels ett antal anläggningar utan tydlig 
markering ovan mark i öster. I det följande används num
reringen från Almgrens karta från 1949.

Högen i väster, nr 4, var synlig före undersökningen 
som en svag förhöjning till hälften bortschaktad i grus
taget. Den var 6 m i diameter och 0,25 m hög. Högen 
bestod av sandjord utan steninblandning vari en häll-

kista med nord-sydlig längdorientering grävts ned. Hal
va kistan, inklusive föremål och ben, låg nedrasat i sand
taget. Den var tidigare plundrad, ty även i den bevarade 
hälften låg omrörda skelettdelar. Fotbenen låg dock i lä
ge i södra änden angivande skelettets riktning.

I anslutning till grusgropen i gravfaltets östra kant 
undersöktes en yta om ca 80 m2. Vid avtorvning för 
grushämtning hade gravanläggningar blottats och grus
tagandet avbrutits tills vidare. På denna yta framkom åt
ta gravar, varav sju undersöktes, medan en åttonde - nr 
10, en liten rund stensättning - lämnades kvar eftersom 
grustäkten inte fullföljdes.

Nr 3 utgjordes av en rektangulär stensättning, 5x6 
m stor, med kantkedja av kantställda kalkstenshällar och 
ett brandlager, 2,5 m i diameter, i centrum. I brandla
gret, som var upp till 0,2 m tjockt, återfanns brända ben, 
bronsfragment och pärlor. Vidare fanns två ovala sten-

o-i-odc så/t

Fig. V:ll. Kartor över grustag och gravfält, undersökt av B Almgren. Svart markering, karta upprättad av B Almgren 
1949, ATA. Röd markering, karta upprättad av K A Gustawsson 1928.

Fig. V.11. Map showing the gravel quarry and cemetery excavated by B. Almgren. The map by B. Almgren from 1949 
is shown in black. The map by K. A. Gustawsson from 1928 is shown in red.

Sandby socken 201



sättningar, nr 5 och 6, drygt 2 m i diameter med kant
stenar och brandlager med fa brända ben. Ytterligare ett 
mindre brandlager, nr 13, utan yttre markering framkom.

Övriga gravar var små hällkistor, barngravar, med 
skiftande yttre gravmarkering. I grav nr 8, hittades en 
stor kalkstenshäll, som tidigare bör ha varit rest, liggande 
under grastorven. Hällen var avbruten och en bit av den 
stod fortfarande kvar i marken. Hällen hade varit 2,3 m 
lång, varav 1,6 m varit över markytan. Söder om hällen, 
låg en 0,6 x 0,3 m stor hällkista med täckhällar. I kistan 
hittades kraniefragment av ett spädbarn. Här var alltså 
ett exempel på en hällkista ”under flat mark”, som mar
kerats med en högrest kalkstenshäll. En andra hällkista 
låg i en liten, rund stensättning, som var delvis bort
schaktad i grustagskanten. Kistan var orienterad nord- 
syd, 0,85 x 0,45 m stor och innehöll ett bamskelett med 
kraniet i norr. Vid barnets hals låg en liten bärnsten- 
spärla.

Den tredje barngraven, nr 11, låg i grustagskanten 
utan yttre markering. Kistan var orienterad nord-syd och 
mätte 0,6 x 0,3 m, byggd av fyra stående hällar och en 
täckhäll. I kistan fanns spår av ett skelett av ett spädbarn.

Barnkistorna liknar mycket den hällkista med ett 
bamskelett - och bärnstenspärla - som 1972 grävdes ut 
i grustaget 650 m normt, inom foml nr 30 i Gårdby sn 
(jfr volym II, kap VIII:3). Ett helt gravfalt med små häll
kistor har undersökts i Bjärby i Kastlösa sn (jfr kap IV:3 
i denna volym).

Föremål och dateringar
Två av de åtta undersökta gravarna innehöll daterande 
föremål. De nedrasade föremålen från grav nr 4, en häll
kista i västra kanten, utgörs av en agraffhake och en rem
löpare av brons. Föremålen kan dateras till 
folkvandringstid (per VI: 2 Nerman 1935 Taf 51 och s 
82). Haken och remlöparen påminner f ö om motsva

rande fynd i Tornrör (jfr ovan). Grav nr 4 innehöll ock
så krukskärvor med stämpelornering av folkvandrings- 
tida typ. Den rektangulära stensättningen, grav nr 3, i 
öster, innehöll en mängd små fragment från bronsföre
mål av vikingatida karaktär, såsom bitar av hängen, spän
nen och armbygel, kedjefragment, nyckelskaft m m samt 
pärlor av glasfluss. Graven kan dateras till 900-tal. Öv
riga brandlager innehöll inte några föremål och mycket 
få brända ben.

De tre hällkistorna med barngravar var fyndtomma 
så när som på den bärnstenspärla ett av barnen hade haft 
vid halsen. En bärnstenspärla som amulett i barngraven 
är karakteristiskt, men knappast daterande, jfr barngra
varna från Bjärby i Kastlösa sn, kap IV:3. Barnkistorna 
kan vara från romersk järnålder, men också betydligt se
nare. Sannolikt har gravfältet använts kontinuerligt un
derjärnåldern.

Köns- och åldersbestämningar
Osteologiska bestämningar av benmaterialet har ej gjorts. 
Uppenbart är dock att tre av de gravlagda varit små barn. 
Det bäst bevarade barnskelettet verkar vara av ett 1 -2 
års barn, medan de andra troligen varit spädbarn. De 
folkvandringstida dräktdetalj erna från grav nr 4 kan tol
kas som tillhörande en man, medan fynden från den vi
kingatida brandgraven tyder på en kvinnograv.

Källor, litteratur
Rapport över undersökningen 1949 utarbetad av B Alm
gren. Den förvaras i ATA, dnr 4444/49. Till rapporten 
hör också kartan över norra delen av gravfältet nr 5.
K A Gustawssons karta från grustagsinventeringen 1928 
har dnr 2327/28.
Föremålen förvaras i SHM, inv nr 24 297.

Fig. V: 12. Foml nr 5, anl nr 8, kalkstenshäll som varit rest invid en liten hällkista, barngrav, t v på bilden. Fo
to B Almgren 1949, ATA.

Fig. V: 12. Raä no. 5, grave no. 8, is a limestone slab that was erected beside a small stone cist, a child ’s gra
ve, that is seen to the left in the photograph.
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Fornlämning nr 5, gravfält på östra landborgen öster om Skarpa Alby
Undersökt av B Almgren 1949
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3 STENSÄTTNING, rektangulär, 5 x 6 m, 
kantkedja av kantställda kalkstenshällar, 
fyllning av grus.
BRANDLAGER, 2,2 x 2,6 m, 0,2 m tj.

NNO-
SSV

X vit

4 HÖG av sandjord, rund, halv, d 5,8 m, 
h 0,25 m.
HÄLLKISTA, halv, br 0,8 m, dj 0,5 m. N-S X X fvt (p VI:2)

5 STENSÄTTNING, oval, 2,2 x 1,3 m, 
kantkedja av kalkstenar, fyllning av grus 
och småsten.
BRANDLAGER över hela ytan, 0,1 m tj, 
med få brända ben.

NO-
SV

6 STENSÄTTNING, oval, halv, 2,3 m 1, 
kantkedja av kalkstenar, gles kalkstens- 
läggning.
BRANDLAGER med få brända ben, 
d 1,1 m.

8 REST STEN, kalkstenshäll, avbruten 
och liggande, h 1,6 m.
HÄLLKISTA, 0,6 x 0,3 m, 0,2 m dj. N-S

9 STENSÄTTNING, rund, halv, d 1,85 m, 
kantkedja av kalkstenar.
HÄLLKISTA under stenpackning, 
spetsoval, 0,85 x 0,45m stor, 0,2m dj.

N-S X

11 HÄLLKISTA av fyra kantställda kalk
stenshällar, 0,6 x 0,3m, dj 0,25, smalare 
mot botten.

N-S

13 BRANDLAGER under flat mark, d 1,0 
m, med få brända ben. Stolphål 
(sekundärt) av kantställda flisor i 
centrum.
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Fornlämning nr 7, gravfält på östra landborgen öster om Skarpa Alby

Topografi
Gravfältet ligger på östra landborgen, ancylusvallen, 
väster om och intill landsvägen i socknens norra del. Det 
är mycket skadat av grustäkt och andra schaktningar, 
numera nästan helt spolierat. Fornl nr 7 utgör en liten 
del av ett ursprungligen stort och ståtligt landborgs- 
gravfält. Utmed en sträcka av 1 km, från bäcken som 
skär ancylusvallen söder om Gårdby samhälle och ned 
forbi avtagsvägen till Sandby kyrka, ligger en rad forn- 
lämningar som utgör resterna av detta stora gravfalt (nr 
5-10,12,13 och 15). Cirka 500 m norrut fortsätter grav- 
fältsraden med en rektangulär stenram (Sandby nr 4) och 
de av grustäkt misshandlade gravfalten vid Gårdby 
(Gårdby nr 20 och 30). Följer man ancylusvallen åt sö
der, finner man nästa gravanläggning forst vid S Sand
by, fornl nr 79. Gravfältets tydligaste och högsta del är 
fornl nr 5 (jfr beskrivning av detta ovan).

Fornlämning nr 7 ligger ca 10 m ö h. Gravfältet är 
skadat av grustag i västra delen av ancylusvallen och av 
andra schaktningar, såsom det telekabelschakt som för
anledde undersökningen 1964. Denna undersökning in
nebar endast dokumentation av skadade gravar i 
kabelschaktet och sållning av uppkastad jord. De i schak
tet konstaterade tio gravarna undersöktes inte och kvar- 
ligger alltså på en markremsa mellan vägen och gammalt 
grustag. Flera av de gravar, som framkommit i schaktet 
var dock brandgravar utan (bevarad) markering ovan 
jord. Men också fyra stensättningar - den största 20 m 
i diameter - registrerades. Idag är det mycket svårt att 
urskilja några anläggningar på platsen och ytterligare 
skador har tyvärr tillkommit sedan 1964. Telekabel
schaktet kontrollerades utmed 125 m och samtliga tio 
gravar låg alltså utmed denna sträcka. Schaktet löpte pa
rallellt med landsvägen, 10-15 m från vägkanten. Dess
utom fanns en tidigare registrerad stensättning intill och 
norr om schaktet, och ca 15 m norr om denna under
söktes 1948-49 i grustaget delar av en husgrund med 
stolphål (ATA dnr 3074/48 och 4584/49). Gravfältet 
fornl nr 7 består således idag av en till stora delar sön- 
dergrävd markremsa mellan grustaget och landsvägen 
samt några en gång resta stenar i en stenmur.

Yttre och inre gravformer
Av yttre gravformer kan idag endast noteras resta ste
nar, varav två numera ligger inne på gammalt grus- 
täktsområde och tre ligger i en stenmur. Vid 
undersökningen 1964 registerades fyra stensättningar, 
som skurits av genom kabelschaktet. De var samtliga 
mycket låga, knappt urskiljbara i markytan. Diametern 
varierade mellan 5-7 m och i ett fall 20 m. Den största 
stensättningen hade kantkedja. I två av de mindre sten- 
sättningama (grav 3 och 4/64) fanns spår av tunna brand
lager med enstaka brända ben. I den stora stensättningen 
(grav 5/64) konstaterades en stor brandgrop med sot- 
blandad jord och brända ben. Vidare registrerades fem 
brandgravar utan markering ovanjord. Samtliga bestod

av utbredda, ganska tunna brandlager omedelbart under 
grastorven. Brandlagren innehöll brända ben och före
mål, vilka bådadera tillvaratogs vid sållning och ge
nomgrävning av den jord, som lagts upp utmed schaktet, 
samt vid rensning av profilväggarna. Likväl var brand
lagren och deras artefakter väl åtskilda. Gravarna do
kumenterades genom att en 125 m lång profil ritades av 
den västra schaktväggen. Utgrävarens avsikt var att un
dersökningen skulle fullföljas och gravarna totalunder- 
sökas vid ett senare tillfälle men så skedde tyvärr aldrig.

Föremål och dateringar
Från sju av de tio gravarna tillvaratogs föremål. I de fles
ta fall rör det sig om enstaka fragment som ett kam
fragment, en bit av ett bronsbeslag eller några spikar. I 
två av brandlagren (grav 1 och 2/64) framkom ett stör
re antal föremål, vilket också kan innebära att de övri
ga brandlagren till större delen är genomgrävda. 
Grav 1/64 innehöll ett polyedriskt viktlod av brons, frag
ment av brons- och järnbeslag, sex små krampor av järn 
samt ett halvdussin små spikar. Viktlodet ger en date
ring till vikingatid. Fynden från grav 2/64 vittnar om en 
typisk kvinnograv från 900-talet. Där tillvaratogs en 
överskålla till ett ovalt spänne i brons med pålagda sil
vertrådar, ett likarmat spänne i brons, 14 hela och 18 
fragmentariska pärlor av bergkristall, karneol, glas, glas- 
fluss och brons. Där fanns också pincett av järn och en 
sländtrissa plus några nitar och spikar. Troligen är även 
de övriga fyndfattiga gravarna vikingatida.

Köns- och åldersbestämningar
En grav kan urskiljas arkeologiskt genom smyckena som 
en kvinnograv, medan den grav som innehöll ett viktlod 
möjligen kan tolkas som en mansgrav. De brända benen 
är inte osteologiskt undersökta.

Källor, litteratur
Rapport över undersökningen 1964 är utarbetad av K G 
Petersson och förvaras i ATA, dnr 5766/64.
Föremålen förvaras i SF1M, inv nr 27 750.
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Fornlämning nr 7, gravfält på östra landborgen öster om Skarpa Alby
Undersökt 1964 av K G Petersson
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1 BRANDLAGER utan markering ovan 
jord.

X vit

2 BRANDLAGER utan markering o van 
jord.

X X vit

3A STENSÄTTNING, rund, låg, d 6 m, med 
BRANDLAGER.

X yjäå

3B STENSÄTTNING, rund, låg, d ca 5 m. yjäå

4 STENSÄTTNING, rund,låg, d ca 10 m, 
med BRANDLAGER

X yjäå

5 STENSÄTTNING, rund, flack, enskiktad, 
d ca 20 m. BRANDGROP.

6 BRANDLAGER utan markering o van 
jord.

X vit?

7 BRANDLAGER utan markering o van 
jord.

8 BRANDLAGER utan markering ovan 
jord.

X vit?

9 BRANDGROP X vit?

2:3 \

Berket

Rumpetorpshi

SANDBACK

'/MläO / 
7

Karta V:3. Undersökta gravar NV om Sandby, fornl nr 5 och 7. Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4H 4a, Sandby). Ska
la 1:10 000.

Map V:3. Excavated graves north-west of Sandby, Raä. nos. 5 and 7. From the Economic map of Sweden. Scale 1:10
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Fornlämning nr 77, rose i ”Sörgärdet” söder om Södra Sandby

Topografi
Röset fornl nr 77 ligger i en åker 550 m söder om den 
sydligaste gården i S Sandby. Det ligger på tämligen 
flack morän/sandjord öster om ancylusvallen, som här 
är svagt markerad. Cirka 50 m söder om fornl 77 ligger 
en husgrund, också den i odlad mark (fornl nr 76). Un
gefär 230 m nordnordväst om fornl 77 ligger ett litet 
gravfalt på ancylusvallen (fornl nr 79). Numera återstår 
endast botten av röset, klassificerad som stensättning i 
inventeringen. Det är dock svårt att avgöra om det ur
sprungligen varit ett röse eller en stensättning, eftersom 
det varit överlagrat av stora mängder odlingssten. År 
1936 sålde markägaren det 2 m höga ”odlingsröset” till 
makadamkrossning. Därvid visade sig röset innehålla 
en stor hällkista. Graven anmäldes i november 1936 till 
Riksantikvarieämbetet av Manne Hofrén, som rekom
menderade en undersökning av hela det återstående rö
set ”enär flera gravar där kunna finnas” Så skedde dock 
inte, utan graven ”återupptäcktes” vid fornlämningsin- 
venteringen för den ekonomiska kartan 1941 och un
dersöktes delvis först 1942 av G A Hellman. Även 
Hellman påpekade att hela stenpackningen borde un
dersökas, men han hade ej resurser till detta. Hellman

Fig. V:13. Fornl nr 77 stensättning med hällkistan fri
lagd. Foto från söder, G A Hellman 1942, ATA.

Fig. V: 13. Raä no. 77, the exposed stone cist in a stone 
setting. Photo from south.

tyckte sig kunna konstatera ytterligare en kista parallellt 
med den först upptäckta. Någon totalundersökning har 
aldrig skett utan rösebottnen/stensättningen kvarligger 
alltjämt. Under de år kistan stod öppen plockades en del 
föremål fram ur kistan och dess närmaste omgivningar. 
Dessa föremål överlämnades dock till RAÄs ombud och 
ingår numera bland fynden från röset. Detta innebär att 
fyndet inte kan betraktas som slutet.

Yttre och inre gravform
Före makadamkrossningen 1936 var röset drygt två me
ter högt, oregelbundet och ca 12 m i diameter. Vid Ho
ftens första besiktning återstod ett 0,3-0,5 m tjockt 
bottenlager av sten, i vilket hällkistan var inbyggd. Hell
man skriver att röset sannolikt varit ”en stensättning ca 
12-13 m i diam och fylld, ca 0,6 m hög”. Fyllingen be
stod av jord och småsten över större stenar. Kistan stod 
i stenpackningen och var till mycket ringa del nedgrävd 
i markytan. Detta kan tyda på att det faktiskt ursprung
ligen varit ett högre röse och inte en ordinär stensätt
ning. Också det solitära läget talar för att det varit ett 
stort monument.

Kastan var byggd i kallmur av kraftiga kalkstensblock, 
huvudsakligen i ett skift, intill 0,45 m tjockt. Den var
3,1 m lång i nord-syd och 0,75 m bred och kallmurad i 
ett med stenpackningen. I östra långsidan fanns även ett 
par kantställda hällar. Nedgravningen i ursprunglig mar
kyta uppskattades till 0,1-0,2 m. Kistan var alltså 0,5- 
0,6 m djup. Hela fyllningen i kistan var omrörd, och det 
faktum att täckhällar saknades redan vid upptäckten 
1936 tolkades av Hofrén som tecken på gammal plun
dring. Någon gravläggning påträffades ej. Inte heller in
gick skelettdelar bland det som tillvaratogs uppkastat ur 
kistan eller i kistans jordfyllning.

Föremål och datering
De föremål som tillhört gravfyndet har dels insamlats 
vid olika tillfällen av markägaren och av RAÄ:s ombud, 
dels hittats vid saftningen av jorden vid undersökning
en 1942. Fyndet kan alltså endast med stor tvekan an
ses vara ett slutet gravfynd. Fyndmaterialet består av åtta 
små guldfragment, varav ett ornerat, tre bronsbeslag till 
drykeshorn, en bronsnit, några järnfragment och fem 
glaspärlor, varav två guldfolierade. Trots sitt fragmen
tariska tillstånd ger gravgåvorna intryck av en rikt ut
rustad grav från romersk järnålder.

Källor och litteratur
M Hoftens rapport till RAÄ, ATA dnr 4442/36. Anmä
lan av G A Hellman i samband med inventering, ATA 
dnr 916/42.
Rapport över undersökning av G A Hellman, ATA dnr 
4453/42. Föremålen förvaras i KLM, inv nr 17016.
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Fornlämning nr 77, rose i ”Sörgärdet” söder om Södra Sandby
Undersökt av G A Hellman 1942
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N-S Plundrad rom jäå

Fornlämning nr 100, tre gravar på ett förstört gravfält söder om Södra Sandby

Topografi
Gravarna var belägna på litorinavallen 1600 m söder om 
S Sandby och 400 m norr om sockengränsen till Stenå- 
sa. Strandvallen har sedan länge nyttjats för grustäkt och 
sannolikt har här funnits ytterligare gravar. Knappast nå
got av de äldre fynd med beteckningen S Sandby, som 
finns i museerna kan säkert lokaliseras hit. Eventuellt 
kan dock ett vikingatida kvinnogravsfynd i Ekmans sam
ling, SHM inv nr 1304:1844:28-30, komma från denna 
plats. Om detta fynd står följande i Ekmans katalog:

”År 1844 gräfvdes på Södra Sandbys ägor, å grusta
get nära landsvägen på östra sidan, hvarest fanns en sten
kista, vars flisor voro något rubbade af grustaget, och i 
denna grafkammare ett menniskobenrangel, obrändt, 
och ofvan nämnde stycken nr 28-30. Således var äfven 
ett fruntimmer i denna hög begrafvet.”, jfr kap V:4.

Möjligen kan också ett annat fynd med vikingatida 
kvinnosmycken härröra härifrån. Om detta fynd, SHM 
inv nr 9877 från S Sandby, sägs det i inventariebilagan: 
”Funna i ett grustag tillika med människoben, det hela 
med sannolikhet utgörande ett slutet gravfynd”, jfr kap 
V:4.

År 1936 skriver Manne Hofrén i en anmälan till RAA 
(bl a om fornl nr 77, jfr ovan, ATA dnr 4442/36): ”Ca 
1500 m söder om Sandby, 150 m öster om landsvägen 
och 500 m väster om Sandby borg ligger en liten ås,... 
Åsen är ett par hundra meter lång och har i södra hälf
ten många synliga fornminnen, resta stenar och längst i 
söder en rund stenkrets. Grus tages f n i båda ändarna 
av denna ås.... Vid åsens södra ända däremot går grus
taget nu tätt inpå fornlämningama, varför jag meddela
de vederbörande att grus icke mera fick tagas här”.

Platsangivelsen stämmer med fornlämning 100 så när 
som på att avståndet till Sandby borg är 1000 m, troli
gen ett skriv- eller mätfel. Grushämtningen avbröts dock 
inte och fem år senare, när fornlämningsinventeringen 
gjordes fanns inte stenkretsen eller de resta stenarna 
kvar. Uppenbarligen har här ett stort antal gravar för
störts.

Fornlämning nr 100 låg ca 200 m öster om den nor
ra delen av det stora gravfältet på Sandby- och Fröss- 
lundatäkterna (Sandby sn fornl nr 72 m fl), vilket i sin 
tur ligger på ancylusvallen. Landsvägen går på östra kan
ten av ancylusvallen, idag ca 170 m från fornl nr 100:s 
plats i grustaget. Detta grustag ligger alltså ”nära lands
vägen på östra sidan”. Litorinavallen syns här i land
skapet som en låg åsrygg, i den mån den inte är 
bortschaktad. På samma strandvall, 400 m norr om nr 
100 ligger gravfältet 39-40. Ytterligare några hundra 
meter längre norrut kan litorinavallen inte längre följas 
i landskapet, utan här vidtar området med svallat grus 
och sand (jfr ovan kap V:l). Gravarna syntes före un
dersökningen som en svag förhöjning och två insänk- 
ningar i åsytan. De två svackorna låg fem och nio m norr 
om förhöjningen. Undersökningen gjordes inför grus
täkt i december 1959 av K G Petersson.

Yttre gravformer
Gravarna täcktes av en rund, övertorvad ”stensättning” 
med två avlånga ovala svackor, som innehöll en hällkista 
resp en gravgrop med skelett. ”Stensättningen” nr 100:1 
var rund, ca 6 m i diameter och endast 0,1 m hög. Fyll-
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ningen bestod av grovt grus, identiskt med ytgruslagret 
i litorinavallen. Begränsningen var otydlig eftersom kant
markering saknades. I mitten av ”stensättningen” fanns 
en oval grop, 3,5 x 1,8 m stor, orienterad NNO-SSV, med 
några uppstickande kalkstenshällar till en hällkista. Sten
sättningen förefaller snarast ha bestått av det grusmate
rial, som kastats upp när graven grävdes. Gruset har 
fördelats tämligen jämnt kring gravgropen. Insänk- 
ningarna, nr 100:2-3, var orienterade NNO-SSV De var
2,4 x 1,9 resp 2,2 x 1,8 m stora och 0,10-0,15 m djupa. 
Dessa gropar omgavs alltså inte av någon ”stensättning”, 
utan av det från gravgroparna uppösta gruset.

Inre gravformer
I mittgropen i “stensättningen" fanns en hällkista med 
längdorientering NNO-SSV Av täckhällarna fanns en
dast en i norra änden kvar orörd och kistan visade sig 
också vara plundrad. Kistans kantställda vägghällar om
gavs av stödhällar och botten bestod av grus. Kistan var 
ungefär 2,5 m lång och fylld med omrört grus. Nära bot
ten låg några sönderbrutna skelettdelar, men intet av ske
lettet hittades i läge. Högt upp i fyllningen i och kring 
kistan hittades en försmält glaspärla och en nyckel av 
järn samt en svallad flintbit.

Den insänkning som låg 5 m norr om ”stensättning
en” (nr 100:2), markerad med ett jordblandat grusfyllt

schakt, ca 0,6 m djupt och i botten 1,8 xl m stort. I bot
ten på denna gravgrop låg ett dåligt bevarat skelett i ut
sträckt ryggläge, med kraniet i söder. Graven innehöll 
inte några föremål. En svallad flintbit tillvaratogs i fyll
ningen. Den andra insänkningen markerade en hällkis
ta i ett grusfyllt schakt. Hällkistan var delvis förstörd. 
Täckhällar liksom flertalet hällar i östra långsidan och 
norra gaveln saknades. I botten av kistan låg delar av ett 
dåligt bevarat skelett i utsträckt ryggläge med kraniet i 
norr. Kistan innehöll inte några föremål.

Föremål och datering
Inte i någon av de tre skelettgravarna hittades föremål 
med direkt anknytning till begravningarna. I fyllningen 
till grav 100:1 hittades dock en nyckel av järn med S- 
svängt skaft och ax i form av en liten krok. Nyckeln kan 
dateras till vikingatid. Med viss reservation kan vi allt
så anta att gravarna i litorinavallen är vikingatida. Ett 
sådant antagande motsägs inte direkt av gravskicket. 
Även de äldre fynd, som med tvekan kan antas vara fun
na på platsen är från vikingatid.

Källor och litteratur
Utgrävningsrapport av K G Petersson i ATA dnr 
2374/60. Föremålen förvaras i SHM inv nr 26 454.

Fig. V:14. Foml 100:1, hällkista under låg stensättning efter framrensning. Foto från S, K G Petersson 1959, 
ATA.

Fig. V:14. Raä no. 100:1, stone cist. Before the preparation the cist was covered by a flat stone setting.
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Map V:4. The excavated graves at Södra Sandby, Raä nos. 77 and 100. From the Economic map of Sweden. 
Scale 1:10 000.
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4. Förteckning över övriga gravfynd

Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

SHM 1304: 
1830:13

Sandby sn. Ekmans samling "Funnet i 
en gavhög i Sandby 
socken."

Kam av ben. vit? AT A
SHM:s katalog över 
Ekmans samling.

SHM 6819: 
544,567

"Sandby by" 
oklart om N el
S Sandby avses.

Ekmans samling. "Funnet... 
i en rund grafkulle vid
Sandby by, Sandby sn, jemte 
ett ofullständigt menniskos- 
kelett, liggande i en stenkis
ta af upprättstående flisor."

Vågskålar, brons, 
yxa, järn, eldstål, 
järn.

vit ATA
SHM:s katalog över 
Ekmans samling.

SHM 6819:
581

Sandby sn. Ekmans samling "Funnet 
tillsammans i en grusbacke i 
Sandby sn" (ev= landbor
gen).

Spjutspets, järn 
kniv,järn.

ä rom jäå ATA
SHM:s katalog över 
Ekmans samling.

SHM 1985: 
1853:2

"Sandby by" 
oklart om N el
S Sandby av
ses.

Ekmans samling "Funnet 
tillsammans vid Sandby 
by i en stenhög, jemte ett 
obränt menniskoskelett, 
vartill huvudet ej fanns."

Kam, ben, samman
satt, nål, brons.

fvt ATA
SHM:s katalog över 
Ekmans samling
Stenberger 1933 s 66.

SHM 1985: 
1847:35-36

Sandby sn. Ekmans samling "Funnet 
tillsammans i en sand
kulle" (=landborgen?).

Bältebeslag, brons, 2 
st genombrutna, 
ledade, spjutspets, 
järn.

y rom jäå ATA
SHM:s katalog över 
Ekmans samling.

SHM 1985: 
1847:75

"Sandby by" 
oklart om N el
S Sandby avses.

Ekmans samling. Fibula, brons,
5 pärlor, glasfluss.

fvt ATA
SHM:s katalog över 
Ekmans samling.

SHM 9839 Sandby sn. Oklara, splittrat vapengravs- 
fynd.

Fragment av sköld
buckla, järn m 
bronsnitar, 
sköldkantbeslag, 
brons, remändebe- 
slag, brons.

ä rom jäå SHM:s inv. 
bilaga.

SHM 1304: 
1837:226-8

Sandby kyrko
gård

Ekmans samling
Funna jämte obrända män
niskoben i en gravhög nära 
Sandby kyrka.

Två ovala spännbuck- 
lor, brons med 
förgyllning, pincett, 
brons, liten ringnål, 
brons.

vit ATA
SHM:s katalog över 
Ekmans samling 
Stenberger 1933 s 72.

SHM 1304: 
1841:34-38

Sandby
kyrkogård

Ekmans samling "Funna 
tillsammans jemte mycket 
förmultnade menniskoben, 
som ej skola hava varit i eld, 
i en vanlig rund grafhög nä
ra vid Sandby kyrka."

Fibula, sköldbuckla, 
spjutspets, pilspets 
och svärd, allt av 
järn.

vit ATA
SHM:s katalog över 
Ekmans samling 
Stenberger 1933 s 72.

SHM 550B Sandby sn, 
landborgen Ö 

om landsvägen 
och N om 
"Prästgata"
(=väg mot Sand
by k:a)trol =fornl 
8-13.

Insänt av Abraham Ahlqvist. 
Funnet 1827 i en "forntida 
grift plats" dvs en hög med 
hällkista på landborgen.

Två ovala spännen, 
brons.
med förgyllning 
treflikigt spänne, 
brons,öronringar, 
brons (försv) 22 pär
lor, glas, glasfluss, 
karneol och bergkris
tall.

vit Stenberger
1933 s 71.
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Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

SHM 1304: 
1828:17-18

Sandby sn, 
landborgen V 
om S k:a =foml 
5-15.

Ekmans samling "Fundne af 
PM adjuncten Bonde
Petersson vid undersökning 
af en grafhög på landborgen 
vester om Sandby kyrka."

Två ovala spännen, 
brons, likarmat spän
ne, brons.

vit ATA, brevserie 1 
Ekmaniana SHM:s 
katalog över Ekmans 
samling.

SHM 1304: 
1828:22, 25, 
27-30

Sandby sn, 
landborgen
V om kyrkan = 
fornl 5-15.

Ekmans samling. Delar av 
flera gravfynd funna i 
"grafhögar vester Sandby 
k:a, nära landsvägen."

22: nitar, järn
25: spjutspetsar, järn, 
27: pärlor, glasfluss 
etc
28: nål, brons
29: kniv, järn
30: spänne, brons.

vit ATA
SHM:s katalog över 
Ekmans samling.

SHM 1304: 
1845:26-28

Sandby sn, 
"Sandby 
landborg" V om 
landsvägen= 
fornl 5-7.

Ekmans samling Funnet "i 
en grafhög jemte ett 
obränt menniskosquelette, 
vilket var af tiden så förtärdt 
att hufvudskålen ej kunde 
upptagas. Af prydnaderna 
synes tydligt att ett 
fruntimmer här blifvit be- 
grafvet i 9e seklet."

Två ovala spännen, 
likarmat spänne, 
armring, allt av 
brons.

vit ATA
SHM:s katalog över 
Ekmans samling.

SHM 5788 "Sandby sockens 
grustag", troi = 
fornl 8-15 på 
landborgen.

Ett gravfynd
"Funna... jämte brända ben 
och flera bitar av lerkärlet."

likarmat spänne, 
armring, två tung- 
formiga och fem 
hjärtformiga rembe
slag, allt av brons, 47 
pärlor, glas, 
glasfluss, bärnsten 
och bergkristall, 
skärvor av lerkärl, 
grovt gods.

vit ATA
Stenberger
1933 s 72.

SHM 21505 N Näsby nr 4,
900 m N om N 
Näsby, nära 
fornl 36.

Skadad och plundrad häll- 
kista i åkermark. Undersökt 
1936 av JE Anderbjörk.

Skärvor av två ler
kärl, ett i fint, svart, 
glättat gods med 
kraftigt 
svängd profil 
(Ölandskruka), ett i 

brungrått gods.

ä rom jäå ATA.

SHM 1304:
1837:23-24

Sandby sn 
"ägorna till
Skarpa Alby", 
trol landborgen.

Ekmans samling Funnet i 
gravhög på ägorna till
Skarpa Alby.

Sölja, brons, 
rektangulär 
ring, brons.

fvt ATA
SHM:s katalog över 
Ekmans samling

SHM 1985: 
1850:16

Skarpa Alby, 
landborgen trol 
fornl 5-15.

Ekmans samling. Funnet i 
en "stengraf" på landborgen.

Fågelfibula, brons 
med silver, två pärlor, 
glasfluss.

vet ATA
SHM:S katalog över 
Ekmans samling.

SHM 6819:
523

Skarpa Albys 
"sandbacke", 
trol landborgen 
fornl nr 5-15.

Ekmans samling.Funnet... "i 
en graf med obrändt mennis- 
koskelett i en sandbacke vid 
Skarpa Alby."

Likarmat spänne, 
brons, kniv, järn.

vit ATA.

SHM 1304: 
1844:28-30

S Sandby, 
"grustaget nära 
landsvägen på

Ekmans samling
Funnet i en "stenkista ... i 
denna grafkammare ett men-

Ovalt spänne, brons, 
ring, silver (örring?) 
nålhus av rörben.

vit ATA.
SHM:s katalog över 
Ekmans samling.

Sandby socken 211



Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

östra
sidan", troi 
fornl nr 100.

niskobenrangel obrändt, och 
ovan nämnde stycken 28-30. 
Således var äfven ett frun
timmer i denna hög 
begrafvet."

SHM 9877 S Sandby 
grustag 
ev litorinaval- 
len, fornl 100.

"Funna i ett grustag tillika 
med människoben, det hela 
med sannolikhet utgörande 
ett slutet gravfynd."

Två ovala spännen, 
brons, likarmat spän
ne, brons, kniv, järn.

vit ATA.
Stenberger
1933 s 73.

SHM 11492 Åby, "i en 

sandås vid
Åby".

"Jämbitama äro funna 
bredvid krukan, som 
förmodligen stått under 
en flat sten i en sandås vid 
Åby." Benrester (brända?) 

fanns intill krukan.

Lerkärl i grovt gods, 
kniv, järn.

äjäå ATA.

Fig. V:15. De dubbelskaliga spännbucklorna funna jämte ett likarmat spänne, en kniv och människoben i S Sandbys 
grustag, fornl nr 100, SHM 9877. Teckning C Bonnevier, SHM.

Fig. V: 15. The double-shell oval brooches found together with an equal-arm brooch, a knife, and human bones, in the 
gravel quarry at Södra Sandby, Raä no. 100, SHM 9877.
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5. Föremålskatalog

Alvarröset Tornrör, fornlämning nr 3

BRANDGRAV I RÖSETS MITT

Fibula, brons, korsformig, falsk spiral, korsarmar av
slutade med polyedriska knoppar, högvälvd båge med 
triangulärt tvärsnitt, smal, tvärstrecksornerad fot, hög 
nålhållare. 6,5 cm 1, 2,4 cm br, bågens h 1,5 cm, br 0,8 
cm. 1

Agraff, brons, häkta och hyska med stora, platta knap
par. 1,3 resp 1,5 cm 1, knapparnas d 1,6 cm. 2

2

Rembeslag, brons, X-formigt, fragmentariskt. 4 cm 1,
1,2 cm br. 3

Remlöpare, bronsbleck med utvikta ändar. 1,4 cm 1,0,8 
cm br, 0,8 cm h. 4

4

Remändebeslag, brons, dubbelvikt bleck med upp
rullad ände och genomgående fastenit. 3,1 cm 1, 0,9 cm 
br. 5

Ringar, brons, 3 st med omtag, mångkantigt tvärsnitt.
1,3 cm d. 6
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Lerkärl, skärvor av grovt gods.

FÖRSTÖRD SKELETTGRAV 

Pärla, spirallagd bronstråd.0,8 cm d. 8

Lerkärl, skärvor av kärl med 
svängd profil i slätt, ljusbrunt gods.
Fl 10,5 cm, mynningsd 9,0 cm, bukd 
12,0 cm, bottend 7,0 cm. 7

Pärla, hoprullat bronsbleck. 0,8 cm 4 1,2 cm 1. 9 

Pärlor, glas, en blå och en grön. 1,0 resp 0,9 cm d. 10 

Pärlor, glasfluss, två st orange. 1,0 cm d. 11

Kniv, järn, avbruten spets. 7 cm 1, 1,8 cm br. 12 

Sländtrissa, sten. 4,3 cm d. 13

-Q-
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Gravfält på östra landborgen Ö om Skarpa Alby, 
fornlämning nr 5.

SHM inv 24 297.

ANLÄGGNING 3
Hängen, brons, fragment av två genombrutna hängen, 
kantdelar med ögla. 2,2 resp 1,9 cm 1. 14

Spänne eller pärlspridare, brons, med djurornamentik, 
fragment. 1,6 cm 1, 1,3 cm br. 15

Armbygel, brons, trind ten, stämpelomamentik med rek
tanglar, fragment. 3,0 cm 1, 0,5 cm d. 16

Spänne, brons, del av fot med nålhållare, halvcirkel- 
formad platta med asymmetriskt urtag. 2,5 cm 1, br 1,3 
cm. 17

Nålhuvud, brons, avrundat triangulärt, med hål. 1,1 cm
1. 18

Ornerade bronsfragment, 4 st. 19

Kedjelänk, brons, av spirallagd tråd, 
plus några fragment av dylika.
1,1 cm d, 0,5 cm 1. 20

Spiralfragment, brons, ca 6 st, spirailagda band av skif
tande dimensioner, pärlor m m. 0,5 - 0,8 cm d, 0,5 - 1,4 
cm 1. 21

Pärla, glasfluss, mosaik i blått, rött, gult och vitt. 1,6 cm
d. 22

Pärlor, glas och glasfluss, 13 st, blå, röda, gröna, vio
letta, svartbrända och försmälta. 0,8 - 1,4 cm d. 23

Spikhuvud, järn. 1,6 cm d.

Flintavslag, 4 st, brända.

ANLÄGGNING 4 
Hake, brons, av bleck med omböjd hake och stora, skiv- 
formiga nithuvuden. 1,5 cm 1, 1,1 cm br. 24

Remlöpare, brons, av bleck med utåtböjda ändar. 1,4 
cm 1, br 0,5 cm. 25

Ögla, brons, till nål av bleck. 0,6 cm d, 0,6 cm br . 26

21

24

ANLÄGGNING 9
Pärla, bärnsten. 1,0 cm d, 0,6 cm h. 27

26
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Gravfält på östra landborgen Ö om Skarpa Alby, 
fornlämning nr 7

SHM inv 27 750.

ANLÄGGNING 1
Viktlod, brons, polyedrisk form, ornerad med fem eller 
sex punkter plus kantföljande prickrad på de sex kva
dratiska sidorna. L, br och h 0,9 cm. 28

Bronsbleck, fragment. 1 cm 1.

Krampor eller omtag, järn, 5 st av band- 
formigt bleck. 1,1 cm 1, br 0,5 - 0,7 cm. 29 '

Beslag, järn, fragment av rektang 
ulärt, plant beslag med nit. 2,0 
cm 1, br 0,7 cm.

Spikar, järn, 6 st varav tre 
fragment, typ ”nubb” med 
plattrunda huvuden och 
kort spik. 1,1 -1,6 cm 1, 0,6 
-0,7 cm d. 30

Järnfragment, oidentifier- 
bara.

ANLÄGGNING 2 
Ovalt spänne, brons, över
skålla till spänne. Genombruten 
och ornerad i djur-ornamentik, 
fem knoppar gjutna i ett med skäl
lan plus fästeplattor för ytterligare fy
ra knoppar. Mellan knopparna löper ribbor 
inlagda med dubbla tvinnade silvertrådar, som fästs 
på undersidan. 9,3 cm 1, 6,1 cm br, 2,4 cm h. 31

Likarmat spänne, brons med järnnål, avslutande an
siktsmasker i ändarna i upplöst dj urornamentik, knopp 
på mitten. 8,7 cm 1, 3,0 cm br, h (exkl nål) 1,4 cm. 32

Ring, brons, av trind ten. 1,7 cm d, tenens tj 0,3 cm. 33

Ring, brons, av bandformigt bleck med avsmalnande 
ändar, omlottlagt. 1,3 cm d, br 0,5 cm.
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Pincett, järn, avbruten i böj en, tunna spetsiga skänk lar. 
4,2 cm 1, 0,8 cm br. 34

Spikar, järn, 5 st av varierande storlekar, 
plana, oregelbundna huvuden. 2,5 - 6,1 cm 1.

Nitar, järn, 5 fragment, plana, oregelbundna 
nithuvuden. 1,8 - 1,9 cm 1.

Sländtrissa, kalksten, bränd och vittrad, 
halvsfärisk med cylindriskt hål för ten. 
3,1 cm d, h 1,6 cm, hålets d 0,8 cm. 35

Pärlor: 36 
Brons, 1 st, kub med avskurna hörn, punktornerad.
L och br 0,7 cm, h 0,6 cm.
Karneol, 3 st, facetterade, brända. 0,9 -1,0 cm d. 
Bergkristall, 2 st, facetterade. 0,9 cm d. 
Glasfluss-mosaik, 1 st blå med rött och gult, klotform.
1,6 cm d.
Glasfluss-mosaik, 1 st blå med rött, cylindrisk.
0,8 cm d.
Glasfluss, 3 st vita, klotformiga. 0,8 cm d.
Glas, 1 st blå, tillplattat klotformig. 0,8 cm d.
Glas, 2 st blågröna, tillplattat klotformiga.
0,9-1,0 cm d.
Glas, 1 st grön, ringförmig. 0,7 cm d.
Glas, 2 st vita, transparenta, klotformiga. 0,8 cm d. 
Glas/glasfluss 6 fragment.

ANLÄGGNING 3
Ring, brons, öppen, fragmentarisk, ten med rektangu
lärt tvärsnitt. 3,2 cm d, tenens br 0,6 cm.

Flintavslag, bränt.

ANLÄGGNING 4
Kamfragment, ben, liten bit av tandskiva till samman
satt kam, spår av järnnit. 1,2 cm 1. 37

36

CZ3

Sandby socken 217



ANLÄGGNING 6
Spikarjärn, 6 st fragmentariska. 1,9 - 3,6 cm 1. 

ANLÄGGNING 8
Bronsbleck, välvt, tungformat. 2,8 cm 1.

ANLÄGGNING 9 
Bronsbleck, rännformigt. 2,6 cm 1.

Gravfält på litorinavallen S om Södra Sandby, fornl 
nr 100.

SHM inv 26 454.

ANLÄGGNING 1
Nyckel järn, S-format skaft, ax i form av krok, rek
tangulärt tvärsnitt i skaftet, runt i greppet. 18,3 cm 1, tj 
0,7 cm. 38

Pärla, grönt glas, smält. 0,9 cm d. 39

Flintavslag, svallat, gråvitt.

ANLÄGGNING 2 
Flintavslag, svallat, gråvitt.
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6. Sockensammanfattning

Sandby är en ur arkeologisk synpunkt intressant men 
osystematiskt utforskad socken. Undersökningarna har 
varit begränsade och omfattat fornlämningar, som varit 
mer eller mindre skadade. Trots att mycket intresse och 
diskussion har ägnats Sandby borg under årens lopp har 
tyvärr aldrig någon utgrävning skett av borgen. Fältet 
är ännu fritt for spekulationer kring borgen och dess an
märkningsvärda läge vid stranden (jfr kap V: 1). Inte hel
ler har någon boplats från järnåldern grävts ut. 
Underlaget för en bedömning av Sandbys bebyggel
seutveckling i järnåldern är således klent. Socknens be
byggelsehistoria bör ses i ett större sammanhang, i 
relation till intilliggande alvarsocknar och grannen i norr, 
Gårdby.

Vid sidan av Sandby borg vittnar guldskattefyndet 
från Åby om områdets särställning vid mitten av det för
sta årtusendet efter Kristus. Åbyskatten är ett av Sveri
ges två största fynd av solidi, en ren solidiskatt. Mynten 
har hittats vid olika tillfallen från 1870-talet och fram
åt, men inom ett så begränsat område att de rimligtvis 
kan anses tillhöra en och samma nedläggning. Fyndet 
omfattar totalt 80 solidi, varav majoriteten - 72 st - hit
tades 1946 vid höstens betskörd. Femtiofem av de 80

VÄST-ROM ÖST-ROM

Honorius (395-423) 3 st Arcadius (395-408) 1 St

Valentinianus (425-55) 11 st Theodosius II (408-50) 23 st

Galla Placidia (425-37) 1 st Marcianus (450-57) 4 st

Majorianus (457-61) 4 st Leo I (457-74) 26 st

Libius Severus (461-65) 2 st Leo 11/Zeno (474) 1 st

Anthemius (467-72) 3 st

Romulus Augustus (475-76) 1 st

Skattens senare mynt är föga slitna. Dess slutmynt är 
präglat för Romulus Augustus 475/6, vilket överens
stämmer till slutmyntstid och delvis i sammansättning 
med det andra stora solidifyndet på Öland. Björnhov- 
daskatten (36 mynt). Båda skatterna liksom öns övriga 
solididepåer anses av Fagerlie vara nedlagda “snart ef
ter 476” i samband med den “olycka” som då drabbat 
Öland (Fagerlie 1967 s 153, 155).

Herschend, som behandlat öländska guldfynd efter 
Fagerlie, betonar dock skillnaderna mellan de båda skat
terna. Bjömhovdaskatten innehåller t ex procentuellt fler 
mynt präglade före 457 än Åbyskatten (Flerschend 1980 
s 68, 102ff). Herschend anser vidare att Åbyskatten är

mynten är östromerska, främst Theodosius II och Leo I. 
Mynten fördelar sig enligt följande (Fagerlie 1967 s 191):

Fig. V:16. Solidiskatten från Åby. Infält ett Theodosius Il-mynt. Foto ATA, detalj L Sjöberg.

Fig. V: 16. Solidi hoard from Åby. The detailed photo is a Theodosius II coin.
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Fig. V:17. Halsringar och armringar ur silverskatten från “Sandby sockens grusgrop Foto S Hallgren, ATA. 

Fig. V: 17. Neck-rings and arm-rings from the silver hoardfound in ”Sandby parish ’s gravel quarry”.

en mans eller ätts samlade förmögenhet och att denne 
guldägare också var bygdens myntimportör. Det senare 
framgår av myntsammansättningen i områdets övriga 
solidiskatter, vilka har stora likheter med Åbyskatten. 
Mynten i den senare har inte cirkulerat på Öland, vilket 
mynten i småskatterna antas ha gjort. Att Åbyskatten 
gömts undan tror Herschend beror på att deras ägare va
rit så förmögen att han aldrig behövt omsätta mynten 
via nedsmältning till betalningsguld (a.a. s 76).

Fyndplatsen for den stora skatten ligger mitt på det 
vidsträckta sandjordsområde, som karakteriserar od
lingsbygden i Sandby och Gårdby. Lika väl som inseg- 
lingsmöjligheter kan ha bestämt borgens läge vid 
stranden kan den goda odlingsj orden ha varit bestäm
mande för "Åby-hövdingens” gårdsläge. Ett samband 
mellan dessa två storheter i folkvandringstidens Sand
by är naturligt att anta, även om vi idag endast kan spe
kulera kring formerna för detta.

I Sandby socken finns elva synliga gravfalt. Under
sökningar har skett på tre gravfaltslokaler och totalt har 
där 21 gravar grävts ut. Dessutom har två ensamliggan
de rösen med inalles tre gravsättningar undersökts. Av 
de 24 gravarna kan fem säkert dateras; tre vikingatida 
gravfynd från fornl nr 5 och 7 samt två folkvan drings- 
tida fynd från fornl nr 3 och 5. Vidare föreligger ett möj
ligt gravfynd från äldre romersk järnålder (fornl nr 77). 
Ytterligare en sannolikt vikingatida grav och en grav 
från yngre järnålder kan läggas till. De vikingatida grav

fynden kommer från landborgsgravfalten på ancylu- 
svallen men även vissa gravar på litorinavallen (fornl nr 
100) har förmodats vara vikingatida. De folkvandrings- 
tida fynden kommer dels från alvarröset Torrör, dels från 
ancylusvallen (fornl nr 5).

Under rubriken “övriga gravfynd” kap V:4 ovan har 
förtecknats 12 gravfynd från vikingatid och 5 st från 
folkvandrings- och vendeltid. Till äldre järnålder kan 
endast 4 fynd hänföras, samtliga från äldre romersk järn
ålder.

Även om de daterande gravfynden inte är impone
rande många så visar de på en tydlig dominans för yng
re järnålder, särskilt vikingatid. Att vikingatida material 
dominerade på sydöstra Öland konstaterade redan Sten
bergen (Stenberger 1933 s 77 ff) och denna tendens är 
tydlig just i Sandby socken. I socknen har hittats ett halv
dussin fynd av vikingatida silver. Störst är den silver
skatt som år 1840 hittades “i socknens grusgrop vid 
landsvägen nära Sandby kyrka”, dvs troligen inom fornl 
nr 7-15, SHM inv nr 936. Skatten, som är en av de stör
sta från Öland, består av flätade halsringar, fyra massi
va, spirailagda armringar samt 1100 hela och hundratals 
sönderklippta arabiska silvermynt. Mynten är präglade 
under 800-talet t o m 903 e Kr. Armringarna anses va
ra av ryskt ursprung och hela skatten visar tydligt på de 
östliga förbindelser som Öland och då särskilt dess 
östra kustland, hade under vikingatid.

En andra silverskatt, även denna från 900-talet, med
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bl a filigranornerat runt spänne med vidhängande ked
ja är funnet i Ekelunda, SHM inv nr 4432. Spännet är av 
inhemsk typ och produktion och minst fyra liknande 
spännen finns från Öland.

Från övergångstiden mellan hednisk och kristen tid 
är de två runstenarna på Sandby kyrkogård (fornl nr 17- 
18). Stenarnas regelbundet spetsiga form tyder på att de 
varit gavelhällar i en tidigkristen gravkista invid den äld
sta kyrkan i Sandby. Stenarna hör ihop såväl till form 
som till innehåll. Inskrifterna lyder i S B F Janssons tolk
ning:

”Gudfast och Flelgun och Nenne, moder och söner, 
läto resa stenen efter Sven, sin fader” och ”Dessa brö
der reste denna minnesvård efter sin syster Åfrid och ef
ter Sven, sin gode fader”.

Om Sandby sockens ställning i 1000-talets brytning
tid vittnar också det märkliga s k patriarkkorset öster om 
kyrkans kor. Detta upptäcktes och frilädes av K G Pe
tersson 1960 efter påpekanden av John Larsson, som var 
riksantikvarieämbetets ombud i socknen. Någon mot
svarighet till detta liggande kalkstenskors finns inte, var
ken på Öland eller annorstädes i Sverige.

Korset ligger strax under markytan, 20 m öster om 
kyrkans kor och är orienterat VNV-OSO. Tvärs över 
korsstammen, som är 5,6 m lång, går två korsarmar, en 
kort längst i väster och en ca 3 m lång öster därom. Kor

set består av stora kantställda och mindre liggande kalk- 
stenshällar. Vid den långa tvärarmen ligger två triangu
lära stenar, som ”hänger” på korsarmen. Även 
korsstammens ändar avslutas med triangulära flis och i 
den östra änden, som man uppfattar som korsets bas, är 
två ”stödstenar”. Friläggning av korset och undersök
ning av marken närmast omkring det gav inte några led
trådar till dess datering och ursprung. Korsets form med 
dubbla korsarmar, ett s k patriarkkors, är östlig. De ”spet
sade” ändarna, de ”hängande” stenarna och tvärstödet i 
”nederänden” kan tyda på att det är en efterbildning av 
ett träkors.

Korsets datering kan ej säkerställas, men det är tro
ligt att det härrör från missionstiden. Öland hade som 
nämnts goda östliga förbindelser i vikingatid och san
nolikt kom också den kristna läran till ön genom mis
sionärer österifrån.

Fig. V.18. Gavelhällar till en tidigmedeltida gravkista, eskilstunakista, vilka idag står som enskilda runstenar på Sand
by kyrkogård. Foto M Sjöberg 1994.

Fig. V:18. Limestone slabs belonging to an early medieval stone cist, standing today as individual rune stones in the 
churchyard at Sandby church.
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6. Summary

From an archaeological point of view, Sandby is an in
teresting, but unsystematically researched, parish. The 
investigations have been limited and included ancient 
monuments which have been more or less damaged. Al
though Sandby fortress has won much interest and dis
cussion through the years, it has unfortunately never 
been excavated. Speculations concerning the fortress 
and its notable location on the shore (compare Chap V: 1) 
may still be freely made. Neither has any Iron Age sett
lement site been excavated. Thus there is little material 
on which to base any judgements on Sandby’s settlement 
development during the Iron Age. The parish’s settle
ment development ought to be seen in a larger context, 
in relation to its neighbouring parishes.

Next to Sandby fortress, the gold hoard from Åby 
wittnesses to the area’s special position during the midd
le of the first millenium AD. The Åby hoard is one of

Fig. V:19. År 1961 upptäcktes ett liggande invigning
skors av kalkstenar öster om Sandby kyrkas kor. Korset 
är sannolikt från tidigkristen tid. Foto E-foto, Borgholm.

Fig. V:19. In 1961, a horizontal consecrational cross of 
limestone was discovered east of the chancel in Sandby 
church. The cross is probably early Christian.

Sweden’s two largest finds of solidi, a treasure consis
ting entirely of solidi. The coins have been found on dif
ferent occasions beginning in the 1870s, but within such 
a small area that they belong, most certainly, to one and 
the same deposition. Altogether the find included 80 
solidi, the majority of which, 72 coins, were found du
ring the autumn harvest in 1946. Fifty-five of the 80 
coins are East Roman, mainly Theodosius II and Leo I. 
The coins have the following composition (Fagerlie 
1967, p. 191):

West Roman coins East Roman coins

Honorius (395-423) 3 Arcadius (395-408) i

Valentinianus (425-55) 11 Theodosius II (408-50) 23

Galla Placidia (425-37) 1 Marcianus (450-57) 4

Majorianus (457-61) 4 Leo I (457-74) 26

Libius Severus (461-65) 2 Leo II/Zeno (474) 1

Anthemius (467-72) 3

Romulus Augustus (475-76) 1

The later coins from the hoard are only slightly worn. 
The latest coins were minted for Romulus Augustus 
475/6, which is congruent with the date of the latest coin 
and partially in combination with the other large solidi 
find from Öland, the Bjömhovda hoard (36 coins). Both 
of the hoards as well as the other smaller solidi hoards 
are interpreted by Fagerlie as having been deposited 
”soon after 476” in association with the ”misfortune” 
that fell upon Öland (Fagerlie 1967, p. 153, 155).

However, Herschend, who has studied the gold finds 
from Öland after Fagerlie, emphasizes the differences 
between the two hoards. The hoard from Bjömhovda in
cludes, for example, procentually more coins minted 
prior to 457 than those in the Åby hoard (Herschend 
1980, p. 68,102ff). Herschend goes even farther in say
ing that the Åby hoard is the collected wealth of one man 
or one family and the owner of the gold was also the 
main importer of coins in that area. This is evidenced 
by the combination of coins in the other solidi finds in 
the area, which show great similiarities with the Åby 
hoard. The coins in the latter have not circulated on 
Öland, which the coins in the smaller hoards seem to 
have done. Herschend believes that the Åby hoard 
was hidden because the owner was so wealthy that 
he had never had to remelt the coins for payment in gold 
(a.a.,p. 76).

The site for this large hoard is located in the middle 
of a wide, open area with sandy earth, which is charac
teristic of the agricultural areas in Sandby and Gårdby. 
It is likely that the favourable conditions of approaching 
the fortress by boat was equally important in determi
ning its location on the shore as was the fertile land in 
determining the location of the ”Åby chieftain’s” farm. 
It is natural to assume a connection between the two in
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migration period Sandby, although we can only specu
late upon this today.

There are 11 visible prehistoric cemeteries in Sand
by parish. Excavations have taken place at three of 
these cemetery sites and altogether 21 graves have been 
excavated. An additional two separately lying cairns, 
with three burials in all, have been investigated. Only fi
ve of the 24 graves can be dated with any certainty; three 
Viking Age grave finds from Raä nos. 5 and 7 and two 
migration period finds from Raä nos. 3 and 5. There is 
also a possible grave find from the early Roman Iron 
Age (Raä no. 77), in addition to a probable Viking Age 
grave along with a grave from the late Iron Age. The Vi
king Age grave finds come from the ”Landborg” ceme
tery on the Ancylus ridge but also some graves from the 
Litorina ridge (Raä no. 100) have been assumed to Vi
king Age. The Migration Period finds come partly from 
the heath cairn ”Tornrör", and partly from the Ancylus 
ridge (Raä no. 5).

Under the title ”other grave finds”, Chapter V:4 
above, 12 grave finds from the Viking Age and five from 
the Migration and Vendel Periods, have been noted. 
There are only four finds from the early Iron Age, all of 
them dating to the early Roman Iron Age.

Even though the datable grave finds are not so im
pressive in number, they show a clear domination to the 
late Iron Age, especially the Viking Age. The domina
tion of Viking Age material on south-eastern Öland has 
already been noted by Stenberger (Stenberger 1933, p. 
77ff) and this tendency is clear here in Sandby parish. 
A half dozen finds of Viking Age silver have been ma
de in the parish. The largest is the silver hoard which 
was found in 1840 ”in the parish’s gravel quarry by the 
main road near Sandby church”, probably located 
within the area of Raä nos. 7-15, SHM Inv. no. 936. This 
hoard, which is one of the largest from Öland, includes 
braided neck-rings, four massive, spiral arm-rings along 
with 1100 whole coins and hundreds of Arabic silver 
coins cut into pieces. The coins were minted beginning 
in the 800s up through 903 AD. The arm-rings are as
sumed to be of Russian origin and the whole hoard is 
clear evidence of the eastern contacts which Öland, es
pecially the eastern coastal area, had during the Viking 
Age.

A second silver hoard, this one also dating to the 10th 
C. includes among other things, a round brooch with fi
ligree decoration and a chain found in Ekelunda, SHM 
Inv.no. 4432. The brooch is domestic in both type and 
production, and at least four similar brooches have been 
found on Öland.

The two rune stones (Raä nos. 17 and 18) in the 
churchyard of Smedby church date to the transition 
period between pagan and Christian times. The stones’ 
regular, pointed form indicates that they have function
ed as stones in the walls of an early Christian grave cist 
near the oldest church in Sandby. The stones are simi
lar both in form as well as content. The inscriptions 
have been interpreted by S. B. F. Jansson.

”Gudfast and Helgun and Nenne, mother and sons,

raised this stone to the memory of Sven, their father” 
and ”These brothers raised these memorial stones in ho
nor of their sister Åfrid and Sven, their good father”.

The so-called patriarch cross, east of the church’s 
chancel wittnesses to the position of Sandby parish 
during the tumultous years of the 11th C. It was disco
vered and exposed by K. G. Petersson in 1960 after in
formation from John Larsson, who was Raä’s local 
representative in the parish. There is no other compara
ble example of this reclining limestone cross known, 
neither from Öland nor anywhere else in Sweden.

The cross is located immediately beneath the ground 
surface, 20 m east of the church’s chancel and is orien
ted in the direction WNW - ESE. Two arms stretch over 
the main part of the cross which is 5.6 m long; one short 
arm farthest to the west, and one ca. 3 m long east of it. 
The cross is made of limestone slabs; large ones stan
ding on edge, and smaller reclining ones. Two triangu
lar stones near the longer arm, ”hang” onto the arm of 
the cross. The ends of the main part of the cross have 
smaller triangular slabs, and at the eastern end, which is 
the base of the cross, there are two ”supporting stones”. 
The exposition and investigation of the cross and the 
area immediately around it yielded no information about 
the date or origin of the cross. Its double form with dou
ble arms, a so-called patriarch cross, is eastern. The 
”pointed” ends, the ”hanging” stones, and the transver
se support at the ”base” may indicate that its prototype 
was a wooden cross.

The date of the cross cannot be established with any 
certainty, but it probably originates from the Conversion 
Period. As mentioned above, Gland's connections east
ward during the Viking Age were favourable and the 
Christianity probably came to the island with missiona
ries from the east.
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VI Stenåsasocken
av Margareta Beskow Sjöberg

1. Inledande sockenbeskrivning

Stenåsa socken ligger på sydöstra Öland. Den gränsar i 
norr till Sandby, i väster till Vickleby, Resmo och Mör- 
bylånga och i söder till Hulterstad socken. Stenåsa är en 
utpräglad alvarsocken men har också områden med bör
dig åkermark utmed landborgen. Ungefär två tredjede
lar av socknens yta på 4365 hektar är alvarmark. Av ytan 
var 1944 22 % åker, 12 % ängsmark och 66 % övrig 
mark, dvs framfor allt alvar (Öland III 1948 s 535).

I socknens norra del ligger alvarbyn Frösslunda med 
sina sju gårdar intill Frösslundamossen. Byns åkrar lig
ger på moränjorden öster om byn, mellan byn och land
borgen vid Norra Kvinneby. En andra alvarby på ett 
moränområde är Ebbelunda med sina två gårdar i när
heten av alvarmyrarna Kritmossen och Torpmossen. I 
båda fallen har närheten till alvarmyrarna och bra bete, 
jämte odlingsmöjlighetema på områden med moränjor
dar, varit av betydelse for byarnas lokalisering. På den 
geologiska kartan ser man alvarbyarna som moränöar 
omgivna av alvarets kalksten. Beträffande Frösslunda 
tyder både namnet och vikingatida fynd, bl a en silver
skatt, på en tidig lokalisering.

Förutom de nämnda alvarbyarna har socknen idag 
sex byar utmed östra landborgen och den odlingsbara

jorden på områden med morän. Öster om landborgen 
och åkrarna finns sjömarker med goda beten. Östra land
borgen består av ancylusvallen som kan följas genom 
socknen från Frösslundatäktens stora gravfält i norr till 
Södra Kvinneby och ”Tannes hög” i söder vid gränsen 
mot Hulterstads socken. Östra landsvägen följer ancy
lusvallen, vars krön här ligger ca 13 m ö h och på sina 
ställen är tydligt markerad i landskapet. Även litorina- 
vallen kan följas genom större delen av socknen. Den 
löper 250-600 m öster om och parallellt med ancylu
svallen och markerar i huvudsak 10-meterskurvan över 
havet.

Ancylusvallen har varit krönt av gravfalt. Numera är 
detta synligt främst i norr med Frösslundagravfaltet 
(fornl nr 23 m fl), som fortsätter in i Sandby sn. Men så
väl i Norra Kvinneby som i Slagerstad och Södra Kvin
neby har gjorts åtskilliga gravfynd i samband med 
grustäkt och byggnation, vilka visar att här funnits sto
ra gravfalt (jfr kap V:3). Socknens slutpunkt åt söder är 
den sägenomspunna ”Tannes hög” (nr 44), nära den 
vackra stenbron över bäcken från alvaret, söder om Sö
dra Kvinneby. Också på litorinavallen ligger gravfalt och 
enstaka gravar. I socknens norra del finns ett mindre

Fig. VI: 1. Littorinavallen i norra delen av Stenåsa socken. Stenarna till vänsterfinns i nor
ra delen av gravfältet fornl nr 39. Foto från S av M Sjöberg 1994.

Fig. VI: 1. The Litorina ridge in the northern part of Stenåsa parish. The boulders in the 
photo lie in the northern part of the cemetery, Raä no. 39. Photo from south by M. Sjöberg, 
1994.
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gravfalt på litorinavallen (fornl nr 39) jämsides med det 
stora Frösslundagravfältet på ancylusvallen.

I sjömarkerna finns sammanlagt 40 gravar, främst 
stensättningar, enstaka eller i grupper om två-tre eller 
som små gravfalt (fornl nr 1, 9, 89-90). Dessa fornläm- 
ningar ligger som regel på låga strandvallar på nivån 5 
m ö h.

På alvaret i Stenåsa socken finns totalt 43 synliga gra
var. Det är såväl enstaka stensättningar som mindre grav
fält, de flesta i anslutning till alvarbyarna, men också 
sådana utan nutida bebyggelseanknytning. Norr och 
nordost om Frösslunda by ligger ett par mindre gravfalt 
(fornl nr 15, 51, 18). På alvaret norr om byns åkrar lig
ger också några stensättningar (fornl nr 16). Dessa ut
gör den södra delen av ett fornlämningsstråk på 
moränrygg bestående av stensättningar och rösen som 
sträcker sig in i Sandby socken. Denna rad med gravar 
sträcker sig närmare två km utefter alvaråsen, på nivån 
15 m ö h. Väster om Ebbelunda ligger ett litet gravfalt 
på ”Örnkullen”, en i landskapet tydligt framträdande 
moränkulle. Ytterligare åt sydsydväst finns ytterligare 
en moränrygg, ”Rörbacken”, med enstaka rösen (fornl 
nr 45, 46). Örnkullen och Rörbacken ligger båda drygt 
20 m ö h.

I Stenåsa socken finns sammanlagt 228 synliga forn- 
lämningar som kan bedömas vara gravar. Såsom fram
gått ovan ligger knappt hälften av dem på alvar eller i 
sjömark, medan övriga främst finns på ancylusvallen,

men också på litorinavallen samt i anslutning till åker
marken. Störst är Frösslundagravfältet med 84 synliga 
gravar.

I socknen finns sju lokaler med husgrunder av järn- 
ålderstyp. På de flesta lokaler finns två husgrunder - en 
gård - medan en lokal med fyra grunder (fornl nr 59 och 
77) motsvarar två gårdar. Åtta jämåldersgårdar finns allt
så bevarade i Stenåsa. Till detta kommer en husgrund 
intill ett vidsträckt stensträngssystem i Brunneby sjö
marker (fornl nr 120). Av de övriga åtta gårdarna ligger 
tre i sjömarker till Frösslunda och Södra Kvinneby, en i 
betesmark intill åker strax öster om Stenåsa kyrkby och 
fyra i betesmark/alvar intill åker väster om Stora och 
Lilla Brunneby och Stenåsa kyrkby. Anmärkningsvärd 
är koncentrationen av tre gårdar i betesmarken mellan 
åkrarna till Ebbelunda och Stenåsa (fornl nr 59, 77,78). 
1 anslutning till gårdarna i sjömarkerna finns sten
strängar, medan dessa verkar vara bortodlade vid de fem 
gårdar som har kontakt med nutida åker. Ytterligare sten
strängar utan husgrunder finns i sjömarkerna.

I Stenåsa socken finns numera inte någon runsten be
varad. Uppgifter om att två runstenar skall ha stått på 
Stenåsa kyrkogård finns dock i litteraturen (Öland III s 
489, Ahlqvist 1827, 2:2 s 78). Stenarna var fragmenta
riska redan på Ahlqvists tid och det kan inte bedömas 
huruvida de ingått i ett monument liknande det som de 
två stenarna på Sandby kyrkogård vittnar om.

Fig. VI:2. Forntida hägnadsmurar 1300 m Ö om Stenåsa kyrka. Stenåsa by i bakgrunden. Foto Gustav Hård 1931.

Fig. VI: 2. Ancient enclosures 1300 m east of Stenåsa church. Stenåsa village is visible in the background. Photo by 
Gustav Hård, 1931.
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2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och gravfält
1. Del av gravfält, 20-40 x 100 m stort, beläget på 

sockengränsen Stenåsa-Sandby, fornl nr 42 i 
Sandby sn. Grav fal te t ligger på en strandvall i 
sjömarker till Frösslunda och S Sandby, 1 km V 
om stranden. Gravfältet omfattar fem runda sten- 
sättningar, varav fyra i Stenåsa sn. En stensätt- 
ning är 29 m d, 0,6 m h, delvis övertorvad, delvis 
öppen, medan övriga är 3-4 m 4 0,2 m h, över- 
torvade, med mittgropar och rester av kantked
jor. Den stora stensättningen är belamrad med 
odlingssten och övertväras av en stenmur.

2. Rund stensättning, i flack sjömark till Fröss
lunda, 800 m från stranden och 225 m SSO om 
nr 1. Stensättningen är 10 m d, 0,3 m h, övertor
vad med 0,3 m stora gråstenar synliga i ytan, och 
mittgrop, 3 m d, 0,5 m dj.

5. Två runda stensättningar och en tidigare rest 
sten på litorinavallén i igenväxande betesmark 
till Frösslunda 30 m S om fornl nr 39 och 20 m 
S om Frösslundabäcken. Stensättningama är 2,5- 
3 m d, 0,1-0,2 m h och övertorvade. Intill sten- 
sättningarna finns i markytan uppstickande 
kalkstenshällar (hällkistor?) samt en tidigare rest 
sten, 2 m 1.

9. Gravfalt, 15 x 70 m stort, på strandvall i sjömark 
till Frösslunda 900 m V om stranden och 160 m 
S om fornl nr 1. Gravfältet bestående av fyra (i 
1941 års inventering fem) runda stensättning
ar (9a), 5-6 m 4 0,2 m h och övertorvade, varav 
en med fördjupning, 2 m d. Ca 60 m S om dessa 
ligger ytterligare en rund stensättning, 15 m 4 
0,9 m h och med mittgrop, 1,5 m d (9b). Sanno
likt finns icke ovan mark synliga gravar i avsnit
tet mellan 9a och b.

12. Två runda stensättningar och en rest sten, i
sjömark till N Kvinneby ca 300 m V om stran
den. Stensättningama är 8 m d och 0,3 m h. En 
har kantkedja av halvmeterstora stenar, medan 
båda har mittgrop, eventuellt efter förstörda häll
kistor. Intill en av stensättningama ligger en ti
digare rest sten, 1,2 m lång. Stensättningama 
omges av en rektangulär stensträng 70 x 110 m.

13. Röse, som impediment i åker 600 m Ö om Fröss
lunda by, benämnes ”Flajenrör”. Röset 15 m d,
1,6 m h och uppbyggt av små kalk- och gråste
nar, delvis övertorvat.

15. Gravfält, 20 x 30 m stort, på låg rygg i alvar- 
mark intill odlad mark 600 m NO om Fröss
lunda by. Gravfältet består av fem runda sten
sättningar, 4-7 m d och 0,2-0,5 m h. De två stör
sta har kantkedja av halvmeterstora stenar och

mittgrop med synliga kantställda kalkstenshäl
lar (år 1941, hällkistor?).

16. Tre runda stensättningar, på flack moränås i al- 
varmark 1100 m NO om Frösslunda och 275 m 
S om fornl nr 28 i Sandby sn. Stensättningama 
är 7, 8 resp 18 m d och 0,1-0,8 m h. De är över
torvade och har mittgrop. Stensättningama lig
ger på samma långsträckta moränås som fornl nr 
22-28 i Sandby sn (jfr kap V:2).

18. Gravfalt, 30 x 70 m stort, på alvarmark intill åker 
1600 m ONO om Frösslunda och 500 m Ö om 
nr 16. Gravfaltet omfattar en rund och två rek
tangulära stensättningar samt tre tidigare resta 
stenar. Den runda stensättningen är 13 m d och 
0,4 m h, med mittstensättning, 6 m d och en klot
sten, 0,9 m d. De båda rektangulära är 5 x 6 resp 
7 x 9 m och 0,2-0,3 m h. Den mindre har hörn
stenar och mittgrop. De nu liggande stenarna är
1,5-1,8 m 1. Odlingsten påförd gravfaltet.

19. Två runda stensättningar, i åkerkant mot al
varmark till Frösslunda 75 och 130 m Ö om nr 
18. Stensättningama är 12 resp 13 m d och 0,6 
m h, övertorvade och delvis belamrade med od
lingssten.

20. Stensättning, rest sten och kantställd kalk- 
stenshäll, på ancylusvallen i S änden av grav
fältet på Frösslundatäkten, (jfr nr 23). 
Stensättningen som är skadad är ca 4 x 6 m och 
0,6 m h. Norr om stensättningen finns en tidiga
re rest sten, 0,9 m 1 och en i markytan synlig kant
ställd kalkstenshäll, 0,7 m 1 (hällkista?).

23. Gravfält, på ancylusvallen, ”Frösslundatäkten”, 
beläget vid Ö landsvägen 2 km Ö om Frösslun
da by. Gravfältet fortsätter åt N in i Sandby sn, 
foml nr 65-73. Avsnittet i Stenåsa sn sträcker sig 
425 m utmed landborgen på en bredd av 40-60 
m och omfattar 81 fornlämningar: Två rösen 
med mittgrop, 14 resp 22 m d och 1 resp 1,4 m 
h av vittrade kalkstenar. Det större röset har i S 
kanten en grop med en kantställd kalkstenshäll, 
eventuellt sekundär hällkista. 34 runda sten
sättningar 5-17 m d och 0,1-0,4 m h, övertor
vade, varav två med kantränna och några med 
mittgrop. Två treuddar, 11 resp 22 m sida och 
0,3 resp 1 m h samt övertorvade. Den största har 
kantkedja, hörnstenar och mittgrop med kant
ställd kalkstenshäll (hällkista?). Tre övertorvade 
triangulära stensättningar med 6-7 m sida och 
0,1-0,2 m h. En övertorvad kvadratisk sten
sättning med 7 m sida och 0,1 m h. Två över
torvade rektangulära stensättningar, 5x7 resp 
7 x 11 m samt 0,1-0,4 m h. Den större har resta
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Fig. VI:3. Gravfältet på Frösslundatäkten, fornl nr 23, fotograferad 1927. Mitt i bilden ses kantstenar till en treudd, jfr 
karta Fig. VI: 9. Foto från S av K A Gustawsson 1927, ATA.

Fig. VI: 3. The cemetery in Frösslundatäkten, Raä no. 23, photographed in 1927. The edge stones of a triangular sto
ne setting with concave sides are visible in the center of the photo, compare map Fig. VI: 9. Photo from south by K. A. 
Gustawsson, 1927, ATA.

hörnstenar, 0,8- 1,2 m h. Två rektangulära sten- 
kretsar, 10 x 12 och 14 x 14 m, av vardera åtta 
stenar, delvis på underliggare. 12 resta stenar, 
1-2 m h, de flesta numera liggande, och sju tidi
gare resta kalkstenshällar. Fem hällkistor och 
elva fördjupningar, som torde markera hällkis
tor. Den största tydliga kistan är 1 x 4 m och 0,5 
m dj, övriga 2-3 m 1. Gravfaltet fortsätter ytter
ligare ca 900 m utefter ancylusvallen i Sandby 
sn. Fältets totala utsträckning är 1,3 km och det 
omfattar 125 synliga gravar och ett okänt antal 
icke ovan mark synliga. Området är gränslinje- 
bestämt enl länsstyrelsens beslut 1949-10-12. 
Karta över Frösslunda- och Sandbytäkterna upp
rättades 1927 av K A Gustawsson och A Karlen, 
ATA dnr 2323/28. År 1902 undersökte F J Bæh- 
rendtz 16 gravar på gravfaltet, SHM inv 11 769. 
Se vidare kap VI:3.

24. Tre runda stensättningar, på ancylusvallen 260 
m S om gravfaltet på Frösslundatäkten. Sten- 
sättningarna är 6-8 m d och 0,1-0,3 m h.

25. F d rest sten, på ancylusvallen i malmbebyggel
se till N Kvinneby 450 m N om vägskälet N 
Kvinneby. Gråstenen är 1,5 m 1.

26. Två stensättningar, på ancylusvallen i malmbe
byggelse till N Kvinneby och 50 m S om nr 25. 
Stensättningarna, som ursprungligen har varit 
runda är 7 resp 8 m d och 0,1 resp 0,7 m h. De 
är skadade av gammal grustäkt.

27. Rest sten, på ancylusvallen 70 m S om nr 26, re
gistrerad 1941 men ej återfunnen 1976. Stenen 
var 0,8 m h och stod intill gammalt grustäkts- 
område.

Fig. VI:4. Samma vy över Frösslundatäkten, fornl nr 23, 67 år senare. Observera kantkedjan till treudden mitt i bil
den. Foto från S av M Sjöberg 1994.

Fig. VT.4. The same view of Frösslundatäkten, Raä no. 23, photographed 67 years later. Note the kerb stones of the tri
angular stone setting in the center of the photo. Photo from south by M. Sjöberg, 1994.
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Fig. VI: 5. ”Örnkullen ”,fornl nr 37, med röse och stens ättningar på moränkulle på Stora Alvaret. Foto från NV av M 
Sjöberg 1961.

Fig. VI:5. "Örnkullen", Raä no.37, a cairn and stone settings situated on a moraine outcrop in Stora Alvaret. Photo 
from northwest by M. Sjöberg, 1961.

29. Två runda stensättningar, en hög och en tidi
gare rest sten, på moränbacke omgiven av åker
mark, benämnes ”Bobergsbacken”, belägen 1,5 
km ONO om Frösslunda och 400 m V om Fröss- 
lundatäktens S ände. Stensättningarna, som bå
da har mittgrop är 5-7 m d och 0,1 m h. Högen 
är 14 m d, 1,5 m h, skadad och belamrad med od- 
lingssten. Den tidigare resta stenen är 2 m 1.

31. Rund stensättning, på låg moränrygg i alvar- 
mark 650 m N om Frösslunda. Den är 15 m d och 
0,9 m h, med spår av kantkedja av halvmetersto
ra stenar och mittgrop. På samma moränstråk lig
ger fornl nr 106 och 107.

32. Tre tidigare resta stenar, på litorinavallen 600 
m NNO om vägskälet i N Kvinneby. Översan
dade vid 1941 års inventering och borttagna vid 
1976 års inventering.

37. Röse och tre runda stensättningar, på morän
kulle på samfälld alvarmark till Stenåsa, be
nämnd ”Örnkullen” och belägen 900 m V om 
södra gården i Ebbelunda. Röset är 19 m d och
1,5 mh, något omplockat. Det har mittgrop, 4 m 
d samt kantkedja av 0,2-0,8 m stora stenar. Sten
sättningarna, varav en har mittgrop, är 5-8 m d 
och 0,2 m h samt övertorvade.

38. Rund stensättning på kvarnbacke 100 m S om 
södra gården i Ebbelunda. Stensättningen är 10 
m d och 1 m h, med delvis synlig kantkedja av 
halvmeterstora stenar och mittgrop fylld av od- 
lingssten. Den är belamrad med odlingssten.

39. Gravfält, 30 x 185 m stort, på litorinavallen 200 
m Ö om Frösslundatäktens gravfalt nr 23, och i 
betesmark till Frösslunda. Gravfältet omfattar 
femton synliga gravar: Två rektangulära sten
sättningar, 10 x 17 och 12 x 19 m stora, 0,2 m
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Fig. VI:6. ”Örnkullen ” enligt ritning och beskrivning av H A R Sidén 1874, ATA. 

Fig. VI:6. "Örnkullen" drawn and described by H. A. R. Sidén, 1874, ATA.
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h, orienterade i strandvallens längdriktning. De 
har rester av kantkedja av halvmeterstora stenar 
och en 0,4 m br kantränna. Nio runda stensätt- 
ningar varav sju är 6-8 m d och 0,1 -0,3 m h och 
två 20 m d och 0,3 m h. Några har ca 1 m d sto
ra mittgropar. Två avlånga fördjupningar, 3 m 
1, 0,7 m br och 0,1-0,5 m dj (hällkistor?), samt 
fyra meterhöga stenar till en rektangulär sten- 
krets, 4 x 13 m och en tidigare rest sten, 1 m 1. 
Gravfältets S ände skärs av Frösslundabäcken 
och 20 m S därom ligger tre stensättningar, fornl 
nr 5. Öster om gravfältet och utmed litorinaval- 
lens Ö sluttning löper en 800 m lång hålväg.

42. Rund stensättning, i sjömark till Frösslunda 900 
m V om stranden. Den är 12 m d och 0,25 m h 
samt har en 6 m d stor mittgrop. Den ingår i ett 
husgrunds- och stensträngsområde.

44. Hög och tre runda stensättningar, på ancylu- 
svallen 180 m S om S Kvinneby intill landsvä
gen och 60 m N om S Kvinneby bro (fornl nr 
101), benämnes "Tannes hög". Högen är 15 m d 
och 1,3 m h. Den har mittgrop, 3,5 m d och en 
delvis synlig kantkedja av 0,4-1,2 m stora stenar.

45. Röse och rund stensättning, på moränrygg på 
alvaret 2,8 km V om S Kvinneby. Roset är 20 m 
d och 1,5 m h. Det omges av ett brätte, 2 m br 
och har en 3 m d stor mittgrop. Stensättningen, 
som är otydlig, är 3 m d och 0,15 m h samt över- 
torvad.

46. Röse, på låg moränrygg på alvaret 375 m N om 
nr 45, benämnt "Rörbacken". Röset är 19 m d 
och 1,8 m h. Det har flera gropar, 1,5-2 m d, samt 
omges av ett delvis övertorvat brätte, 1,5 m br.

47. Rund stensättning, på alvarmark - "Lillalvaref ’ 
- till N Kvinneby 1,2 km SV om byn. Stensätt
ningen är 20 m d och 0,6 m h. Den har en 1,2 x 
2 m stor mittsten, omgiven av grop, 5 m d samt 
kantkedja av 0,2-1 m 1 stenar. Fyrsidig utbygg
nad i kanten, troligen sentida.

48. Rund stensättning, på alvarmark 410 m VSV 
om nr 47. Stensättningen är 20 m d och 0,3 m h, 
med en 2 m d stor svacka i mitten.

49. Rund stensättning, på moränrygg i alvarmark
2,2 km VSV om N Kvinneby. Den är 8 m d och 
0,1 m h, övertorvad och har mittgrop, 1,5 m d.

Fig. VI: 7. ”Tannes hög ”, fornl nr 44, stensättning intill östra landsvägen nära gränsen mot Hulterstad socken. Ritning 
avHARSidén 1874, ATA.

Fig. VI: 7. "Tannes hög", Raä no. 44, stone setting beside the eastern road near the parish boundary between Stenåsa 
and Hulterstad. Drawing by H. A. R. Sidén, 1874, ATA.

Stensättningama är 5-6 m d och 0,2-0,5 m h samt 
övertorvade. Både högen och framfor allt sten- 
sättningarna är skadade av gamla landsvägen. 
Namnet anknyter till ”Håkan Tanna”, byggmäs
tare bl a till Stenåsa kyrka, enligt sägnen en jät
te som sägs vara begravd här (jfr Ahlqvist 1827 
del 2:11 s 74).

51. Gravfält, 50 x 80 m stort, på gränsen mellan 
åker- och alvarmark, 1,2 km NO om Frösslunda 
och 110 m SO om nr 16. Gravfältet består av nio 
runda stensättningar och en tidigare rest sten,
1,4 m 1. Stensättningama är 6-18 m d och 0,1 -0,6 
m h samt övertorvade. Två stora stensättningar, 
15 m d, ligger kringplöjda i odlad mark och är 
överlagrade av stora mängder odlingssten.
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52. Två runda stensättningar, på morän impedi
ment i åker 150 m OSO om nr 51. Stensättning- 
ama är 12 m d, 0,8 m och 1 m h, övertorvade och 
nu helt överlagrade av odlingssten. Vid invente
ringen 1941 iakttogs kantkedja av halvmetersto
ra stenar kring den ena stensättningen.

53. Två runda stensättningar, på sandås/kvambacke 
i Frösslunda by 100 m N om norra gården. De är 
17 resp 10 m d och 0,8 resp 0,3 m h samt över
torvade. Den större har kantkedja av halvmeter
stora stenar och har använts som kvarngrund.

57. Tre runda stensättningar, på alvarmark/betes- 
mark mellan Stenåsas och Ebbelundas åkrar 1,1 
km NV om Stenåsa by. Stensättningarna, som är 
övertorvade, är 6,6 resp 14 m d och 0,1,0,2 resp 
0,7 m h. Den största stensättningen har i mitten 
en rektangulär grop, 4 x 4 m, med kantställda ste
nar (källare?).

58. Rund stensättning, på alvarmark 100 m SO om 
nr 57. Stensättningen är 10 m d och 0,5 m h, över- 
torvad och med mittgrop, 5 m d. I gropens kant 
syns antydan till inre kantkedja.

61. Två runda stensättningar, på flack strandvall i 
sjömarker till Stora Brunneby 1,1 km NO om byn 
och 1 km från stranden. Stensättningarna är 18 
resp 20 m d och 0,1 resp 0,2 m h samt övertor
vade och begränsade av 1-2 m br vallar. Sten
sättningarna är mycket flacka, möjligen rester av 
bortplockade rösen eller stensättningar.

66-67. Tidigare resta stenar, på ancylusvallen i sten
murar bland bebyggelse på Slagerstads malm.

68. Tidigare resta stenar, på ancylusvallen nu lig
gande i stenmur mellan malmbebyggelse till Sla
gerstad och S Kvinneby. På intilliggande 
fastighet, S Kvinneby 17:1, undersöktes 1982 två 
hällkistor, dnr 5608/82. Se vidare kap VI:3.

69. Tre skelettgravar, funna 1951 i grustag i ancy
lusvallen på samfälld mark till S Kvinneby, N om 
byn. Se vidare kap VI:3.

71. Rund stensättning, på strandvall i sjömark till 
S Kvinneby 140 m N om sockengräns mot Hul
terstad och 900 m V om stranden. Stensättning
en, som är skadad, är 12 m d och 0,4 m h och 
övertorvad.

74. Tidigare resta stenar (ev stenkrets), på ancylu
svallen i Slagerstad invid och N om avtagsväg 
mot alvaret. Fyra stenar ligger nu i mur medan 
en sten, 1,7 m 1, eventuellt ligger på ursprunglig 
plats. År 1941 registrerades här tre ”bautastenar”.

78. Fem runda stensättningar, på al varmark/betes
mark till Stenåsa 1,3 km V om kyrkan. Stensätt
ningarna är 6-15 resp 20 m d och 0,1-0,3 m h, 
övertorvade. Den största har uppbrutna kalkste
nar synliga i mitten. Intill finns två i vinkel sam
manbyggda husgrunder.

79. Röse, på låg moränås på alvaret i samfälld mark 
till Slagerstad 3,3 km V om byn. Röset, som är 
14 m d och 0,8 m h, är delvis övertorvat och om- 
plockat samt har mittgrop och kantkedja.

80. 82, 83. Tre hällkistor, i ancylusvallen bland bebyg
gelse i Slagerstad. Undersökta och borttagna 
1965-73, ATA dnr 858/65 och 1717/74. Se vida
re kap VI:3.

85. Hällkista, i ancylusvallen i trädgård i S Kvinne
by 125 m S om avtagsväg mot alvaret. Hällkis- 
tan, som är ca 3 m 1 och orienterad N-S, 
upptäcktes vid vattenledningsgrävning och kvar- 
ligger outgrävd.

86. Rund stensättning, på flack betesmark i sjömark 
till Slagerstad och intill väg 1,4 km Ö om byn. 
Den är 10 m d och 0,3 m h samt övertorvad. En 
inre kantkedja, 2,5 m d av 0,2-0,4 m stora tätt- 
ställda stenar. Stensättningen är delvis skadad av 
väg.

89. Gravfält, 10 x 60 m stort, orienterat N-S, på 
strandvall i sjömark till Slagerstad 1,5 km VSV 
om byns S malm. Gravfaltet består av nio forn- 
lämningar: Två ovala högar, 7x10 resp 8x10 
m stora och 0,5 resp 0,6 m h, varav en med syn
lig hällkista i mitten, den andra söndergrävd i 
centrum. Tre runda stensättningar, 3,5-4 m d 
och 0,1-0,3 m h. De är övertorvade och har mitt
gropar, i ett fall med kantställd kalkstenshäll. Fy
ra avlånga gropar, troligen hällkistor, orienterade 
N-S, De är 2-2,5 m 1,0,5-0,9 m br och 0,1 -0,4 m 
dj.

90. Gravfält, 25 x 55 m, orienterat Ö-V, på strand
vall i sjömark till Slagerstad 40 m V om nr 89 
och eventuellt ursprungligen sammanhörande 
med detta fält. Gravfaltet består av fem runda 
stensättningar, 3-10 m d och 0,1 -0,3 m h, över
torvade och med gropig yta efter stentäkt.

92. Skelettgravar, i gammal grustäkt på ancylu
svallen bland bebyggelse på Slagerstads malm. 
En grav undersöktes 1955, ATA dnr 6253/55. Se 
vidare kap VI:3.

93. Hällkista, i ancylusvallen i trädgård på Slager
stads malm, ej synlig ovan mark, ej utgrävd.
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99. Hällkista, i ancylusvallen i trädgård till S Kvin- 
neby malm omedelbart S om det samfällda grus
taget (jfr nr 69). Undersökt och borttagen 1954, 
ATA dnr 4300/54. Se vidare kap VI:3.

106. Två runda stensättningar, en rest sten och en 
liggande kalkstenshäll, på moränrygg på alva
ret 600 m N om Frösslunda och 130 m SV om nr 
31. Stensättningarna är 6 m d och 0,1 m h samt 
övertorvade varav en har kantkedja av 0,1-0,5 m 
stora stenar och ett liggande block, 2,7 m 1, i S 
kanten. Den resta stenen är 0,3 m h och 0,3 m br 
och den liggande hällen 2,2 ml, 1,2 m br.

107. Rund stensättning, på moränås på alvaret 800 
m N om Frösslunda och 130 m NNV om nr 31. 
Stensättningen är 8 m d och 0,3 m h. Den är över- 
torvad och har en 1 m 1 kantställd häll i mitten.

113. Rund stensättning, på moränås i alvarmark till 
N Kvinneby och 1 km N om norra gården i Eb- 
belunda. Stensättningen är 11 m d och 0,6 m h. 
Den är övertorvad och har mittgrop, 3 x 6 m. På 
åsen V om stensättningen finns svaga förhöj
ningar som möjligen kan vara gravar.

121. Rund stensättning, på litorinavallen i sjömark 
till St Brunneby 550 m OSO om byns sydligas
te gård. Stensättningen är 15 m d och 0,3 m h 
samt övertorvad.

122. Stensättning, på litorinavallen 200 m SV om nr 
121. Stensättningen är oregelbundet rund, 12 m 
d och 0,5 m h samt övertorvad.

123. Rund stensättning, i sjömark/betesmark till St 
Brunneby 740 m OSO om byns sydligaste gård 
och 150 m OSO om nr 121. Stensättningen är 7 
m d och 0,2 m h samt har ett 1,5 m stort mitt
block.

124. Rund stensättning, på flack sjömark/betesmark 
till St Brunneby 1,4 km NO om byns nordligas
te gård. Stensättningen är 10 m d, 0,4 m h. Den 
är övertorvad och har mittgrop samt gropig yta.

125. Rund stensättning, i sjömark 110 m S om nr 
124. Stensättningen, som är övertorvad är 18 m 
d och 0,3 m h. Den har synlig hällkista, 3 m 1 och 
lm br i S delen samt rester av kantkedja.

126. Rund stensättning, i sjömark 200 m SV om nr
124. Stensättningen är 13 m d och 0,1 m h, över
torvad och begränsad av kantränna.

127. Rund stensättning, i sjömark 110 m S om nr
125. Stensättningen är 13 m d, 0,3 m h. Den är 
övertorvad och har en 1 x 3 m stor mittgrop.

130. Rund stensättning, på strandvall i sjömark till 
St Brunneby 1,45 km OSO om byns sydligaste 
gård. Stensättningen är 10 m d och 0,3 m h. Den 
är övertorvad och har ett 2 m d stort mittblock i 
en 5 m d stor grop samt kantkedja av halvmeter
stora stenar.

132. Rund stensättning, på sandig betesmark 450 m 
NO om St Brunneby. Stensättningen är övertor
vad, 7 m d och 0,2 m h, samt har en 1,5 m stor 
mittgrop.

133. Rund stensättning, i sjömark/betesmark till St 
Brunneby och 250 m NO om nr 124. Stensätt
ningen är övertorvad, 10 m d och 0,3 m h. Den 
har en 1 m d stor mittgrop.

135. Hög, på moränkrön, impediment i åker 500 m 
NO om Frösslunda. Högen är rundad, ojämn i 
formen, ca 15 m d och 1,5 m h. Den har påförd 
odlingssten.

136. Två runda stensättningar, på moränås i alvar- 
mark/betesmark, 200 m V om Frösslunda. Sten
sättningarna är 12 resp 24 m d och 0,1 resp 0,3 
m h samt övertorvade. De har rester av kantked
ja och båda har använts som kvamgrund.

137. Rund stensättning, på moränås på alvaret 1,7 
km VNV om Frösslunda. Stensättningen är över
torvad, 7 m d och 0,2 m h. Den har en 1 m d stor 
mittsten och en 1,5 m d stor mittgrop samt rester 
av kantkedja.
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Karta VI: 1. Stenåsa sn. Gravar och gravfält markerade med nummer enligt fornlämningsregistret. Utdrag ur topogra
fiskkarta. Skala 1:50 000.

Map VI: 1. Stenåsa parish. Graves and cemeteries with respective survey number according to the FMR, Raä. From 
the Topographical map of Sweden. Scale 1:50 000.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält
Gravundersökningarna i Stenåsa socken har varit kon
centrerade till östra landborgen, vilket främst beror på 
att flertalet registrerade gravar är belägna här. Redan 
1902 undersöktes delar av socknens största gravfält på 
Frösslundatäkten 1:1 av Bæhrendtz. Enstaka gravar har 
vidare undersökts på Norra Kvinneby malm i samband 
med grustäkt. I åkermarken söder om byn Norra Kvin
neby, på ett flackt avsnitt av landborgen har gravar un
dersökts. Slutligen har enstaka gravar också undersökts 
på den av grustäkt svårt sargade delen av landborgs- 
gravfältet, som sträcker sig från Slagerstad till Södra 
Kvinneby. De undersökta gravarna beskrivs här i följd 
från norr till söder.

Undersökningar på Frösslundatäk- 
tens gravfält, fornlämning nr 23

Topografi
Det stora gravfaltet på Sandby-Frösslundatäkten sträck
er sig ca 1,3 km utefter ancylusvallen. Delen Frösslun
datäkten är en tredjedel härav. Denna del innehåller 81 
registrerade anläggningar och är den mest välbevarade 
och tätbelagda delen av gravfältet. Såsom framgår av 
beskrivningen i kap VI:2, är det ett varierat bestånd av 
gravformer på faltet. Där finns runda, triangulära och 
rektangulära stensättningar, rösen, treuddar och rek
tangulära stenkretsar etc. Fältet kartlades delvis av HA 
R Sidén på 1870-talet och karterades av K A Gustaws- 
son och A Karlen 1927 (G&K:s karta). Gustawssons och 
Karlens karta utgör underlag till Länsstyrelsens beslut 
om gränslinjebestämning 1949 10 12 (fig. VI:4 och 5). 
Lektor F J Bæhrendtz undersökte sommaren 1902 sex
ton gravar på Frösslundatäkten.

År 1963 undersökte P Gustavsson en stensättning i grav
fältets södra del, 95 m söder om Norra Kvinneby gam
la landsvägsbro och 180 m söder om gränsen till foml 
23. Anledningen till undersökningen var nybyggnation 
av en kiosk invid parkeringsplatsen, som finns alldeles 
söder om gravfältet. Stensättningen var låg och rund, 6 
m i diameter. Den täckte ett brandlager, vilket endast in
nehöll enstaka brända ben. Anläggningen är odaterad.

Strax norr om den undersökta anläggningen konsta
terades två stensättningsliknande förhöjningar, som fick 
ligga kvar. Dessa är numera svåra att urskilja och finns 
inte upptagna i fomlämningsregistret.

Yttre gravformer
Bæhrendtz utgick från Sidéns karta och numrerade där 
de gravar han grävt ut (S&B:s karta, fig. VI:5). Dessa 
kan delvis identifieras på G&K:s karta. Nummer enligt 
den senare anges inom parentes på S&B:s karta. Det av
snitt Bæhrendtz valde ligger i södra änden av gravfaltet. 
Denna del består av runda och rektangulära stensätt
ningar samt enstaka hällkistor. Längre norrut är grav
formerna mer varierade. Dessutom skriver Bæhrendtz 
”gjordes här och hvar på fältet några undersökningar i 
fyrkanter och vid låga flisor, i synnerhet norrut på an
dra sidan gränsen mot Sandby socken, men endast sva
ga spår av kolbäddar anträffades på ett par ställen”. 
Dessa nedslag finns inte dokumenterade. Av de sexton 
gravar Bæhrendtz undersökte var fem runda sten
sättningar, nio rektangulära stensättningar och två 
kantställda kalkstenshällar. Anmärkningsvärt är att 
Bæhrendtz för undersökning valde ut nästan alla de 
rektangulära stensättningarna på detta avsnitt av grav
fältet. Förklaringen kan vara att han mindre än tio år 
tidigare grävt ut ett flertal (Volym II s 425) rektangulä-

Fig. VI:8. Mellersta delen av gravfältet, foml nr 23, på Frösslundatäkten. Vy mot söder, över stenkretsar och stensätt
ningar. Foto från N av M Sjöberg 1994.

Fig. VI:8. The central part of the cemetery, Raä no. 23, in Frösslundatäkten. View towards the south with stone circles 
and stone settings. Photo from north by M. Sjöberg, 1994.
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Fig. VI:9. Plankarta över gravfältet på Frösslundatäk- 
ten. Förutom de på Öland så vanliga runda stensätt- 
ningarna innehåller gravfältet runda stenkretsar, 
rekangulära stensättningar, rösebottnar och treuddar. 
Kartan upprättad av K A Gustawsson 1928, ATA.

Fig. VI :9. Plan of the cemetery at Frösslundatäkten. In 
addition to the round stone settings commonly found on 
Öland, the cemetery also includes round stone circles, 
rectangular stone settings, flat stone settings with a sto
ne filling, and triangular stone settings with concave si
des. Map by K A Gustawsson, 1928, ATA.

ra stensättningar i Övra Ålebäck, vilka innehöll impor
terade bronskittlar och vapenuppsättningar från tiden 
kring Kr f.

De rektangulära stensättningarna var dels tre större, 
5,5, 7 och 9 m långa, dels sex små, 1,5-3,5 m långa. De 
mindre rektangulära stensättningarna uppges alla ha haft 
hörnstenar, medan de större saknade sådana. Samtliga 
mindre plus en av de större stensättningarna beskrives 
ha haft ”en grund sänkning i mitten” dvs svacka över 
hällkista.

De fem runda stensättningarna varierade i storlek 
mellan 6,5 och 16 m i diameter. Tre av dem beskrivs ha 
mittstensättning omgiven av brätte och yttre kantkejda. 
Två hade plundringsgrop i mitten, medan de övriga an
ges ha haft ”sänkningar” i mitten. En av dem, nr 14, ha
de tre ”sänkningar” över hällkistor.

Samtliga stensättningar beskrivs som låga ”Låg, rek
tangulär kulle” eller ”Låg, rund kulle” är den stående 
inledningen till Bæhrendtz’ beskrivningar. Gravarnas 
höjd i meter anges ej i rapporten. Det bör påpekas att 
måttuppgifterna i Bæhrendtz’ beskrivningar, vilka an
vänts här, inte alltid stämmer med proportionerna på 
S&B:s karta.

Inre gravformer
Åtta av stensättningarna innehöll hällkistor, som regel 
en i varje, men i en av de runda stensättningarna (nr 14) 
fanns minst två kistor, möjligen ursprungligen tre. De 
tre runda stensättningarna nr 13-15 innehöll hällkistor, 
som av storleken att döma, byggts för vuxna individer. 
Ytterligare en kista med mått, som indikerar att den va
rit avsedd för en vuxen, undersöktes invid två kantställ- 
da hällar (nr 2). Kistan låg under en stenpackning men 
stensättning i marknivå saknades. Av de fyra hällkis- 
torna i rektangulära stensättningar var två (nr 8 och 10) 
0,65 resp 0,8 m långa, dvs småbarnsgravar, medan öv
riga två var 1,6 m långa. De senare kan antas vara gra
var för barn eller tonåringar. Även den minsta runda 
stensättningen (nr 6) innehöll en halvstor hällkista. Kis
tornas litenhet överenstämmer med stensättningarnas. 
Eftersom lerkärl anges ha stått ovanför de dödas huvu
den, kan man anta att skeletten inte var lika långa som 
kistorna. I ett fall anges skelettets längd till 1,2 m (nr 4). 
Den största rektangulära stensättningen (nr 5) innehöll 
enligt Bæhrendtz ”intet som tydde på begrafning”. Det
samma säger han om två små rektangulära stensättningar 
(nr 7 och 9), vilka dock kan ha varit barngravar utan kis
ta, där skelettet helt förintats.

Fyra brandgravar konstaterades. I två nära varandra 
liggande rektangulära stensättningar (nr 11 och 12) fanns 
brandgrop resp brandlager. Vidare hittades i en rund 
stensättning (nr 1) ”ett krossat lerkärl bland mörk jord 
och brända ben”, dvs eventuellt en urnebrandgrop. Ett 
brandlager undersöktes även invid en kantställd häll (nr 
16).
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Föremål och datering
Brandgravarna innehöll inte några föremålsfynd förut
om det krossade lerkärlet i grav 1. Även hällkistorna var 
fattiga på gravgåvor. Lerkärl och/eller hartstätning till 
näverkärl hittades i fem gravar. De enda metallfynden 
var två fragmentariska järnknivar. Småbarnsgravarna 
var fyndtomma. De tre till tonårsgravar tolkade hällkis
torna nr 3, 4 och 6 innehöll alla lerkärl och hartstät- 
ningsringar, två av dem även järnkniv. Lerkärlen var av 
tunt, svart, glättat gods och formen kraftigt svängd, typ 
”Ölandskruka”. Kärlen har varit små. Det mätbara ex
emplaret hade en bukdiameter på 10 cm. Hartstätnings- 
ringarna är kraftiga med tydliga avtryck av skarvar och 
sömmar. Dessa tre gravar kan dateras till äldre romersk 
järnålder. Skärvor av tunt, svart, glättat gods föreligger 
från ytterligare två gravar (nr 14 och 15). Även dessa 
hällkistgravar torde kunna hänföras till äldre romersk 
järnålder.

Övriga undersökta gravar var fyndtomma, men uti
från dess yttre och inre gravform bör de vara samtida 
med de fyndförande.

Såsom inledningsvis påpekades ändrar gravfältet ka
raktär strax norr om det av Bæhrendtz valda avsnittet. 1 
detta område finns bl a treuddar och stenkretsar, vilket 
tyder på en datering till yngre järnålder.

Köns-och åldersbestämmningar
Benmaterial tillvaratogs sällan av Bæhrendtz. De flesta 
skeletten var förmultnade och sönderföll vid utgräv
ningen. Däremot skickade han till SHM in brända ben 
från tre gravar. De har dock inte analyserats av osteolog. 
Minst fem, sannolikt sju, av de sexton gravarna antages 
vara anlagda för icke fullvuxna individer. Dessa sju låg 
samlade på ett litet område. Barngravar förekommer el
jest på Öland insprängda enstaka bland vuxengravar el
ler samlade till särskilda gravfalt (jfr Bjärby, Kastlösa 
sn i denna volym).

Källor och litteratur
Bæhrendtz, F J: Arkeologiska undersökningar å Öland 
sommaren 1902. Norra Kvinneby i Stenåsa socken. 
Handskriven rapport i ATA.
Fynden förvaras i SHM inv nr 11 769B.
Rapport över undersökning 1963, Peter Gustavsson, ATA 
dnr 7556/63.
Karta över Sandby-Frösslundatäkten upprättad av K A 
Gustawsson och A Karlen 1927. Grustagsinventering- 
en, ATA dnr 2323/28. Stenberger 1933 s 33.

Fig. VI: 10. Stenkrets på Frösslundatäkten, fornl nr 23. Foto från Ö av M Sjöberg 1994.

Fig. VI: 10. Stone circle, Raä no. 23, in Frösslundatäkten. Photo from east by M. Sjöberg, 1994.

236 Stenåsa socken



Fornlämning nr 23, gravfält på Frösslundatäkten
Undersökning 1902 av F J Bæhrendtz
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1 RUND STENSÄTTNING med URNE- 
BRANDGROP X ä jäå

2 KANTSTÄLLDA HÄLLAR markerande 
HÄLLKISTA, 1,85 ml.

NNO-
SSV ä jäå

3 REKTANGULÄR STENSÄTTNING,
3,5 m 1 med hörnstenar, HÄLLKISTA,
1,60 x 0,35 m.

N-S
N-S X X ä rom jäå

4 REKTANGULÄR STENSÄTTNING, 3 
m 1, med hörnstenar. HÄLLKISTA, 1,65 
x 0,37 m.

N-S
X ä rom jäå

5 REKTANGULÄR STENSÄTTNING, 9 
x 7 m. Saknade gravgömma.

N-S

6 RUND STENSÄTTNING, 6,5 m d, med 
HÄLLKISTA, 1,6 x 0,5 m. N-S X ä rom jäå

7 REKTANGULÄR STENSÄTTNING,
1,8 x 1,5 m. Saknade gravgömma

N-S

8 REKTANGULÄR STENSÄTTNING,
1,4 x 0,8 m, med hörnstenar. HÄLLKIS
TA, 0,8 x 0,2 m.

N-S
N-S ä jäå

9 REKTANGULÄR STENSÄTTNING,
1,5 x 0,8 m, med hörnstenar. Saknade 
gravgömma.

N-S

10 REKTANGULÄR STENSÄTTNING, 2 
x 1,7 m, med hörnstenar. HÄLLKISTÄ,
0,65 x 0,35 m.

N-S ä jäå

11 REKTANGULÄR STENSÄTTNING,
7,1 x 5,4 m. BRANDGROP.

N-S
ä jäå

12 REKTANGULÄR STENSÄTTNING,
5,5 x 5,0 m, med spår av BRANDLA
GER

N-S
ä jäå

13 RUND STENSÄTTNING, 10,5 m d, med 
kantkedja. HÄLLKISTA, 2,7 x 0,5 m. ä jäå

14 RUND STENSÄTTNING, 16 m d, med 
kantkedja. Två HÄLLKISTOR, 3,3 x
0,65 och 2,75 x 0,5 m.

N-S X ä rom 
jäå(?)

15

16

RUND STENSÄTTNING, 16 m d, med 
raserad HÄLLKISTA.

KANTSTÄLLD KALKSTENSHÄLL vid 
BRANDLAGER, 0,6 x 1,1 m.

X ä rom 
jäå(?)

ä jäå
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Fornlämning nr 25-27, gravfält på ancylusvallen norr om Norra Kvinneby

Topografi
Från Norra Kvinneby finns ett antal fynd med uppgifter 
om att de hittats i grustag på östra landborgen, norr om 
byn. En jämförelser av fynduppgifter visar att de två un
dersökningar som beskrivs nedan rör samma lokal, dvs 
byns samfällda grustag på Norra Kvinneby malm, 300 
m norr om radbyn. Grustaget ligger i malmbebyggelse 
och på platsen finns idag några resta stenar och två sten- 
sättningar (fornl 25-27). De här beskrivna gravarna un
dersöktes på 1920-30-talen. Omkring 1920 insändes 
också till SFIM två andra gravfynd från grustaget, vilka 
redovisas under ”Övriga gravfynd” (SHM 16 617 och 
16 698). Sannolikt finns flera fynd från förstörda gravar 
i grustaget bland museernas tidiga fynd med uppgiften 
”Norra Kvinneby” Ofr kap VI: 4, Övriga gravfynd).

Gravformer, föremål och dateringar
I samband med den s k grustagsinventeringen, som ge- 
omfördes på Öland under 1920-talet, ritade K A Gus- 
tawsson och A Karlen en ”Karta över grustag och 
fornminnen vid Norra Kvinneby, Stenåsa sn”. Inom om
rådet har sju fornlämningar markerats, varav två är resta 
stenar och tre stensättningar samt en hällkista. De två 
stensättningarna i tomtmark norr om grustaget är fornl 
nr 26 i registret 1976. Av anläggningarna inom grus- 
tagsområdet återstod 1941 en rest sten, fornl nr 27, vil
ken också den saknades vid ominventeringen 1976. 
Hällkistan hade redan 1926 undersökts av Gustawsson.

Kistan låg i norra kanten av grustaget, utan marke
ring ovanjord. Den var orienterad öst-väst, 1,85 m lång 
och byggd av kantställda hällar. I kistan låg ett skelett 
med huvudet i väster. Fynden bestod enligt grävnings- 
berättelsen av "ungefär 12 stycken mycket små intill va
randra liggande träbitar, på en av de större synes ett 
fragment av en bronstråd” samt ”en järnkniv med rester 
av träskaft”. De ”små träbitarna” har inte återfunnits i 
SFIM och kan alltså inte definieras. Kniven är kort och 
smal, sannolikt från yngre järnålder. Graven kan möjli
gen, med hänsyn till orienteringen, dateras till vikinga
tid.

E Bellander undersökte en hällkista 1934. Denna skall 
enligt rapporten ha legat "200 m N om vägskälet i Nor
ra Kvinneby” och ”i N kanten av byns allmänna grus
tag". Dessa båda uppgifter är oförenliga. Den troligast 
tolkningen är dock att kistan låg i det samfällda grusta
get, nära den av K A Gustawsson undersökta graven. 
Hällkistan var orienterad i öst-väst, byggd av kantställ
da hällar och försedd med takhällar. Måttuppgifter sak
nas. Omkring skelettet, som låg med huvudet i väster, 
fanns ett tiotal järnspikar med trärester, dvs kistspikar. 
Gravens orientering och konstruktion med en inre trä
kista motiverar en datering till vikingatid.

Sammanfattning
Två gravar med trolig datering till vikingatid har kon
staterats i grustaget i Norra Kvinneby. Av de ”Övriga 
gravfynd” som med viss sannolikhet kommer från den
na plats är ett från äldre romersk järnålder, ett vikinga
tid och ett odaterat. Av lösfunna föremål, som eventuellt 
kan lokaliseras till grustaget, finns bland annat ett 
likarmat spänne och en fagelfigur (hänge?) från vikinga
tid (SHM 11 320).

Källor och litteratur
K A Gustawssons rapport ang undersökning av hällkis
ta i Norra Kvinneby, Stenåsa sn, Öland, ATA dnr 
3521/26. Fynden förvaras i SHM inv nr 18 223.
Karta över grustag och fornminnen vid Norra Kvinne
by, Stenåsa sn, Öland. Upprättad 1926 av K A Gustws- 
son och A Karlen, ATA dnr 4937/27.
E Bellanders rapport ang undersökning av hällkista i 
Norra Kvinneby, Stenåsa sn, Öland, ATA dnr 2868/34. 
Fynden förvaras i SHM inv nr 20 810.

Fig. VLll. Till vänster det av grustäkt svårt sargade gravfältet N om N Kvinneby. Till höger den inhägnade hällkistan 
som undersöktes av K A Gustawsson 1926, foto K A Gustawsson 1926, ATA.

Fig. VLll. A cemetery heavily damaged by the gravel quarry north ofN. Kvinneby (left). The stone cist with protecti
ve fence excavated by K. A. Gustawsson in 1926. Photo by K. A. Gustawsson, 1926, ATA.
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Fornlämning nr 25-27, gravfält N om N Kvinneby
Undersökning 1926 av K A Gustawsson och 1934 av E Bellander
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GRAVBESKRIVNING

K A Gustawsson 1926

HÄLLKISTA, 1,85 x 0,47 m.

E Bellander 1934

HÄLLKISTA, måttuppgift saknas. kistspikar

Fig. VI: 12. Den av K A Gustawsson undersökta häll- 
kistan med skelett i ryggläge. Foto från V av K A Gus
tawsson 1926, ATA.

Fig. VI: 12. The stone cist excavated by K. A. Gustaws
son with skeleton in situ. Photo from west by K. A. Gus
tawsson, 1926, ATA.

Gravfält i åkermark söder om Norra 
Kvinneby

Topografi
Norra Kvinneby radby har en öst-västlig orientering 
medan malmen norr om byn följer ancylusvallens nord- 
sy d orientering. Söder om byn och den bygata som går 
åt väster genom Norra Kvinneby och vidare till Fröss- 
lunda by, förflackas ancylusvallen. Strandvallen är här 
odlad mark. I åkrarna söder om byn har gjorts flera grav
fynd vid borttagande av ”odlingsrösen”. På ekonomis
ka kartan från 1941 finns ännu ett antal impediment kvar, 
insprängda i åkermarken. Ca 650 m SSV om byn ligger 
också två husgrunder som impediment i åker (foml nr 
54). De gravar som undersökts har legat 2-500 m söder 
om radbyn. Strax söder om byn har även hittats ett vi
kingatida svärd med silverinlagt fäste. Fyndomständig
heter och exakt fyndplats är okända (SHM inv nr 16 646, 
jfr kap VI:4 Övriga gravfynd).

Gravformer, föremål och dateringar 
På ägorna till gården nr 6 hade en ”forngraf” blottats 
vid borttagning av ett åkerröse 1891. Platsen låg ”mitt 
i ett åkergärde, den sk huvudlotten till nr 6”, dvs 450 m 
söder om byn. Röset, som varit gräsbevuxet enligt upp
gift, var till större delen bortplockat före Bæhrendtz’ an
komst. Röset hade enligt markägaren varit ca 1 m högt 
och ca 8 m i diameter. Mitt i röset låg en hällkista, som 
dock var orörd. Hällkistan var orienterad i nord-syd, 3,2 
m lång, 1,1 m bred och byggd av mycket kraftiga, kant- 
ställda hällar. Skelettet låg på rygg med huvudet i norr 
och var täckt av sten. På överkroppen låg en meterstor 
klumpsten, som inte kunde tas upp ur kistan. Vid huvu
det hittades en järnkniv och en kam av ben. Några kruk- 
skärvor låg spridda mitt i kistan. Kammen, som är gjord
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Fig. VI: 13. Hällkistan grav 3 under utgrävning med skelettet i utsträckt ryggläge. Foto C O Roseil 1953.

Fig. VI: 13. Stone cist, grave no. 3, during excavation with the skeleton outstretched on its back. Photo by C. O. Rosell, 
1953.

i ett stycke, den stora dolken med bronsbeslaget skaft 
och de ornerade krukskärvorna daterar graven till yng
re romersk järnålder. Kistan borttogs inte efter utgräv
ningen då stenarna var ohanterligt stora. Sannolikt 
kvarligger den under det odlingsröse som ligger mitt i 
åkern Norra Kvinneby 6:3 (fornl 141).

I samband med borttagning av en kvarngrund i och 
for uppodling av marken framkom två hällkistor och en 
gravgrop med skelett, vilka undersöktes 1953 av C O 
Rosell. Platsen ligger ca 230 m söder om radbyns väst
ligaste gård. Kvarngrunden, som överlagrade en eller 
flera stensättningar, var 15-16 m i diameter och 0,7 m 
hög. Den forst upptäckta kistan låg i kvarngrundens ös
tra kant, en gravgrop 2 m längre åt väster och den andra 
kistan 4 m sydväst om grav 1. Hällkistan, grav 1, var ori
enterad i nord-syd, 2 m lång, byggd av kantställda häl
lar och täckt av flera skikt kalksten över täckhällarna. 
Skelettet var till hälften skadat/omrört av schaktnings- 
arbetet. Kistan hade haft bottenflisor. Föremålsfynd hit
tades ej.

Gravgropen, grav 2, låg på en något högre nivå än 
hällkista 1 och var omrörd av grävnings-arbetet. Ske
lettet var täckt med några hällar men kista saknades. Det 
var orienterat nord-syd. Vid skelettets lårben låg ett oi
dentifierat jämföremål. Hällkistan grav 3 var orienterad 
nordnordost-sydsydväst, 1,85 m lång, men endast 0,35- 
45 m bred och djup. Den täcktes av flera lager kalkste
nar. Skelettet låg i utsträckt ryggläge med huvudet åt 
norr. Vid bäckenet låg en bältehake av järn. Haken är 
gjord av fyra tenar som rullats upp till fyra spiraler i be
slagets ände. Spiraltekniken i bältehaken antyder en da
tering till äldsta järnålder, förromersk järnålder period 
I (Nylén 1957 s 68ff, Hjärtner Holdar 1993 s 136). Lik
artade smala, grunda hällkistor med bl a spiralhuvud-

nålar och bältehakar, har vid 1970-talets början under
sökts i Långerum, Källa sn, Öland (Holgersson 1978).

Sammanfattning
Gravarna på den flacka delen av ancylusvallen söder om 
Norra Kvinneby har en annan karaktär och datering än 
gravarna på malmen. Här förefaller det ha legat större 
stensättningar innehållande en eller flera hällkistor, ori
enterade i nord-syd. Av de fyra undersökta gravarna kan 
två dateras utifrån föremålen varav en till tidig förro
mersk järnålder och en till början av yngre romersk 
järnålder. Hällkistomas utformning är karakteristisk för 
respektive period: smal och grund under förromersk 
järnålder men stor och stabil under yngre romersk järn
ålder.

Källor och litteratur
F J Bæhrendtz’ rapport av 16 juli 1891 ang undersök
ning av hällkista å ägorna till Norra Kvinneby nr 6, Ste- 
nåsa sn. ATA utan dnr. Fynden förvaras i SHM inv nr 
9158.
C O Rosells rapporter ang undersökningar på Norra 
Kvinneby 4:4, Stenåsa sn, Öland. ATA dnr 1850/53 och 
2126/53. Fynden förvaras i SHM inv nr 24 846-7.
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Oregistrerade gravar söder om Norra Kvinneby
Undersökning 1898 av F J Bæhrendtz och 1953 av C O Rosell
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FIB 1891

ROSE (rund stensättning), d 8 m, 
HÄLLKISTA, 3,2 x 1,1 m.

COR 1953:1

HÄLLKISTA, 2,0 x 0,8 m.

COR 1953:11

GRAVGROP med skelett under 
täckhällar.

COR 1953:111

HÄLLKISTA, 1,85 x 0,45 m.
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Fig. VI: 14. Hällkistan SHM 24847 vid N Kvinneby, vilken innehöll den ovanliga bältehaken med upprullad ände. A) 
Plan över kistan med lockhällarna in situ; B) Skelettet i kistan ritad efter ett rastrerat fotografi (X:et markerar läget för 
bältehaken). Teckning av H Faith-Ell efter originalritning av C O Rosell. TOR 1957.

Fig. VI: 14. Stone cist SHM 24 847 at NKvinneby which contained the unusual belt hook with rolled terminals. A) Plan 
of the cist with roof slabs still in situ; B) The skeleton in the cist based on a rectified photo (X= situation of the belt 
hook). Drawing by H. Faith-Ell after C. O. Rosell's original drawing. TOR 1957.
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Karta VI:2. Gravfälten fornl nr 23 m fl, Frösslundatäkten och nr 25-27, Norra Kvinneby malm samt oregistrerade, un
dersökta gravar i åkermark söder om Norra Kvinneby. Utdrag ur ekonomisk karta (bladet 4G 3j). Skala 1:10 000.

Map VI:2. Cemeteries, Raä no. 23, among others, the Frösslundatäkten, and Raä nos. 25- 27, N.Kvinneby and unre
gistered, excavated graves in the cultivatedfields south ofN. Kvinneby. From the Economic map of Sweden.
Scale 1:10 000.
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Gravfält på ancylusvallen i Slagerstad och Södra Kvinneby 
Fornlämning nr 66-69, 74, 80, 82-83, 85, 92-93, 97, 99
Topografi
Ett av bebyggelse delvis dolt och mycket förstört grav- 
falt är beläget mellan Slagerstad och Södra Kvinneby 
byar. Dess sträckning följer ancylusvallen, som här är 
väl markerad. Gravfältet har gett sig till känna under 
årens lopp genom fynd av gravar, främst hällkistor, och 
”lösfunna” föremål. Trots att synliga gravmarkeringar 
tidigare har funnits har flertalet gravar inte upptäckts 
förrän vid grustäkt och byggnation. Idag återstår endast 
enstaka resta stenar bland bebyggelse och grusgropar. 
Abraham Ahlqvist skriver 1827 i sin beskrivning av Ste- 
nåsa sockens fornlämningar: ”Wid Södra Quinneby bro 
finnes en större destruerad ättehög med inre drakring.
Är Håkan Tannes hög.---- Norr om samma by finnas
flera låga ättekullar med en och annan rest bautasten.” 
(Ahlqvist 1827 s 79).

På Ahlqvists tid fanns således synliga, om än låga, 
gravar omedelbart norr om Södra Kvinneby, där nu byns 
samfällda grustag ligger. Gravfältet, som det kan spåras 
idag, sträcker sig från den södra delen av Slagerstads by 
i norr till norra delen av Södra Kvinneby by i söder. Det
ta motsvarar ca 1200 m och inkluderar de båda byarnas 
malmbebyggelse på landborgen.

Yttre och inre gravformer - föremål och dateringar.
I detta avsnitt av ancylusvallen har under 1800 och 1900- 
talen undersökts, mer eller mindre noga, ett tjugotal gra
var, som här skall beskrivas i ett sammanhang.

Den första undersökningen skedde 1824 och om den
na berättar Ahlqvist: ”Wid graining af en källare år 1824 
om sommaren blef en sådan hög öpnad. I högen funnos 
obrända ben, stycken af ett swärd, en spjutspets af jern 
12 tum lång, en pilspets af 8 1/2 tums längd, försedd med 
skarpa hullingar, och 4 benspetsar (flera lära blifwit up- 
tagne; utan att förwaras), som äga 4 1/2 tums längd, tre- 
kantige, slipade spetsige åt bägge ändame, samt tecknade 
med en inskuren linea på 2 sidor. Dessutom ett runt me
tallstycke, utgörande flere öfwer hwarandra lagde, kop
par-skivor omgifhe af en gemensam kant eller fals af 
samma ämne. Bruket häraf vågar jag ej bestämma. — 
Strax N. om denna ättehög blef en annan, af aldeles så
dan yttre form, som den förutnämnde, uptagen under 
grustägt. Uti den war en ordentlig stenkista, i N. och S. 
sammanfogad af stora flisor, med 2:ne flisor till täck
hällar. Uti denna kista låg skelettet af en människa. Wän
ster om hufvudet stod en urna af ganska tjockt, grönt 
glas (tecknad Tab 19) och till höger en urna af vanlig 
obränd lera. Den sistnämnde sönderföll. I urnorne fanns

Fig. VI: 15. Hällkista i kanten av grustaget vid S Kvinneby. Foto KA Gustawsson 1925.

Fig. VI: 15. Stone cist on the edge of the gravel quarry at S. Kvinneby. Photo by K. A. Gustawsson, 1925.
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Fig. VI: 16. Till vänster hällkistan, som påträffades vid grustäkt 1933. Kistan låg under den högra kvarnen på Fig. 
VI: 15. Foto E Bellander 1933, ATA. Till höger närbild på hällkistan.

Fig. VI: 16. The stone cist as it was discovered in the gravel quarry in 1933 (left). Detail of the stone cist (right).

intet, utom ett hwarf stoft likt mögel. Glasurnan lärer nu 
wara gifwen till Kongi. Antiqu. Archivet i Stockholm. 
Ett swärd och 2:ne käppar låg vid skelettets sida, af ti
den nästan förtärde. Stycken af bräder uptogos, alldeles 
förmultnade; men man kunde tydligt se, att bräderna wa
nt hyflade af 1/2 tums tjocklek, och att liket i högen blif- 
wit lagdt på dylika bräder. —” (Ahlqvist 1827 s 79).

Vid den första kända ”undersökningen” på gravfäl
tet hittades alltså ett helt romerskt glas, ett av de få be
varade i landet. Fynden från dessa två gravar finns dels 
i Statens Historiska museum och dels i Kalmar läns mu
seum (jfr katalog kap VI:5). Gravarnas yttre form före
faller ha varit rund stensättning enligt nutida terminologi. 
De av Ahlqvist beskrivna gravarna var båda skelettgra
var, den ena i hällkista med brädgolv, den andra utan 
synlig markering. Båda innehöll vapen. Den först be
skrivna graven innehöll svärd med doppsko av brons - 
det föremål vars bruk Ahlqvist inte vågade bestämma - 
spjut-och lansspets plus ett antal benpilspetsar. Den an
dra graven innehöll svärd och ”2:ne käppar”, möjligen 
spjutstakar, men det finns inte uppgifter om spjutspet
sar här. Märkligast är dock den gröna glasbägare som 
stod i kistans huvudände. Båda de av Ahlqvist beskriv
na gravarna kan dateras till yngre romersk järnålder.

Nästa nu lokaliserbara grav på gravfältet undersök
tes 1925. Den hade föregåtts av en del skriftväxling mel
lan riksantikvarieämbetet och landsfiskal Lindeberg i 
Mörby långa angående förstörda gravar i grustaget, vil
ket bl.a. resulterade i bötfallning av förstöraren och un
dersökningen 1925. Tidigare hade fynd från Södra 
Kvinneby och Slagerstad inkommit till museerna, men 
några undersökningar förefaller inte ha gjorts. Varken 
O C Ekman eller F J Bæhrendtz intresserade sig för plat
sen. De fynd från åren 1825-1925 i Södra Kvinneby och 
Slagerstad som kan anses vara gravfynd finns listade i 
kap VI:4. Fyndplatser har, där så är möjligt, markerats

på karta VI:7, jämte de undersökta eller på annat sätt do
kumenterade gravarna.

Mellan åren 1925-1987 har följande gravar under
sökts på Slagerstad / Södra Kvinneby malm: 1925 un
dersökte K A Gustavsson två hällkistor belägna i det 
samfällda grustaget norr om Södra Kvinneby ca 200 m 
nordnordost om gamla komministergården (nu Södra 
Kvinneby 8:2).

Hällkista I, som var 2,5 m lång, hade påträffats och 
genomgrävts av markägaren. Den efterundersöktes av 
Gustawsson. Kistan var orientetad nordnordost-syd- 
sydväst, byggd av sex kalkstenshällar och försedd med 
dubbla täckhällar. Dess innehåll var omrört och av grav
godset återstod endast några krukskärvor och järnfrag
ment och av den gravlagde endast delar av skelettet. 
Hällkista 2 låg 30 m norr om föregående. Den var ”i det 
närmaste förstörd”, men längden uppmättes till 2 m. Ori
enteringen var nord-sydlig. Av gravinnehållet återstod 
endast obrända ben, som hittades nedrasade i grustaget. 
Gravarna är inte närmare daterbara inom järnåldern.

E Bellander undersökte 1933 en hällkista belägen i 
grustaget norr om Södra Kvinneby, 40 m väster om vä
gen. Den påträffades vid grustäkt på platsen för en ri
ven kvarn. Kistan var 2,7 m lång och orienterad 
nordnordost - sydsydväst. Täckhällarna över norra de
len var flyttade och låg över södra delen av kistan. De 
rubbade lockhällarna tyder på att norra hälften var plun
drad, vilket också bekräftades vid undersökningen. 1 den 
orörda södra hälften av kistan var skelettet bevarat från 
bäckenet till fotterna. Invid detta låg bältering, krum
kniv och ett oidentifierbart föremål, allt av järn. Krum
kniven daterar graven till äldre romersk järnålder.

Tre hällkistor påträffades vid grundgrävning på Sö
dra Kvinneby malm, enligt gravningsrapporten ”600 m 
norr om Stenåsa prästgård”, vilket möjligen kan vara 
gamla komministergården. Sexhundra meter norrut från
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denna hamnar vi dock på Slagerstads malm (nu Slager
stad 1:21), intill fornl 93, som är en ej utgrävd hällkis- 
ta i tomtmark. Kistorna, som blev undersökta av M 
Hofrén 1936, var 1,7 - 2 m långa med nord-sydlig ori
entering. Samtliga innehöll skelett, men inte föremåls- 
fynd. En av kistorna (nr II) innehöll två skelett. På dess 
täckhällar hade en sekundär skelettgrav anlagts. Gra
varna kan inte närmare dateras inom järnåldern.

En hällkista belägen i södra änden av Slagerstad by, 
ca 100 m söder om avtagsvägen till alvaret, undersök
tes 1948 av N Lagerholm. Den upptäcktes via sandtäkt 
för husbehov. Kistan, som var orienterad nordost - syd
väst innehöll ett skelett i hockerställning med ansiktet 
åt öster. I graven hittades en bronsnål med mångkantigt 
huvud, lik VZG Taf. 171, fig. 1428. Nåltypen dateras till 
vendeltid, per VII:3, 650-700 e Kr (Nerman 1969).

Tre skelettgravar i gravgropar, belägna i det samfäll
da grustaget till Södra Kvinneby, ca 100 m nordnordost 
om boningshuset till Skräddarebacken 1:1, dvs nära de 
av Bellander och Gustawsson undersökta gravarna blev 
undersökt av H Hvarfner 1951. Ett av skeletten var täckt 
av kalkstenshällar. I grav 1 låg två enkla järnknivar vid 
ena armen plus ett obestämt j ärnföremål. I grav 3 hitta
des pincett och nål av brons, medan grav 2 var fyndtom. 
Gravarnas orientering var nord-sydlig. Pincetten och 
bronsnålen i grav 3 kan dateras till yngre romersk järn
ålder.

K G Petersson undersökte 1954 en hällkista i en ny
upptagen grusgrop, på tomtmark å Södra Kvinneby 
malm, omedelbart söder om det samfällda grustaget. 
Kistan var byggd av stora, kantställda kalkstenshällar

och delvis ihoprasad. Den var 1,9 m lång och oriente
rad nordost - sydväst. Skelettet låg på ett centimeter- 
tjockt lager av mörkbrunt, organiskt material. Inga 
föremål påträffades.

I samband med sandtäkt påträffats ett skelett i grav
grop på Slagerstads bysamfallighet. Graven som un
dersöktes av K G Petersson 1955, var till största delen 
förstörd och skelettdelar insamlades i sandtaget. Ske
lettdelarna är av en ung man, ca 18 år. Föremål påträf
fades ej.

I Slagerstads by, på ladugårdsbacken väster om byns 
sydligaste gård upptäcktes en hällkista i samband med 
grävning fór en rovstuka. Kistan, som utgrävdes av M 
Beskow 1964 var 2,5 m lång, orienterad i nordnordost - 
sydsydväst, och byggd av stora stående hällar. Den sak
nade täckhällar. Skelettets kranium saknades, i övrigt 
var gravens innehåll orört. Ovanför huvudets plats fanns 
två hartstätningsringar, en kniv och en ring av järn samt 
rester av organiskt material (tång?) som ”huvudkudde”. 
Vid ena knäet låg ett föremål av brons och järn med tex
tilrester i rosten (4-skaftad kypert), också det omgivet 
av organiskt material. Skelettet är av en kvinna i 40-års- 
åldern och graven härrör sannolikt från äldre romersk 
järnålder.

Hällkista belägen i Slagerstads by, öster om landsvä
gen, på tomtmark 50 m söder om avtagsväg mot stran
den. Enligt uppgift i KLM:s arkiv undersökt av 
Königsson 1967.

Hällkista belägen i södra änden av Slagerstads by, i 
potatisland omedelbart väster om bebyggelse och 100 
m norr om den av Beskow 1964 undersökta kistan, un-

Fig. VI.17. Till vänster skelett i hockerläge funnet i hällkista i sandtag S om Slagerstad. Foto N Lagerholm 1948, ATA. 
Till höger hällkista i tomtmark på S Kvinneby malm. Foto K G Petersson 1954, ATA.

Fig. VI: 17. Flexed skeleton found in the stone cist in the sand quarry south of Slagerstad (left). Another stone cist lo
cated on a property lot, S. Kvinneby (right).
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Fig. VI: 18. Till vänster en översiktsbild av delar av landborgsgravfaltet mellan Slagerstad och Södra Kvinneby. Svack
an i förgrunden är platsen för hällkistan som undersöktes av M Beskow 1964. Till höger hällkistan med skelettet fram- 
rensat. Foto M Beskow Sjöberg.

Fig. VT.18. Partofthe ”Landborg” cemetery located between Slagerstad and S. Kvinneby. The stone cist, excavated by 
M. Beskow in 1964 was located in the depression in the foreground (left). The stone cist with the cleaned skeleton (right). 
Photo by M. Beskow Sjöberg.

dersöktes 1973 av K-H Amell. Graven var skadad av od
ling. Den täcktes av en 2 x 3 m stor kalkstensläggning 
över två stora täckhällar. Kistan var byggd av fyra sto
ra kantställda kalkstenshällar. Skelettet och gravgåvor
na i kistan var nästan helt omrörda. En hartstätningsring 
och en kniv hittades dock i läge mitt i kistan. De åter
stående föremålsfynden utgörs av ett delvis förgyllt 
pressbleck av silver, sannolikt från en fibula, synål och 
syl av brons samt delar av en sammansatt benkam. Allt 
är rester av en rikt utrustad kvinnograv från yngre ro
mersk järnålder.

Två hällkistor och en skelettgrav påträffade vid 
grundgrävning för källare på Södra Kvinneby malm, 
strax norr om det samfällda grustaget. Hällkistoma, som 
låg en dryg meter under marknivå, undersöktes 1982 av 
M Beskow Sjöberg. De var delvis sammanbyggda så att 
fotänden på den ena låg parallellt med huvudänden på 
nästa. På grund av rasrisk i djupt schakt utgrävdes den 
senare endast till hälften. Den första hällkistan var 2,6 
m lång, orienterad i NNO-SSV och hade täckhällar. Norr 
om huvudet fanns ett ornerat, svängt lerkärl i fint gods 
”Ölandskruka”, tre hartstätningsringar och en lång kniv 
(dolk) av järn. På bröstet låg ett järn föremål med textil
rester i rosten (4-skaftad kypert). Under huvudet låg en 
”kudde” av organiskt material (tång?). Skelettet är av en 
äldre man.

I den undersökta delen av den tillbyggda hällkistan 
hittades inga gravgåvor. Skelettet, som undersöktes från 
huvudet och till midjan, var i detta fall av en medelål

ders man. Lerkärlet daterar den fullständigt undersökta 
hällkistan till äldre romersk järnålder. Ca 1,5 m väster 
om hällkistan hittades ett skelett i otydlig gravgrop, och 
utan någon stenmarkering. Inga gravgåvor framkom vid 
detta skelett, som också det är av en äldre man.

Hällkista belägen i södra kanten av det samfällda 
grustaget norr om Södra Kvinneby. Kistans norra hälft 
hade rasat ned i grustaget, där kranium och andra ske
lettdelar tillvaratogs. I den kvarvarande delen av kistan 
låg ben och fötter av ett skelett av en 30-årig kvinna. Vid 
knäna låg en hartstätningsring i vilken fanns en krum
kniv, en S-formig kniv och en pryl av järn samt synål av 
brons. Mellan knäna låg ett karnisprofilerat remände- 
beslag av brons. På vänstra fotens tredje tå satt en taring 
av spirallagd bronstråd. Bland de nedrasade benen på
träffades också ben av ett spädbarn. Graven, som un
dersöktes av M Rasch 1987, kan dateras till äldre 
romersk järnålders senare del (Rasch 1988 s 12ff).

Sammanfattning
De undersökta gravarna på gravfältet grupperar sig kring 
Slagerstad och Södra Kvinneby. Det kan diskuteras om 
det är ett sammanhängande gravfält eller två bygravfalt. 
De undersökta gravarna vid båda byarna kan dateras till 
äldre och yngre romersk järnålder. Likaså finns det i för
teckningen över övriga gravfynd, kap. 4, från respekti
ve by fynd från såväl äldre som yngre järnålder.

Södra Kvinnebygruppen omfattar 15 undersökta ske-
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Hartstätning

Hartstätning
Tångkuddar

Fig. VI: 19. Plan över hällkista undersökt 1964 i S änden av Slagerstads by. Ritning M Beskow Sjöberg.

Fig. VI: 19. Plan of the stone cist excavated in 1964, located in the southern end of Slagerstad village. Drawing by M. 
Beskow Sjöberg.

lettgravar, varav 10 i hällkista och fem i gravgrop. Samt
liga har en nord-sydlig orientering, i regel med den for 
Öland gängse vridningen till NNO-SSV Sex av gra
varna är daterbara, tre till vardera äldre och yngre ro
merskjärnålder. Gravarna var vanligen utrustade med 
några få vardagliga föremål eller saknade de gravgåvor. 
Undantaget utgör de två gravar som togs upp redan 1824 
och som Abraham Ahlqvist beskrivit. Båda dessa var 
mansgravar med vapen varav svärd, svärdsdoppsko, 
spjut-, lans- och pilspetsar finns bevarade. Enligt vissa

uppgifter skulle benpilspetsar hittats i båda gravarna 
(Stenberger 1933 s 49). Benpilspetsar med triangulärt 
tvärsnitt finns i gotländska gravfynd från yngre romersk 
järnålder (ÄEG Taf 44 och 47) och ingår i offerfynden 
från Skedemosse (Hagberg 1967 I fig. 57) samt i bo
platsfyndet från Bo i Bredsätra sn (Beskow Sjöberg 1977 
fig. 81). Även den runda, dosformiga doppskon till 
svärdsslidan har motsvarigheter i Skedemosse och i en 
vapengrav från Störlinge, Gärdslösa sn (Vol I s 339, 
Stenberger 1933 fig. 37). En av kistorna innehöll en grön

Fig. VI:20. Hällkista i tomtmark i S änden av Slagerstads by undersökt 1973. Till vänster med täckhällarna i läge över 
kistan, till höger kistan utgrävd, med omrörda skelettdelar. Foto K H Arnell 1973, ATA.

Fig. VI: 20. Stone cist located on a property lot in the southern end of Slagerstad village, excavated in 1973. The roof- 
slabs of the cist in situ (left), and the excavated cist with disturbed skeleton (right).
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glasbägare. Den återfanns enligt Ahlqvist i hällkistans 
huvudände (Ahlqvist 1827 s 80). Den är det enda hela 
glaset som säkert kan kopplas till ett gravfynd på Öland. 
Ulf Näsman, som behandlat senromerska glas med ut
gångspunkt i öländskt material, utesluter dock Södra 
Kvinnebybägaren på grund av att den inte är sakkunnigt 
tillvaratagen. Glaset tillhör närmast samma ”familj” som 
Näsmans Eketorpsglas 8 och undergruppen ”bägare med 
dekor på buken av sammandragen tråd” (Näsman 1984 
s 84). Skärvor av glaskärl ur den ”familjen” finns från 
flera lokaler, boplatsfynd, på Öland. Dateringen är 300- 
tal e Kr. Båda de rikt utrustade vapengravarna från Sö
dra Kvinneby tillhör således yngre romersk järnålder.

Bland de tre gravarna från äldre romersk järnålder i 
Södra Kvinneby finns två kvinnogravar med krumkni- 
var (Bellander 1933, Rasch 1987). I den av Rasch 1987 
undersökta hällkistan har krumkniv, nål och pryl legat i 
en spånask. Kvinnan hade vidare en tåring, vilket är 
ovanligt. Ett annat öländskt exempel fanns på gravfal- 
tet vid Sörby-Störlinge, Gärdslösa sn (Völ I s 347), även 
där i kombination med karnisprofilerat remändebeslag. 
En mansgrav från äldre romersk järnålder (Beskow Sjö
berg 1982) innehöll ett mycket välgjort lerkärl av typen 
”Ölandskruka”, vidare dolk och tre hartstätningsringar 
plus ”huvudkudde” av tång. Gravarna från äldre romersk 
järnålder var alltså väl utrustade men inte ”överklass”. 
Med ledning av det likartade gravskicket är det rimligt 
att anta att även övriga här beskrivna sju gravar i Södra 
Kvinnebygruppen tillhör äldre järnålder, sannolikt ro
mersk tid.

I förteckningen ”övriga gravfynd” (kap VI:4 nedan) 
finns från Södra Kvinneby en hällkista från äldre ro
merskjärnålder och en från folkvandringstid, båda lo
kaliserade till grustaget. Dessutom finns två gravfynd 
från oklar gravform daterbara till äldre romersk järnål
der, bland dem en samling med små bronsbucklor till 
påsyning (på huvudbonad ?). Sådana bucklor är ovanli
ga i öländska gravfynd, men vanligare i gotländska grav
fynd daterbara till äldre romersk järnålder, per IV: 1 
(ÄEG s 19 och Taf 9:146). Från Södra Kvinneby upp
tar förteckningen vidare minst sex gravfynd från vi
kingatid och ett från folkvandringstid. I museerna finns 
ytterligare sammanblandade fynd från såväl vikingatid 
som romersk järnålder, vilka anges funna i Södra Kvin
neby / Slagerstad.

Slagerstadsgruppen omfattar fem undersökta ske
lettgravar, varav fyra i hällkistor och en i gravgrop. Den 
senare var fyndtom och odaterad. Av hällkistorna kan 
en dateras till äldre och en till yngre romersk järnålder. 
Gravfyndet från äldre romersk tid (Beskow 1964) 
omfattar bl a två hartstätningsringar och ”huvudkudde” 
av tång. Graven från yngre romersk tid (Arnell 1973) 
var helt omrörd, men visar resterna av en rikt utrustad 
kvinnograv med bl a fibula med pressbleck i silver. En 
tredje hällkista (Lagerholm 1948) hade som gravgåva 
en bronsnål med polyedriskt huvud och kan dateras till 
sen vendeltid. Den fjärde hällkistan är odaterad.

Förteckningen "övriga gravfynd” (kapVI:4 nedan) 
upptar nio gravfynd från Slagerstad, varav fyra kan

lokaliseras till den samfällda grustäkten söder om byn. 
Fyra av de nio är daterade till äldre romersk järnålder, 
en hällkista och tre av okänd gravform. Vidare förelig
ger två brandgravar från vardera yngre romersk järnål
der och vikingatid, samt ett folkvandringstida gravfynd. 
Hela järnåldern finns alltså representerad i gravfynden 
från Slagerstadsgruppen på gravfältet. De undersökta 
skelettgravarna tillhör dock äldre järnålder.

Anmärkningsvärd och speciell för Södra Kvinneby - 
Slagerstadsgravfältet är förekomsten av ”huvudkuddar" 
av organiskt material, sannolikt tång, i två hällkistor från 
äldre romersk tid (Beskow 1964, Beskow Sjöberg 1982). 
Dessutom påpekar K G Petersson att skelettet i den 1954 
undersökta kistan låg på ett centimetertjockt lager av or
ganiskt material. Huvudkuddarna av tång kan antingen 
vara resultatet av speciella bevaringsförhållanden eller 
av en speciell gravsed. I hällkistorna med ”tångkudde” 
fanns också textilrester bevarade på metallföremål. De 
var i båda gravarna av en grov vävnad i ylle, vävd i fyr- 
skaftkypert.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att Sla- 
gerstad-Södra Kvinneby-gravfaltet använts kontinuer
ligt under hela järnåldern och det förefaller rimligt att 
betrakta det som bygravfält till byarna eller de gårdar 
som i äldre järnålder föregick landborgsbyarna Slager
stad och Södra Kvinneby.

Källor och litteratur
Rapporter: K A Gustawsson, ATA dnr 1984/25, SHM 
inv nr 17 834.
E Bellander, ATA dnr 1899/33.
M Hofrén, ATA dnr 0863/36, SHM inv nr 21 312 
N Lagerholm, ATA dnr 2046/48, SHM inv nr 23 553 
H Hvarfner, ATA dnr 2296/51, SHM inv nr 24 543 
K G Petersson, ATA dnr 4300/54, SHM inv nr 25 130 
K G Petersson, ATA dnr 6253/55 
M Beskow, ATA dnr 0858/65, SHM inv nr 27 764 
K H Arnell, Raä dnr 1717/74 
M Beskow Sjöberg, Raä dnr 5608/82 
M Rasch, Raä dnr 4798/87

Ahlqvist 1827 s79f 
Rasch 1988 s 12fF

248 Stenåsa socken



Fig. VI:21 A-D. Hällkistor utgrävda i samband med tillbyggnad av stuga på S Kvinneby malm. A. I schaktet för stug- 
grunden påträffades två hällkistor med bevarade täckhällar i läge. B. Täckhällarna är borttagna och skeletten fram- 
rensade på de sammanbyggda kistorna. C. Närbild på skelettet i den östligaste, endast till hälften utgrävda kistan. D. 
Detalj av den västra kistan, med lerkärl, kniv och hartstätning i läge. Foto A, C, D av MSjöberg 1982, B av J Rudolfsson 
1982.

Fig. VI: 21 A-D. Stone cists excavated in connection with the extention of a small cottage, S. Kvinneby. A) Two stone 
cists, both with their preserved roof-slabs in situ, found in the trench for the cottage's foundation . B) The roof-slabs 
have been removed and the skeletons in the connected cists cleaned. C) Detail of the skeleton in the eastern, partly ex
cavated, cist. D) Detail of the western cist with the clay pot, knife and resin caulking in situ. Photo A, C, and D by M. 
Sjöberg, 1982. Photo B by J. Rudolfsson, 1982.
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Gravfält på ancylusvallen i Slagerstad och Södra Kvinneby, fornlämning nr 66- 
69,74, 80, 82-83, 85, 92-93, 97, 99
Undersökt av K A Gustawsson, E Bellander 1933, M Hofrén 1936, N Lagerholm 1948, 
H Hvarfner 1951, K G Petersson 1954-55, M Beskow Sjöberg 1964,1982, K H Arnell 1973, 
M Rasch 1987
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A Ahlqvist 1824:1

STENSÄTTNING, rund, täckande en 
GRAVGROP med skelett.

A Ahlqvist 1824:11

STENSÄTTNING, rund, täckande en 
HÄLLKISTA, möjligen med inre träkista 
eller träbår, innehöll skelett.

K A Gustawsson 1925:1

E1ÄLLKISTA, 2,5 m 1. Byggd av 6 ståen
de kalkstenshällar och täckt av 2 lager 
täckhällar. Genomgrävd före undersök
ning

K A Gustawsson 1925:11

HÄLLKISTA, 2 m 1. "I det närmaste för
störd

E Bellander 1933

HÄLLKISTA, 2,7 m 1. Byggd av stående 
hällar. Täckhällar varav de i N flyttade till 
den S delen

M Hofrén 1936:1

HÄLLKISTA, 1,7 x 0,65 x 0,5 m. Byggd 
av stående hällar. Tak av ett flislager. In
nehöll skelett.

M Hofrén 1936:11

HÄLLKISTA, 2 ml. Byggd av stående 
hällar. Innehöll två skelett. På dess täck
hällar var en SKELETTGRAV anlagd.

M Hofrén 1936:111

HÄLLKISTA, ca 2 m 1. Byggd av stående 
hällar. Innehöll ett omrört skelett.

N Lagerholm 1948

HÄLLKISTA innehållande skelett i hock
ers tällning med ansiktet mot Ö.

H Hvarfner 1951:1

GRAVGROP innehållande skelett under 
täckhällar.

H Hvarfner 1951:11

GRAVGROP med skelett.

H Hvarfner 1951:111

GRAVGROP med skelett.
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K G Petersson 1954

HÄLLKISTA, 1,9 m 1.

K G Petersson 1955

GRAVGROP med skelett.

M Beskow Sjöberg 1964

HÄLLKISTA, 2,55 x 0,6 x 0,6 m. Byggd 
av stående och stora kalstenshällar. Täck
hällar saknades. Innehöll ett skelett utan 
kranium.

K H Anteil 1973

HÄLLKISTA, 2,40 x 1,05 m. Byggd av 
stående kalkstenshällar. Täckt av ett lager 
kalkstenshällar.

M Beskow Sjöberg 1982:1

Två HÄLLKISTOR, sammanbyggda så 
att kista 1 :s fotände låg parallellt med kis
ta 2:s huvudände. Låg en dryg m under 
marknivå.

HÄLLKISTA, 1 var 2,6 m 1 och byggd av 
stående hällar. Täckt av kalkstenshällar.

HÄLLKISTA 2. Endast den N delen un
dersöktes.

M Beskow Sjöberg 1982:11

GRAVGROP med skelett.

M Rasch 1987

HÄLLKISTA, skadad, halv, 0,8 x 0,6 m.
N delen nedrasad i grustag. Täckhällar 
saknades.
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Karta VI: 3. Gravfältet på Slagerstads och Södra Kvinneby malmar. Undersökta gravar angivna med initialer och år 
enligt beskrivningen och registrerade fornlämningar med inv nr. Utdrag ur ekonomisk karta (bladet 4G 2j, Alby). 
Skala 1:10 000.

Map VI: 3. Cemetery between Slagerstad and S. Kvinneby. The excavated graves are shown with initials, year and to 
their description, together with the registered ancient monuments with respective survey number according to the FMR, 
Raä. From the Economic map of Sweden (map sheet 4G 2j, Alby). Scale 1:10 000.
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4. Förteckning över övriga gravfynd

Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

SHM 1304: 
1843:13

Nära Frösslun- 
da by

Ekmans samling "Funnet i 
en gravhög"

Ryggknappsspänne,
brons

fvt SHM:s katalog över O
C Ekmans samling

SHM 7701 Lilla Brunneby, 
kronofogdebo
stället

Funnet år 1885 vid grävning 
på gårdsplanen: "På 1/2 alns 
djup träffades takhällar till 
en 2 alnar bred stenkista, de
ri 2 skelett, ett störe med hu
vudet åt S; ett mindre med 
huvudet år N. Vid huvudet 
låg halsringen, om dess ar
mar sutto de mindre ringar- 
na.-Vid No änden av kistan, 
närmare jordytan, stod en le
mma med brända ben."

Halsring, brons, 2 
armringar, brons, 
stångknapp, ben

f rom jäå 
(y brå ?)

ATA

SHM 1304: 
1843:27-31

Nära Stenåsa by "År 1843 i september häm

tade en bonde gms ur en 
kulle (gravhög), då han däri 
påträffade obrända männis
koben och ovanstående va
pen av järn."

4 spjutspetsar, jäm, 
eneggat svärd, jäm

ä rom jäå SHM:s katalog över O
C Ekmans samling

SHM 16617 N Kvinneby 
grustaget

Skelett tillvarataget i gmstag 
år 1920. Insänt till Raä ge
nom landsfiskalen.

Skelett jäå ATA

SHM 16698 N Kvinneby, 
grustaget östra 
landborgen

Funnet år 1920 vid gmstäkt. 
Benrester hade även hittats 
men oklart om samtliga fö
remål hittats samtidigt.

Armbygel, silver 
fibula, brons, sölja, 
brons, remändebe- 
slag, brons

ä rom jäå ATA

SHM 16646 N Kvinneby, 
fyndplats strax
S om bygatan

Oklara Tveeggat svärd, järn, 
med silvertauscherat 
faste.

vit ATA

SHM 1304: 
1836:119

Vid Slagerstad 
by

"Funnet i en gravhög." Remändebeslag, 
brons, kamisprofile- 
rat

ä rom jäå SHM:s katalog över O
C Ekmans samling,
ATA

SHM 5544 Slagerstad, 
grustag S om 
byn

Funnet "i en hög vid Slager- 
sta gmstag".

2 fibulor, nål, finger
ring, brons
3 pärlor, glas

fvt ATA
Stenberger 1933 s 64

SHM 5773 Slagerstad, 
grustag S om 
byn

Funna "i en grusbacke" Fingerring, guld, re
mändebeslag, brons,
5 krukskärvor

y rom jäå ATA

SHM 5789 Slagerstad, 
grustag S om 
byn

"Funnet 1876 i Slagersta 
sandhåla bland mycket brän
da ben och kol." Trol minst
2 gravar.

AJ 2 ovala spänn- 
bucklor, brons, ca 40 
pärlor, brons, bergs
kristall, karneol, glas
B/ remändebeslag,
kamisprofilerat,
brons

vit

ä rom jäå

ATA
Stenberger 1933 s 72

SHM 5988:1 Slagerstad, 
oklar fyndplats

"Funnet bland aska och små 
brända ben och kol." Trol 
minst 2 gravar.

A/ 2 ovala spänn- 
bucklor, brons, kni
var, broddar beslag, 
eldstål, kedjelänk, 
spikar, järn.

vit ATA
Stenberger 1933 s 72
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Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

B/ Krumkniv järn ä rom jäå

SHM
6051:19

Slagerstad, 
oklar fyndplats

Funnet tätt under markytan, 
utan yttre markering. Kärlet 
var täckt med en flisa och 
innehöll brända ben och fö
remål.

Kam, sammansatt, 
ben m bronsnitar, 
nål, brons, odef. 
bronsföremål, kruks- 
kärvor

y rom jäå Stenberger 1933 s 54

KLM 16753 Slagerstads 
malm, tomt
mark, nu Sla- 
gerstadstäkten
1:16

"Funnet 1934 i en hällkista å 
Lois Johanssons tomt i Sla
gerstad" (hembageri).

Fibula, typ ögonfibu- 
la, brons

ä rom jäå KLM:s arkiv

SHM 5408 S Kvinneby, 
grustag N om 
byn

"Funnet 24/10 1874 vid 
grushämtning å S Kvinneby 
ägor. I en kulle af jord och 
sten påträffades en kista af 
manslängd, bildad af en rest 
häll å var sida, lockhäll. I 
kistan låg ett skelett med 
spännet vid bröstet. Vid 
högra höften stod en lerkru
ka med aska. Intet mer på
träffades."

Fibula, brons, frag
ment

fvt AT A
Stenberger 1933 s 66

SHM 5476 S Kvinneby, 
grustag N om 
byn.

Funnet år 1875 vid grustäkt 
"jemte lårben och andra 
obrända ben; flata stenar 
stod på kant", dvs hällkista 
med skelett.

Fingerring, guld, fi
bula brons, remände- 
beslag, kamisprofile- 
rat, brons

ä rom jäå AT A
Stenberger 1933 s 37

SHM 5988:5 S Kvinneby, 
Kaplansbostäl- 
let nr 1.

"Funnet i en åker nära lands
vägen" (ancylusvallen).

Runt spänne, silver, 
likarmat spänne, 
ring, beslag, brons, 2 
dubbelkammar, 20 
pärlor, glas

vit AT A

SHM 8881 S Kvinneby, 
oklar fyndplats.

Okänd, men brandskador på 
föremålen tyder på brand- 
grav.

Armborstfibula, 2 
fingerringar, 2 nålar,
2 agraffer, beslag, 
brons, 2 pärlor, glas- 
fluss, krukskärva

fvt ATA
Stenberger 1933 s 63

KLM 81-87 S Kvinneby, 
grustag N om 
byn.

"Funnet i sandtag väster om 
vägen vid S Kvinneby
1874." Troligen flera gravar.

Likarmat spänne, tre- 
flikit spänne, ring
spänne, kedja, kedje- 
fragment, brons, 
brakteat, silver.

vit KLM:s arkiv
Stenberger 1933 s 73

KLM98 S Kvinneby, 
grustag N om 
byn.

Funna i flera gravar å byns 
sandtag.

Ca 240 pärlor, brons, 
karneol, glas och 
glasfluss.

vit KLM:s arkiv

KLM 1099 S Kvinneby, 
oklar fyndplats.

"Funnen i ett grustag S om 
vägen".

Berlock, silver. ä rom jäå KLM:s arkiv

KLM 2801 S Kvinneby, 
oklar fyndplats.

Oklara, bedöms av Stenberger 
som gravfynd

Ca 40 skällor med
fastsyningshål,
brons.

ä rom jäå KLM:s arkiv
Stenberger 1933 s 40.
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5. Föremålskatalog

Gravfält på Frösslundatäkten, fornlämning 23

SHM inv nr 11769B 

ANLÄGGNING 1
Keramik, skärvor av ett kärl i grovt gods 
samt tre mynningsbitar av tunnare gods.

Tj 1,1 cm. 1

ANLÄGGNING 3 
Knivblad, järn. L 9 cm. 2

Keramik, ett 10-tal skärvor av tunt, glättat, svart gods; 
spår av linjeornering. Tj 0,5 cm. 3

Hartstätning, botten- och sidotätning till två kärl, sto
ra bitar med tydliga avtryck av näver och sömmar. Vikt 
30 g. Bottend ca 10 resp 13 cm. 4

ANLÄGGNING 4 
Knivblad, järn. L 5 cm. 5

Stenåsa socken 255



Lerkärl med markerad bukknick och lätt utsvängd myn
ning; ornerat med parallella räfflor på skuldran. Bukd 
9,8, bottend 4,1 cm. 6

Hartstätning, botten- och sidotätning till ett något ovalt 
kärl, stora bitar med tydliga avtryck av näver och söm
mar. Vikt 27 g. Bottend 13 cm. 7

ANLÄGGNING 6
Keramik, 2 skärvor av tunt, svart,
glättat gods, en med linjedekor. 8

Hartstätning, 3 fragment.

ANLÄGGNING 14
Keramik, skärvor av tunt, svart, glättat gods. Tj 0,5 cm.

ANLÄGGNING 15
Keramik, 3 skärvor av sannolikt två olika kärl; två i 
tunt, svart, glättat gods och en mynningsbit i ljusbrunt 
gods. 9 8
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Gravfält på Norra Kvinneby malm.

SHM inv nr 18 223
Kniv, järn, kort, avbruten tånge och smalt blad, träres
ter på tången vid fyndtillfället. L 9,6 cm, br 1,1 cm, tj 
0,3 cm.

SHM inv nr 20 810

Kistspikar, järn med trärester, 9 st. L 4,5-6,5 cm (hela).

Gravfält söder om Norra Kvinneby.

SHM inv nr 9158:B

Kam, ben, gjord i ett stycke, cirkelsegmentformat över
stycke, breddad rygg med parallella fåror; enkel ristad 
dekor; samtliga tänder avbrutna. L 6,3 cm, h 3,4 cm. 10

Dolk, järn, brett, eneggat 
blad, smal tånge avslutad 
med rombisk bronsknapp. L 
22 cm, br 3,4 cm. 11

SHM inv nr 24846, 24847

ANLÄGGNING 1 
Järnfragment, plant, band
förmig!

ANLÄGGNING 3 
Bältehake, järn, av fyra 
sammansmidda tenar, i fas- 
teänden upprullade i platta 
spiraler, två åt vardera sidan. 
L 9,5 cm, br 6,1 cm. 12

-'•''•‘ä'-'V'l'O'
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Gravfält på Slagerstads och Södra Kvinneby malm.

SHM inv nr 2918

Doppsko till svärdsslida, brons, dos- 
formig, två skivor sammanhållna 
av rännformigt kantbeslag och 
genomgående nitar; linjeorne-
ring.
D 8,0 cm, tj 0,7 cm. 13

KLM inv nr 2500 och 2503

Lansspets, järn. L ca 31 cm, 
br 3,6 cm.

Spjutspets, järn, med hullingar. L 
ca 21,5 cm.

SHM inv nr 1453:268 och KLM inv nr 
4062, 4063, 4064

Pilspetsar, ben, 5 st, triangulärt tvärsnitt, kort triangu
lär tånge, avbruten spets; skåror längs två flatsidor. L 9,5 
och 10,8 cm, br 1,2-1,3 cm. 14

SHM inv nr 463:11

Glasbägare, grönt glas, rak, kort med lätt utsvängd, för- 
tjockad mynningskant och ringförmig fot, påsmälta glas
trådar som på nederdelen bildar ett nät. H 9,0 cm, 
mynningsd 10,5 cm, bukd 9,5 cm, bottend 4,0 cm. 15
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KLM inv nr 2488

Svärd, järn, saknades 1995 

Lerkärl, ej tillvarataget.

i... i '« >• SW5J

ó
16

Spjutstänger?, 2 st av trä, ej bevarade.

SEM inv nr 17834

Järnfragment, oidentifierbara.

Keramik, två skärvor i tunt, svart, 
glättat gods; spår av linjeornering. 
Tj 0,4 cm.

Flintbit.

E Bellander 1933

Krumkniv, järn, ej inventarieforda 

Bälteringar, järn, ej inventarieforda 

Järnföremål, oidentifierbart, ej inventarieforda

SHM inv nr 23553

Nål, brons, med polyedriskt huvud över ögla. L 5,0 cm, 
br 0,7 cm, d 0,3 cm. 16

SHM inv nr 24543 

ANLÄGGNING 1
Knivar, järn, 2 st, mycket korroderade, kort avsatt av
smalnande tånge. L 11,2 resp 12,7 cm, br 1,7 resp 2,0 
cm. 17

17

ANLÄGGNNG3
Pincett, brons, lätt breddade skänklar. L 5,0 cm, br 0,9 
cm. 18

Nål, brons, trind nålten, tillplattat ringformigt huvud.
L 5,7 cm, br 0,6 cm, d 0,3 cm. 19

SHM inv nr 27764

Beslag, brons, fragment av rektangulärt bleck med ni
tar, spår av repstavsornering; samt järnfragment med 
bronsnit. L 2,3 och 1,3 cm, br 0,6 cm. 20
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Järnfragment med textilrester av en grov vävnad i fyr- 
skaftad kypert.

Kniv, järn, kort brett blad och mot eggen avsatt tånge. 
L 9,8 cm, br 1,9 cm. 21

Ring, järn, halv, av trind ten. D ca 4,5 cm, tj 0,5 cm. 22

Hartstätning, botten- och sidotätning till två kärl, av
tryck av näver, skarv och sömmar. Bottend 12 och 15 
cm.

Raä dnr 1717/74

Silverbleck med förgyllning, pressbleck med streckor- 
nering. L 1,5 cm, br 0,6 cm.

Silvertenar, 3 st, en böjd med runt tvärsnitt och två ra
ka med rektangulärt tvärsnitt. L 2,4 och 4 cm, tj 0,1 cm.

Synål, brons. L 5,5 cm.

Syl, brons. L 5,0 cm.

Kam, ben, fragmentarisk, sammansatt med cirkelseg
mentformat överstycke och järnnitar; ornering. L ca 7 
cm, h ca 4 cm.

Kniv, järn med trärester. L 14 cm. 

Hartstätningsring, bottentätning till ett kärl.

Keramik, ca 0,3 cm 1 skärvor av grovt

Flintavslag, 1 st.

Raä dnr 5608/82

ANLÄGGNING 1 
Kniv, järn med trähandtag av
slutat med ring. L 25 cm.

Järnföremål med textilrester 
av en grov vävnad i fyrskaftad 
kypertteknik. L 9 cm.

Lerkärl, av glättat, gråbrunt, tunt 
gods, med kraftigt svängd profil, sk 
”Ölandskruka”. Rik ornering: på hals/skul
dra vulster och punktrader omväxlande samt en rad 
koncentriska cirklar, på bukpartiet diagonala bårder 
med linjer och punkter. H 11,6 cm, mynningsd 11,8 
cm, bukd 15,7 cm, bottend 6,6 cm. 23

Hartstätning, botten- och sidotätning till tre kärl. 
D ca 15 cm.
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Raä dnr 4798/87
Remändebeslag, brons, karnisprofilerat, 

pärlstavsornerat. L 10,9 cm, d 1,5 cm. 24

Synål, brons, tunn trind ten, vidgat öga. L 4,2 cm. 25

Tåring, bronstråd, omlottlagd 2,5 varv. D 1,8 cm. 26

Beslag, 2 st brons, rektangulära med nitar och kantfol- 
jande linjeornering. L 1,7-2,2 cm, br 0,5 cm. 27

Krumkniv, järn, något asymmetrisk, bladet övergår i 
tången utan markering (Hagberg 1967II, typ 1). L 10,5 
cm, br 8,7 cm. 28

Krumkniv, järn, S-formig, (Hagberg 1967II , typ 2) 
skaftet avslutat med ring i ögla. L 8,8 cm, br 1,6 cm. 29

Hartstätning från en oval ask, 23x13 cm, ca 100 bitar 
tätning till botten, vägg och lock.

25

27

"TT ir

iljOP 24
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6. Sockensammanfattning

I inledningen konstaterades att gravarna i Stenåsa dels 
finns spridda på alvaret eller i sjömarkerna, dels på 
strandvallarna och då främst på ancylusvallen. De 
gravar som undersökts har legat på ancylusvallen, i 
anslutning till den nuvarande bebyggelsen. De har upp
märksammats vid jordbruksarbete eller grustäkt. Det
samma gäller de flesta av de många lösfynden från 
socknen.

Vid Sandbygränsen i norr ligger det långsträckta 
Frösslundagravfältet med varierande gravformer, san
nolikt tillkommet successivt under hela järnåldern. På 
det lilla avsnitt som undersökts var dock de daterade gra
varna från äldre romersk järnålder. Frösslundagravfal- 
tet är det enda nu synliga av den rad av bygravfalt som 
funnits utmed ancylusvallen genom Stenåsa socken. Fyn
den vid grustäkt och byggen, och de återkommande ut
grävningarna av enstaka gravar under årens lopp vittnar 
om bygravfalt vid Norra Kvinneby, Slagerstad och Sö
dra Kvinneby. Vid Norra Kvinneby finns gravar från 
yngre järnålder på malmen norr om byn, och från äldre 
järnålder söder om byn. Däremot finns från B runneby
arna och Stenåsa by inte några klara belägg för järnål- 
dersgravfält. Enstaka lösfunna gravfynd föreligger likväl. 
I Slagerstad och Södra Kvinneby har bygravfalt funnits 
utmed ancylusvallen, på malmen mellan byarna. De un
dersökta gravarna är främst från romersk järnålder, med
an många ”övriga” gravfynd vittnar om att begravningar 
skett under vikingatid.

Genom denna rekonstruktion av landborgsgravfälten 
i Stenåsa kan konstateras att begravningar skett konti
nuerligt under hela järnåldern. Bebyggelse har alltså fun
nits här, såväl som i de flesta andra Ölandssocknar, under 
hela järnåldern. Den övervikt fór yngre järnålder, som 
anas i socknarna närmast norrut - Sandby, Gårdby, Nor
ra Möckleby - finns inte i gravfyndsmaterialet från Ste
nåsa.

Skattfynd i ädla metaller finns från Stenåsa, såväl so
lidi och annat guld från folkvandringstid som vikinga
tida silver. Av de sjutton solidi, som hittats i socknen, 
kan tre mindre skatter rekonstrueras (Flerschend 1980 s 
158 ff, s 164): Stora Brunneby, fyra solidi funna på sam
ma plats, men vid olika tillfällen: Stenåsa by, fem soli
di och ett spiralguldstycke funna vid olika tillfällen, men 
möjligen på samma plats: Frösslunda, fem solidi och en 
brakteat funna vid tre olika tillfällen på minst två olika 
ställen. Dessutom är två solidi funna vid Norra Kvin
neby vid ett och samma tillfälle.

Guldfynden kommer således från ett begränsat om
råde i socknens norra del. Herschend räknar dessa guld
fynd till den s k Åbybygden, dvs de antas komma ur 
samma guldimport, som den stora solidiskatten från Åby 
i Sandby sn ( Flerschend 1980 s 83 ff). Stenåsa är den 
fjärde mest soliditäta socknen på Öland, efter Sandby, 
Torslunda och Löt (Herschend 1980 s 84). Guldfynden 
förstärker alltså bilden av Stenåsa som en välbärgad, le
vande bygd under järnåldern. Samhörigheten med Sand

by och Åby-bygden markeras såväl av det magnifika 
Frösslundagravfältet som av guldfynden från Stenåsa 
sockens norra hälft.

Rester av åtta järnåldersgårdar finns i Stenåsa sock
en. Fem av dessa, med vardera två husgrunder, ligger i 
kanten mellan åkermark och alvar resp sjömarker vid 
Stenåsa by och Stora Brunneby/Norra Kvinneby. De lig
ger alla i socknens norra hälft och inom ett begränsat 
område. Till samma område kan tre av guldfynden ovan 
lokaliseras. Det föreligger inte några uppgifter om att 
solidi hittats i anslutning till någon husgrund i Stenåsa.

En vikingatida silverskatt är hittad vid alvarbyn Fröss
lunda. Fyndplatsens belägenhet i norra delen av sock
nen och parallellen till silverfynden från alvarbyarna 
Skarpa Alby och Ekelunda i Sandby sn bör uppmärk
sammas (jfr kap V:6 ovan). Frösslundaskatten hittades 
1918 vid jordbruksarbete, i plöjd jord ca 20 cm under 
ytan. Enligt uppgift var föremålen insvepta i ett fint vitt 
tygstycke omgivet av näver som behållare. Tyg och nä
ver föll sönder och försvann snart efter upptäckten. Det 
framgår inte var på byns marker fyndet gjordes. Skatten 
består av 163 silvermynt, en fingerring och en glasfluss- 
pärla. Mynten är tyska (114 st), anglosaxiska (42 st), 
danska (6 st) samt ett böhmiskt mynt. Skattens sam
mansättning tyder på att mynten har kommit till ön i bör
jan av 1000-talet och gömts undan någon gång före 
seklets mitt.

Ett annat intressant fynd kan få ge ansikte åt järnål
derns stenåsabor. I Norra Kvinneby har hittats en an
siktsmask i brons, se omslagsbild. Masken är 6,5 cm hög 
och under hakan fortsätter den i ett bleck med två fas- 
tehål. Den har varit avsedd att fastas t ex på ett träkärl. 
Föremålet inkom till GAM på 1880-talet utan andra 
fynduppgifter än ”Norra Kvinneby”. Anletsdragen är 
skarpskurna, snipiga och över pannan löper två linjer 
som markerar hårfäste eller mössa. Ansiktsmasken från 
Norra Kvinneby tillhör en liten grupp av liknande mas
ker, funna och troligen också skapade på Öland. Nami
sta ”granne” är ansiktsmasken från Gårdby (Ölands 
järnåldersgravfalt volym II fig. VIII: 11, Beskow 1972 s 
30). Figurerna brukar dateras till tiden omkring Kristi 
födelse och keltiska förebilder har diskuterats. De har 
jämförts med de människoansikten (eller gudabilder) 
som finns på silverkitteln från Gundestmp på Jylland.

Stenåsa socken ger, genom att inte några större ut
grävningar skett där, vid en första anblick ett fattigt in
tryck. Kartläggningen av socknens järnåldersgravar har 
dock tillsammans med övrigt fyndmaterial givit en helt 
annan bild. Stenåsa har varit bebott och brukat under he
la järnåldern, och naturligtvis även tidigare. Befolk
ningen - eller en del av den - har tidvis varit välbärgad 
med anknytning till ”guldimportören” i Åby, Sandby i 
norr. I Södra Kvinneby vittnar fynden från romersk järn
ålder, bl a importerat glas, om välstånd och kontakter 
med romerskt område. I söder är också vikingatidsin- 
slaget starkast, och det faller sig naturligt att se en kopp-
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ling söderut till Hulterstads socken med dess många vi
kingatida gravfynd. Hulterstads kyrka var dessutom syd
östra Ölands första och största medeltida stenkyrka 
(Boström 1982 s 3).

Stenåsa sockens medeltida kyrka revs 1831. Iwar 
Andersson gjorde på 1950-talet en undersökning av de 
rester av medeltidskyrkorna, som finns under nuvaran
de Stenåsa kyrka (Anderson 1960, s 11). Han konstate
rar fem byggnadsetapper, varav koret i den sista från 
mitten av 1200-tal tillskrivs byggmästaren och sten
huggaren Håkan Tanna enligt en inskrift dokumenterad 
av Rhezelius 1634 (aasi 1). Håkan Tanna var ”stor
byggmästare” på Öland vid mitten av 1200-talet, enligt 
Ragnhild Boström sannolikt identisk med den s k Gärds- 
lösamästaren (Boström 1982 s 6). Håkan Tanna är en
ligt sägnen begravd i ”Tannes hög” vid Södra Kvinneby 
bro. Så knyts forntid och medeltid i Stenåsa samman av 
sägnen. För även om det inte var Håkan Tanna, så bör 
det ha varit en betydande person som begravdes i högen 
vid bron i socknens södra ände.

6. Summary

It was established in the introduction that the graves in 
Stenåsa are found partly distributed in the heath or co
astal meadows, and partly on the ancient shorelines, 
mainly the Ancylus ridge. The investigated graves lay 
on the Ancylus ridge near the present settlements. They 
were found in connection with agricultural activity or 
gravel quarrying. This is also true for the majority of the 
many stray finds from the parish.

The outstretched Frösslunda cemetery with, its va
rying grave forms was probably used throughout the 
whole Iron Age, is located at the Sandby boundary in 
the north. The datable graves from the early Roman Iron 
Age originated from the small area that was investiga
ted. Frösslunda is the only visible cemetery remaining 
of the line of village cemeteries once found on the An
cylus ridge in Stenåsa parish. Finds from gravel quar
rying and construction, and the excavations of single 
graves over the years are evidence of the village ceme
teries at Norra Kvinneby, Slagerstad, and Södra Kvin
neby. At Norra Kvinneby, late Iron Age graves lay north 
of the village, and early Iron Age graves lay south of the 
village. In contrast, there is no clear evidence for Iron 
Age cemeteries at the villages of Brunneby and Stenå
sa, although there are single stray finds. The village ce
meteries at Slagerstad and Södra Kvinneby lay on the 
Ancylus ridge, in the area between the villages. The 
excavated graves date mainly to the Roman Iron Age 
while many ”other” grave finds testify to burials from 
the Viking Age.

Through this reconstruction of the ”Landborg” 
cemeteries in Stenåsa parish, it can be established that 
burials took place continually throughout the whole Iron

Age. Thus, settlements were located here, as in the ma
jority of Öland’s parishes, throughout the whole Iron 
Age. A domination to the late Iron Age, indicated in the 
neighbouring parishes to the north - Sandby, Gårdby, 
Norra Möckleby - is not found in the grave goods from 
Stenåsa.

Hoards with precious metals, solidi, and other gold 
from the Migration Period and Viking Age silver, have 
been found in Stenåsa. Of the 17 solidi hoards from 
Stenåsa, three smaller hoards can be reconstructed (Her
schend, 1980 p,158ff, p. 164): Stora Brunneby, four so
lidi were found on one site although on different 
occasions; Stenåsa, five solidi and a piece of spiral gold 
were found on two different occasions, although they all 
possibly originating from the same site; and Frösslun
da, five solidi and a bracteate were found on three sepa
rate occasions in at least two different places. In addition, 
two solidi were found together on the property belong
ing to Norra Kvinneby.

Thus, the gold finds come from a limited area in the 
northern part of the parish (compare Map VI: 8). Her- 
schend attributes these to the so-called ”Åbybygden”, 
that is, they are assumed to have originated from the sa
me gold import as the large solidi hoard from Åby, Sand
by parish (Herschend, 1980, p.83ff,). Stenåsa is the 
fourth largest parish with solidi finds on Öland, after 
Sandby, Torslunda and Löt (Herschend, 1980, p.84). The 
gold finds reinforce the picture of Stenåsa as a living, 
affluent area in the Iron Age. Close association with the 
Sandby and Åby areas are indicated both by the magni
ficent Frösslunda cemetery, and the gold finds from the 
northern part of Stenåsa parish.

The remains of eight Iron Age farms have been found 
in Stenåsa parish. Five of them, each with two house 
foundations, are situated between the arable and heath 
lands and the coastel meadows near Stenåsa village, and 
Stora Brunneby/Norra Kvinneby. They are all located 
within a limited area in the northern half of the parish 
(compare Map VI:8). Three of the gold finds mentioned 
above originate from the same area. There is no existing 
information that the solidi were found in association with 
any of the house foundations in Stenåsa.

A Viking age silver hoard was found near the heath 
village of Frösslunda. The location of the site, in the nor
thern part of the parish, and the parallels to the the sil
ver finds from the heath villages of Skarpa Alby and 
Ekelunda in Sandby parish, should be noted (compare 
Chap.V:6 above). The Frösslunda hoard was found in 
1918 in connection with agricultural activity, in a culti
vated area at a depth of c. 20 cm below the ground. The 
objects were enclosed in a piece of fine white cloth in 
a birch-bark container. Both the cloth and birch-bark fell 
apart and disappeared shortly after the discovery. 
There is no information telling where within the bound
aries of the village’s property the find was made. The 
hoard consists of 163 silver coins, a finger ring and, a 
glass bead. The coins are German (114), Anglo-Saxon 
(42), Danish (6), and Bohemian (1). This implies that 
the coins came to the island in the early 1000s, and that
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the hoard was hidden some time before the middle of 
the century.

Another interesting find, the face mask of bronze from 
Norra Kvinneby, helps to profile the Iron Age inhabi
tants of Stenåsa, see cover. The mask itself is 6.5 cm 
high, and under the chin there is a metal plate with two 
holes. The mask was meant to be fastened onto, for ex
ample, a wooden bucket. The object came to GAM in 
the 1880s with no other information about its discove
ry than ”Norra Kvinneby”. The face’s features are shar
ply formed and peaked, and two lines across the forehead 
mark the hairline or a cap. The face mask from Norra 
Kvinneby belongs to a small group of similar face 
masks, found and probably also made on Öland. Its clo
sest ”neighbour” is the face mask from Gårdby (Ölands 
järnåldersgravfält, Vol. II, Fig VIILU, Beskow, 1972, 
p. 30). These figures are usually dated to the period 
around the Birth of Christ and Celtic prototypes have 
been discussed. They have been compared with the hu
man faces (or faces of gods) from the silver cauldron 
from Gundestrup on Jylland.

Because no extensive excavations have taken place 
in Stenåsa, the first impression is that Stenåsa was a poor 
parish. Mapping of the parish’s Iron Age cemeteries ha
ve, however, together with the other find materials, pre
sented a completely different picture. Stenåsa was well 
populated and cultivated throughout the Iron Ageand, 
of course, earlier as well. The population - or at least a 
part of it - has periodically been affluent and was con
nected to the ”gold importer” in Åby, Sandby parish, to 
the north. Roman Iron Age finds from Södra Kvinneby, 
among other things, imported glass, testify to affluence

and contacts with the Roman area. The Viking Age ma
terial dominates in the south, and it is natural to see 
ties farther south to Hulterstad parish and its many 
Viking Age grave finds. Moreover, Hulterstad’s church 
was south-eastern Gland’s earliest and largest medieval 
stone church (Boström, 1982, p .3).

The medieval church in Stenåsa parish was torn down 
in 1831. In the 1950s Iwar Anderson investigated the 
remains of the medieval church, now lying under 
Stenåsa’s present church (Anderson, 1960). He could 
establish five phases of construction, of which the 
chancel, from the last of these phases from the middle 
of the 13 th century, is attributed to the master-builder 
and stonemason Håkan Tanna according to an inscrip
tion documented by Rhezelius in 1634 (Anderson, 1960, 
p. 11). Håkan Tanna was en eminent master-builder on 
Öland in the mid 13th century and, according to Ragn
hild Boström, probably identical with the so-called 
Gärdslösa master (Boström, 1982, p. 6). Tradition says 
that Håkan Tanna is buried in ”Tannes hög” by Södra 
Kvinneby bridge. Thus, prehistory and the medieval pe
riod in Stenåsa are tied together by this tradition. Even 
if Håkan Tanna was not buried there, another important 
person was surely buried in the mound by the bridge at 
the southern end of the parish.

Fig. VI: 22. “Tannes hög”,fornl nr 44, vid Södra Kvinneby bro. Foto från S av M Sjöberg 1994.

Fig. VI: 22. "Tannes hög", Raä no. 44, near the bridge at S. Kvinneby. Photo from south by M. Sjöberg, 1994.
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Karta VI: 4. Daterade gravfynd från järnåldern i Stensåsa sn. Utdrag ur topografisk karta. Skala 1:50 000.

Map VI: 4. Grave finds dated to the Iron Age in Stenåsa parish. From the Topographical map of Sweden. 
Scale 1:50 000.
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Fig. VI:23. Flygbild över Frösslunda by, som ligger på gränsen mellan åker- och alvarmark. Iförgrunden en sträcka 
av stora Alvaret med de båda stensättningarna, fornl nr 53, och i bakgrunden, alldeles söder om byn, Frösslunda- 
mossen. Foto från N av J Norrman 1992, Raä.

Fig. VI: 23. Aerial view of Frösslunda village situated between the arable land and the heath. A part of Stora Alvaret 
with the two stone settings, Raä no. 23, is seen in the foreground and in the background, south of the village, is the bog 
Frösslundamossen. Photo from north.
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VII Hulterstad socken
av Ebba Stina Königs s on och Monika Rasch

1. Inledande sockenbeskrivning

Hulterstad socken ligger på sydöstra Öland. Den grän
sar i norr mot Stenåsa, i väster mot Mörbylånga, Kast
lösa och Smedby och i söder mot Segerstad socken.

Hulterstad är en av de större socknarna på Öland och 
den näst största inom Mörbylånga kommun med en yta 
på 5.342 hektar. År 1944 brukades 1.296 hektar som 
åkermark och 1.022 hektar betecknades som ”ängs
mark”. I lantbruksregistret år 1985 upptas 1.264 hektar 
som ”åkermark” och 1.113 hektar som ”betesmark” 
(Öland III, S.535). I socknens 3 hektar skogsmark ingår 
ett större parti lövskog vid Gösslunda, ett stråk av bland
skog utmed bäcken norr om Gösslunda rör samt ett min
dre skogsparti vid Tingstad Flisor. Alvarmarker utgör 
större delen av socknens återstående yta.

I stort sett parallellt med den östra kustlinjen löper 
flera strandvallssystem där Östra Landborgen är den 
mest iögonfallande. Strandvallen är uppbyggd av två 
olikåldriga strandvallar som korsar varandra inom en 
zon vid Hulterstads kyrka. Norr därom utgörs landbor
gen av Ancylussjöns strandvall, söder därom av Lito- 
rinahavets. Östra landborgen kan vara ganska mäktig, 
jorddjup om mer än fem m är kända.

Längs hela stranden mot Östersjön löper en annan 
förhållandevis mäktig strandvallsbildning. Stranden är 
fór övrigt mestadels mycket flack och i det grunda vatt
net är ofta rikligt med stenblock av betydande storlek.

Mellan Östra landborgen och stranden ligger sjö- 
markerna. Norr om Hulterstads kyrka utgörs det till hal
va sin areal av alvarliknande områden med tunt eller 
inget jordtäcke. Söder om kyrkan utbreder sig mesta
dels tunna moränmarker med leriga jordarter täckta av 
sandiga ytjordar.

Väster om landborgen dominerar Stora Alvarets häll
marker, delvis täckta av tunna jordlager. Inom dessa finns 
emellertid några större ”öar” eller västerut riktade ”halv
öar” med tjockare jordtäcken.

Ölands berggrundsyta stupar mot ostsydost. Vid sock
nens västgräns är höjden över havet ca 27 m. På Östra 
landborgens krön vid Hulterstads kyrka uppgår höjden 
endast till 12,5 m. Genom kalkstensgrundens lutning är 
vattnets dräneringsriktning ostsydost. Eftersom mer
parten lösa avlagringar ligger utsträckta i nästan rät vin
kel mot dräneringsriktningen bildar de mer eller mindre 
grunda uppsamlingsbäcken för vatten. I dessa har forn- 
sjöar utbildats som så småningom grundats upp genom

igenslamning och slutligen vuxit igen till myrmarker. 
Utefter Östra landborgen har ett nästan sammanhäng
ande stråk av torvmarker därför uppkommit, som idag 
mestadels är helt utdikade och delvis bortodlade. De vik
tigaste återstående myrmarkerna är Alby och Triberga 
mossar, som intar just detta läge.

”Bebyggelsen är samlad i fem byar...” Fyra byar, Al
by, Triberga, Hulsterstad och Skärlöv, ligger längs land
borgen och hör till Ölands största radbyar. Den femte, 
Gösslunda, är en liten alvarby, numera utgörande blott 
en brukningsenhet.

Två naturliga hamnplatser finns vid den flacka kus
ten, Triberga läge sydost om Triberga by och en liten fis
kehamn ostnordost om Skärlöv. Från Triberga läge utgår 
den gamla väg som vid Triberga går över Stor Alvaret 
till Resmo.

Socknen hör till öns fornminnesrikaste och här finns 
spår av bosättning från och med äldre stenålder. Vid jord
bruksarbete och grustäkt har många föremål och gravar 
från järnåldern påträffats. Stenberger påpekar särskilt 
ett stort antal praktfulla spännbucklor av brons från vi
kingatiden, de flesta från Hulterstads by.

Två myntskatter med silvermynt är funna i Hulter
stad socken. I början av 1800-talet kom en myntskatt in
nehållande 79 denarer av silver i dagen i samband med 
grävandet av ett dike vid Hulterstad by. Mynten ”lågo i 
rad” och fyndet beskrivs av Ahlqvist 1825. Mynten är 
från tiden 69 - 235 e Kr.

Vid Triberga har en skatt bestående av 659 hela och 
18 fragmentariska arabiska och sassanidiska mynt från 
tiden 709 - 930 e Kr påträffats vid plöjning av en åker.

Knappt en kilometer väster om Triberga by ligger Tri
berga fornborg med en tämligen väl bevarad ringmur 
som omsluter en nästan cirkelrund borgplan, 60 m d. 
Borgen omges av en låg yttre ringmur och på grund av 
dess stora likheter med Eketorps borg antas den av Sten
berger ha använts vid samma tid som denna (Stenber
ger 1933 s 221f)

Den dominerande roll som Östra landborgen spelar 
för livet på östra Öland framgår klart av den moderna 
kartbilden med landsväg och byar placerade på dess 
krön. Under forntiden, innan bebyggelsen på vikingati
den flyttade till sitt nuvarande läge hade landborgen sin 
största betydelse som gravplats, där det mäktiga jord
täcket gav möjlighet till jordande av de döda på ett an-
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nat sätt än de tunnare jordarna omkring och den tydliga 
förhöjning som landborgen utgjorde gav gravarna det 
markanta läge som man, förefaller det, eftersträvade.

Detta gör att man får betrakta Östra landborgen som 
ett i stort sett sammanhängande gravfält genom hela Hul
terstad socken.

Fornlämningsregistret för Hulterstad socken omfat
tar 203 nummer. Antalet lokaler med husgrundskom- 
plex är 12 -14. Till detta kommer 16 stensträngssystem 
utan husgrunder. De synliga anläggningar, som har be

dömts vara gravar av järnåldersstyp uppgår till ca 288 
stycken. Såsom framgår av t ex Albygravfältet, fornl nr 
114 och en stor mängd gravar påträffade vid grustäkt 
och annat markarbete far man dessutom räkna med en 
stor mängd gravar utan synliga markeringar i markytan.

Flera runstenar är kända från Hulterstad och fragment 
av sådana förvaras i kyrkans torn. En av dessa har på
träffats 1891 i Hulterstad by, en annan i prästgårdens 
trädgård år 1948. En nu försvunnen sten låg på 1700-ta- 
let på kyrkogården.

Fig. VII: 1. Flygbild över Hulterstad by. Iförgrunden och till höger om vägen ses delar av gravfältet Hulter stad kvarn
backe, fornl nr 86 och längre bort till vänster om vägen Hulterstads västra gravfält, fornl nr 77, 79 och 81. Foto från 
S av J Norrman, 1992.

Fig. VILL Aerial photograph ofHulterstad village. In the foreground and to the right of the road, are several sections 
of the cemetery Hulterstad kvarnbacke, Raä no. 86. Farther away and to the left of the road is the western cemetery at 
Hulterstad. Raä nos. 77, 79 and 81. Photo from south by J. Norrman, 1992.
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2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och gravfält

1. Rund stensättning, “Tresocknarör”, på alvar- 
mark i mötespunkten for Hulterstad, Smedby och 
Segerstad socknar. Den är 15 m d och 0,4 m h, 
av skärvig kalksten. Fomlämningen angiven som 
nr 1 vid 1941 års inventering. Ej medtagen i 1975 
år inventering.

2. Rund stensättning, på låg höjdrygg på Skärlövs 
alvar, 250 m Ö om gränsen till Smedby socken 
och 350 m SV om Lillmossen. Stensättningen är 
6 m d och 0,2-0,3 m h, har kantkedja och är in
sjunken i mitten.

3. Röse, “Ammatornsrör” på Hulterstad alvar intill 
Kastlösa sockengräns, ca 900 m S om Lunda tri
angelpunkt. Röset är 23 m d och 1,1-1,3 m h.

7. Hög, på Hulterstad alvar ca 900 m V om Hul
terstad kyrka. Högen är 13 m d och 0,8 m h, med 
enstaka stenar synliga i ytan och har mittgrop.

10. Tre runda stensättningar, på krönet av höjdrygg 
på Hulterstad alvar 1,9 km ONO om Amma
tornsrör. Stensättningarna är 3-12 m d och 0,2- 
0,6 m h. Den största har synliga rester av 
kantkedja.

11. Rund stensättning, på Hulterstad alvar 1,15 km 
Ö om foml nr 3. Den är 7,5 m d och 0,2 m h, med 
enstaka stenar synliga i ytan, omgiven av kant
kedja. I SO två stenblock.

12. Två runda stensättningar, på flack höjdrygg på 
Hulterstads alvar 300 m SO om fomlämning 11. 
En har mittröse med grop och kantkedja av kant- 
ställda kalkstenshällar kring mittröset och kant
kedja av gråsten, 16 m d och 1,1 m h. Den andra 
stensättningen är osäker, 3,5 m d, 0,1 m h. Mitt- 
grop.

13. Tyra runda stensättningar, på låg höjdrygg på 
Hulterstad alvar 1,6 km SO om fornl nr 3. De är
3,5-6 m d och 0,1-0,3 m h. Den största stensätt
ningen har kantkedja. Två är osäkra fornläm- 
ningar.

14. Rund stensättning med häll kista och kantställd 
kalkstenshall, på landborgen N om Alby by och 
50 m S om fornl nr 114. Området är söndergrävt 
vid gammal grustäkt. Stensättningen är 5 m d och 
0,2-0,3 m h. Hällkistan är 0,6 x 2 m, orienterad 
i NO-SV Den kantställda kalkstenshällen är tro
ligen en sidohäll i en hällkista, 0,85 m 1, orien
terad i NO-SV

15. Gravfält, 35 x 55 m, på Gösslunda alvar 700 m 
NNV om byn 10 m N om Bårbyvägen. Gravfäl

tet består av ett röse (“Gösslunda rör”), en rund 
stensättning, två rektangulära stensättningar 
och en rest sten. Gravfältet undersöktes 1972.

16. Rund stensättning, på Gösslunda alvar 900 m 
NNV om Gösslunda rör och 250 m SO om tre- 
socknamötet. Stensättningen är 13 m d och 0,6 
m h, med kantkedja och jordfast sten i mitten, 
ytan omplockad.

17. Rund stensättning, på låg förhöjning på Alby 
alvar 500 m ONO om Gösslunda rör. Stensätt
ningen, som är 11 m d och 0,9 m h, har gropig 
yta.

18. Rund stensättning, på Gösslunda alvar N om 
Bårbyvägen 550 m OSO om Gösslunda rör. Sten
sättningen, som är 9 m d och 0,4 m h, har kant
kedja och kantränna samt gropig yta.

19. Rund stensättning, på låg förhöjning på Göss
lunda alvar 550 m VSV om Gösslunda rör. Sten
sättningen, som är 6 m d och 0,2-0,4 m h, har 
kantkedja och “mittgrop”.

21. Rund stensättning, på “högre liggande alvar- 
mark” på Alby alvar S om Bårbyvägen 1,25 km 
VNV om Triberga borg. Den är 8 m d och 0,3 m 
h och har mycket ojämn och omplockad yta.

22. Gravfält, 45 x 30 m, på förhöjning på Alby al- 
var S om Bårbyvägen 850 m V om Gösslunda by 
och 1,8 km NV om Triberga borg. Det består av 
4 runda stensättningar och en liggande kalk- 
stensflisa (kullfallen rest sten). Stensättningar
na är 3-6,5 m d och 0,1 -0,3 m h. Två har helt eller 
delvis synlig kantkedja, tre har “mittgrop”. Kalk- 
stensflisan är 2,3 m 1 och 0,8-1 m br.

26. Gravfält, 60 x 40 m, Ö-V, på alvarmark i västra 
kanten av Alby bys marker ca 300 m SSO om 
Gösslunda by. Det består av 6 runda stensätt
ningar. Av dessa är en 22 m d och 0,7-1,1 m h 
samt har kantkedja. Övriga stensättningar är 5-6 
m d och 0,2-0,3 m h, varav tre har kantkedja.

27. Två runda stensättningar, på låg förhöjning på 
Alby alvar S om Bårbyvägen 150 m S om Göss
lunda fomby och 1,8 km VNV om Triberga borg. 
De är 5-13 m d och 0,1 resp 0,3-0,9 m h, och har 
gropig yta. Den större har kantkedja, den min
dre osäker fornlämning.

28. Rund stensättning, på låg förhöjning på Alby 
alvar S om Bårbyvägen 300 m S om fornl nr 27. 
Den är flack, något röseliknande, 11 m d och 0,2- 
0,5 m h med omplockad fyllning.
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30. Rund stensättning, på mindre höj dry gg på Al
by alvar 700 m SSO om Gösslunda by och 150 
m SV om fornl nr 27. Den är 10 m d och 0,2-0,4 
m h och har kantkedja.

31. Röse och tre stensättningar, på flack alvarmark 
på Triberga alvar ca 2,1 km VSV om Triberga 
borg. Det är 31 md och 1,5 m h. Rosets inre 
mycket omplockat. Röset har kantkedja av 0,5- 
0,9 m stora stenar och är omgivet av ett intill 8 
m brett brätte. En stensättning är triangulär, 
sidlängd 2 m, h 0,2 m, en är kvadratisk, 3x3 
m, h 0,1 m och en är rund 4 m d, h 0,2 m. Samt
liga har kantkedja.

32. Rund stensättning, på låg förhöjning på Tri
berga alvar 650 m Ö om fornl nr 31. Den är 12 
m d och 0,2-0,4 m h, med drygt meterstor mitt
sten, omgrävd med ojämn yta.

33. Tre runda stensättningar varav en osäker på 
Triberga alvar intill fornl nr 32. De är 4,5-7 m d 
och 0,25-0,3 m h. En har en meterstor mittsten 
(den osäkra), en har mittgrop.

34. Rund stensättning, på låg förhöjning i al var
mark på Triberga alvar intill fornl nr 32-33. Sten- 
sättningen är 12 m d och 0,2-0,5 m h, med gropig 
yta och otydlig kantkedja.

35. Rund stensättning, på låg förhöjning på Tri
berga alvar 350 m S om fornl nr 32-34. Den är 
11 m d och 0,2 m h, med mittgrop.

36-37. Fyra stensättningar, på Triberga alvar 150 m SV 
om fornl nr 35. Två är rektangulära, 6,5 x 4 och 
4 x 3 m (N-S) med kantkedja och större hörn
stenar och insjunkning i eller intill mitten, h 0,2- 
0,3 m. Två är runda med mittgrop varav en med 
kantkedja? 5 m d, h 0,2-0,3 m.

38. Gravfält, 120 x 30 m stort (N-S), på Triberga al- 
var 100 m SSV om fornl nr 36-37. Det består av 
fem runda stensättningar, 4-11 m d och 0,2-0,3 
m h. Tre har mittgrop.

39-41. Gravfält, 170x65 m, på svag förhöjning på Tri
berga alvar 400 m SSV om fornborgen. Det be
står av 28 runda stensättningar varav 5 osäkra.

Flertalet är helt eller till stor del övertorvade, 20 
med mittgrop, i 6 av dessa syns rester av häll- 
kistor, ofta i NO-SV, 6 har mittsten eller block i 
anslutning till gropen, 6 har helt eller delvis syn
lig kantkedja. Stensättningama är 3-14 m d och 
0,1-0,3 m h, den största 0,6 m h.

44. Rest av till större delen borttagen rund sten
sättning, 17 m d, och stensättningsliknande
lämning på låg grusvall i Alby sjömarker 750 m 
från stranden, med mittgrop, 5,5 m d, 0,2 m h. 
Dessutom en försänkning, 2 m d, 0,1 m dj.

45. Rund stensättning, på låg höj drygg i Alby sjö
marker 750 m från stranden och 800 m S om 
fornl nr 44. Stensättningen är 8 m d och 0,1-0,2 
m h, med mittgrop och kantgropsliknande för
djupning.

47. Två fornlämningslika stensättningar på stran
däng på Alby Sjöplan, 50 m från stranden och 
endast 3 m ö h. Runda, övertorvade med i var
dera en uppstickande kalkstenshäll. De är 4,5-5 
m d, h 0,2 m. I N kanten av den ena en klump
sten som utgör den Ö änden av en stenrad av 7 
klumpstenar, 0,6-1,4 m stora.

48. Rund stensättning, på låg förhöjning i Skärlövs 
sumpmarker 500 m NV om fiskehamnen. Den är 
14 m d, 0,3 m h och försedd med kantkedja.

49. Stensättning, på svag förhöjning i Triberga sjö
marker 800 m N om Triberga läge. Närmast rund 
med oklar begränsning och osäker kantkedja i Ö,
8,5 m d, 0,35 m h.

50+54.Gravfält, 130 x 40 m stort, på låg förhöjning i 
Triberga sjömarker 50 m SV om fornl nr 49. Det 
består av två rektangulära stensättningar, 11 
x 6,5 och 9 x 7 m stora, 0,2-0,5 m h, med mitt
gropar, den ena med tydlig kantkedja och en be
varad hörnsten i vardera. Sex runda 
stensättningar, 4-10 m d, 0,1-0,3 m h, varav 2 
med stenblock, 2 med mittgrop. En kullfallen rest 
sten och en rund grop, osäker fornlämning.

51. Rund stensättning, på mycket låg höjd i Tri
berga sjömarker 150 m V om fornl nr 50 och 54. 
Den är 13 m d, h 0,5 m, med tre mittsänkor.

Fig. VII: 2. Det på bilden avbildade röset är troligen fornl nr 3 det s k Ammatornsrör. Teckning av H AR Sidén, ATA. 

Fig. VII:2. The cairn depicted here is probably Raä no. 3, known as Ammatornsrör. Drawing by H. A. R.Sidén.
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52. Rund stensättning, på svag förhöjning i Triberga 
sjömarker 50 m NO om fornl nr 51. Den är 13 m 
d, 0,25 m h, med smågropig yta och kantkedja.

53. Rund stensättning, på låg höj dry gg i Triberga 
sjömarker 100 m S om fornl nr 52 och 150 m V 
om fornl nr 50. Den är 10 m d och 0,2 m h med 
mittgrop och kantkedja. S kanten skärs av sten
mur.

55-56. Sju runda stensättningar, på låg förhöjning i 
Triberga sjömarker 50-100 m S om fornl nr 50. 
Fyra stensättningar, 3,5-5 m d, h 0,1-0,3 m, va
rav en med 0,5 m stort block i NÖ kanten och två 
med mittgrop. Skilda från dessa av smärre grus
takt, tre stensättningar med mittgrop, 3,5-4 m d, 
0,1-0,2 mh.

57. Stensättningsliknande formation, möjligen na
turbildning, i Triberga sjömarker 500 m SV om 
foml nr 50. Smågropig yta, 12 m d.

58. Rund stensättning, på låg höj drygg i Triberga 
sjömarker 150 m N om fornl nr 59. Den är 13 m 
d och 0,45 m h samt övertorvad.

59. Gravfält, på förhöjning i Triberga sjömarker 300 
m från stranden och 500 m SV om Triberga lä
ge. Gravfåltet består av sju runda stensättning
ar (varav en osäker) 3,5-7 m d, 0,1-0,5 m h samt 
övertorvade, varav två med mittgrop och en med 
mittsten.

60. Rest sten, på flack förhöjning i Triberga sjö
marker 50 m S om fornl nr 59. Stenen av granit,
1,2 m h.

61. Liggande kalkstenshäll, på låg förhöjning i Tri
berga sjömarker 350 m SSV om foml nr 59. San
nolikt ej fornlämning.

62. Stensättningsliknande lämning, och osäker 
stensättning på Ö landborgen på tomtmark i Al
by malm 20 m V om östra landsvägen och 650 
S om Bårbyvägen. Lämningen, som är rund och 
övertorvad, är 15 m d och 0,7 m h, trolig väder- 
kvarnsgmnd. En stensättning (?), närmast rund 
och övertorvad, 6 m d, h 0,15 m.

63-64 Borttaget gravfalt vid igenfyllt gmstag i krön av 
grusvall.(Se kap. 3)

66. Rest sten, kullfallen och stensättning, möjligen 
kvarngrund på Ö landborgen mellan Alby och 
Triberga byar i S delen av Tribergatäkten. Sten 
av granit, 1,5 m d. Stensättningen är rund och 
övertorvad, 5 m d, h 0,1-0,2 m, möjligen kvarn
grund, med mittgrop. 1941 års inventering näm
ner ytterligare en rest sten, icke påträffad 1975.

67. Rest sten, på Ö landborgen V om östra landsvä
gen mitt emot fornl nr 66. Av granit, kullfallen. 
L (h) 1,5 m. Ytterligare en granitsten, “med stor 
sannolikhet ej någon fornlämning”.

Fig. VII: 3. Gravfåltet vid Hulterstad tecknat av HA R Sidén 1874. Av teckningen framgår att det på gravfåltet har fun
nits såväl resta stenar som domarringar samt runda och rektangulära stensättningar. Av de runda stensättningarna 
var några röseliknande medan andra var uppdelade i ett kärnröse och ett lågt brätte. Teckning HA R Sidén 1874, ATA.

Fig. VII:3. Cemetery at Hulterstad by H. A. R. Sidén in 1874. This drawing shows that there were several raised sto
nes as well as stone circles, or domarringar, along with round and rectangular stone settings. Several of the round sto
ne settings were cairn-like while others were built with a central cairn surrounded by a flat brim. Drawing by H. A. R. 
Sidén, 1874.
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68. Tre resta stenar och en stensättning (osäker 
foml), på landborgen Ö om och intill östra lands
vägen N om Triberga by och 100 m S om fornl 
nr 66. Stenarna av granit, h 0,6-0,85 m. “Sten- 
sättningen” rund, övertorvad med mittgrop och 
liggande stenhäll, 4 m d, h 0,1 m.

69. Rest av domarring, på Ö landborgen N om Tri
berga by och 50 m Ö om östra landsvägen. Nu
mera fem klumpstenar, 1-1,5 m stora, 16 m d.

70. Rest av gravfält, 12 x 11 m stort, på Ö landbor
gen N om Triberga by Ö om östra landsvägen 
och 50 m NNV om fornl nr 69. Det består av en 
rund stensättning, svårbedömd och skadad av 
grustäkt, 3,5 m d och intill 0,2 m h samt fem 
resta stenar av granit, alla kullfallna. L (h) 1,1-
1,4 m. Grus har tagits i äldre tid i omedelbar an
slutning till stenarna.

71. Rest sten, på Ö landborgen, tomtmark i Triber
ga by Ö om östra landsvägen och 100 m NNO 
om foml nr 73. Av granit, h 1 m. 1941 fanns yt
terligare två resta stenar nära denna, ej återfun
na 1975.

73. Gravfält, 250 x 35 m stort, på Ö landborgen, Tri
berga kvarnbacke, S om byn och Ö om och intill 
landsvägen. Två väderkvarnar finns ännu på 
gravfältet. Det består av 20 anläggningar varav 
3 osäkra; 16 runda stensättningar, övertorva- 
de, en med mittgrop, 3-8 m d, 0,1-0,5 m h. Två 
hällkistor synliga som kantställda hällar i mar
kytan, en inom rund stensättning, 6 m d. Grav
fältet delvis undersökt av F J Bæhrendtz 1901-02 
och 1962 av M Beskow.

74. Rund stensättning, på Ö landborgen Ö om ös
tra landsvägen och 800 m NNO om Hulterstad 
k:a. Stensättningen är övertorvad, 9 m d och 0,4 
m h.

77+79.Rest av gravfält (Hulterstad västra gravfält), på 
Ö landborgen, S om Hulterstad by V om östra 
landsvägen, numera nästan helt utgrävt for grus
takt. Av gravfältet återstår två högar, 7-10 m d 
och 0,6-1 m h, båda skadade, en med kantränna 
samt rester av två hällkistor av kalkstensflisor.

81 +80.Rektangulär stensättning, på Ö landborgen på 
samfällt grustag S om fornl nr 77, V om östra 
landsvägen S om Hulterstad by. Stensättningen 
är 4 x 2,5 m och intill 0,3 m h samt övertorvad 
och med kantkedja av kalkhällar.

85-86. Se kap. 3

88. Röse, på impediment i åker 300 m V om väder
kvarnarna N om Skärlövs by. Det är 20 m d, 2,2 
m h och längs kanten belamrat med odlingssten.

91. Gravfält, 140 x 100 m, på Skärlövs sjömarker 
250 m Ö om byn, i S begränsat av Storbrobäck
en. Det består av 45 synliga anläggningar. Des
sa utgörs av en rektangulär stensättning, 9,5 x
5,5 m och 0,4 m h, med kantkedja och hörnste
nar samt övertorvad. 25 runda stensättningar, 
4-14 m d, 0,1-0,4 m h, övertorvade, 1 med tyd
lig kantkedja, 2 med mittsten, 3 med mittblock 
och 5 med mittgrop. 15 resta stenar, alla kull
fallna, (h) 0,9-1,6 m. 3 närmast rektangulära och 
en oregelbunden förhöjning, 5-7 x 4 m och in
till 0,1 m h. En liggande häll, 0,8 x 0,7 m, i S de
len av gravfältet.

92. Rund stensättning, på impediment på förhöj
ning i åker Ö om Skärlövs by och 750 m Ö om 
fornl nr 91. Den är 10 m d, 0,4 m h och till stör
sta delen belamrad med odlingssten.

93. Fyndplats för brandgrav i åkermark ca 400 m 
V om östra landsvägen vid Alby by. Undersökt 
1962.

94. Hög, skadad. Låg intill östra landsvägen S om 
Hulterstad by. Undersökt 1962 av M Beskow Sjö
berg.

95. Urnebrandgrop på gravfältet fornl nr 86. Un
dersöktes 1961.

98. Fyndplats fór hällkista Ö om östra landsvägen i 
Alby by. Undersökt 1962 av M Beskow Sjöberg.

103. Rest av hällkista, på landborgen N om Alby 200
m SSV om fornl nr 14. Troligen orienterad i Ö - 
V. L ca 1,65 m.

109. Stensättning, på låg förhöjning på Alby alvar V 
om byn och 1000 m OSO om Gösslunda rör. När
mast rund med gropig och ojämn yta, 11 m d, h 
0,3 m.

110. Stensättningsliknande lämning med rest sten,
i SÖ kanten och rest sten på Alby alvar 300 m 
NNO om foml nr 109. Lämningen är 2,5 m d och 
0,25 m h. Gammalt rikt- eller gränsmärke? Rest 
kalksten, h 0,3 m.

114. Gravfält och stenåldersboplats på landborgen 
N om Alby. Flatmarksgravfält med 60 gravar i 
56 anläggningar. Undersökt. Se kap 3.

117. Rund stensättning, på Alby alvar 200 m N om 
fornl nr 27. Den är 5,5 m d och 0,3 m h, över
torvad och med mittgrop.

118. Rund stensättning, på alvarmark i västra kan
ten av Alby alvar 300 m SO om Gösslunda by. 
Stensättningen är 6 m 4 0,3 m h, övertorvad med 
mittgrop och intill denna stenblock, även stor sten 
i NÖ kanten.
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119. Två runda stensättningar, på Gösslunda alvar 
intill gränsen till Alby bys marker och 150 m SV 
om fornl nr 118. De är 5-6 m d och 0,3-0,5 mh. 
Båda är övertorvade och har mittgrop. En är osä
ker fornlämning.

123. Stensättningsliknande lämning, i svacka på Al
by alvar 200 m S om fornl nr 22. Lämningen är 
rektangulär, 3 x 1,5 m och 0,8 m h, i V troligen 
rest sten.

125. Stensättning, eller röjningsröse, på låg förhöj
ning på Triberga alvar 250 m S om fornl nr 32- 
34. Den är oval, 1,5-3 m d och har kantkedja av 
0,25-0,4 m långa stenar.

129. Stensättning, på låg förhöjning på Gösslunda 
alvar 700 m V om Gösslunda rör. Närmast rund, 
o fylld, övertorvad, delvis med gles kantkedja. 
Den är 16-18 m d. Osäker fornlämning.

137. Rund stensättning (?) och insjunkning, på låg 
förhöjning på Triberga sjömarker 100 m NO om 
fornl nr 50 och 300 m från stranden. Stensätt- 
ningen är 8 m d, 0,2 m h samt övertorvad. IV tre 
stenblock. Insjunkningen rund, ingen märkbar 
stenpackning, 1,5 m d, 0,25 m dj. Osäker forn
lämning.

139. Rund stensättning, nära stranden i Triberga sjö
marker. Den är 5 m d och 0,1 m h, med oklar be
gränsning. Den är övertorvad och har mittgrop,
1,5 m d och 0,15 m dj.

140. Rund stensättning, på förhöjning på Triberga 
sjömarker 800 m från stranden och 600 m V om 
fornl nr 52. Den är 8 m d, 0,1 m h samt övertor
vad med gropig yta och ställvis synlig kantked
ja. 27 m V härom en stensättning(?) övertorvad 
med sänka i S, närmast oval, 3,5-5 m d, 0,15 m 
h.

147. Hällkista, under golv i ekonomibyggnad på 
tomtmark i N delen av Triberga by.

148. Två stensättningar (en osäker), på låg förhöj
ning i Triberga sjömarker 330 m från stranden 
och 50 m N om fornl nr 59.

149. Två runda stensättningar (en osäker), på låg 
förhöjning i Triberga sjömarker, 250 m från stran
den och 100 m Ö om fornl nr 148. De är 4-7 m 
d, 0,1-0,2 m h, övertorvade med en mittgrop.

150. Gravfält, 60 x 35 m stort, på låg förhöjning i 
Triberga sjömarker 250 m S om fornl nr 59 och 
200 m från stranden. Det består av 9 anläggningar 
varav två är osäkra fornlämningar. 1 rektangu
lär stensättning med insjunkning i N, övertor

vad med kantkedja och tre hörnstenar, 3 x 2,5 m 
stor, 0,1 m h. 4 runda stensättningar varav 2 
osäkra, 3-8 m d, 0,1-0,3 m h. Två stensättningar 
innehöll hällkistor. 2 hällkistor under flat mark.

151. Rund stensättning, på låg förhöjning i Triber
ga sjömarker 50 m SV om fornl nr 150. Kan va
ra odlingsröse, 8 m d, 0,2 m h.

154. Stensättning (?), på flack grusmark i Triberga 
sjömarker 200 m från stranden och 150 m Ö om 
fornl nr 59. Oregelbunden, övertorvad med hög 
av kalkflis i V kanten. Kan vara delvis förstörd 
av odling, 7-8 m d, 0,2 m h.

155. Fyndplats för hällkista, N om Hulterstad by och 
Ö om östra landsvägen. Undersökt av M Sten
berget 1929.

156. Fyndplats för skelettgrav i Hulterstad by. Un
dersökt 1954 av K G Petersson.

157. Fyndplats fór hällkista S om Triberga by och V 
om östra landsvägen. Undersökt 1927 av K A 
Gustawsson.

168. Kantställd kalkstenshäll, på landborgen, tomt
mark i Triberga by 100 m OSO om fornl nr 147. 
Troligen del av hällkista.

177. Hällkista, på landborgen i S delen ett mindre 
sparat parti av grusvallar i skogsdunge N om 
Skärlövs by och 50 m N om fornl nr 94.

188. Fyndplats för skelettgrav V om östra landsvä
gen och S om Skärlöv by.

191. Rund stensättning, i sjömarker tillhöriga Hul
terstad församling belägna S om Skärlövs by och 
inom Segerstad socken, tallplantering 200 m från 
stranden. Den är 8 m d, 0,4 m h, i S kanten sten
block, i V röjningssten.

194. Fyndplats för hällkista i Hulterstad by. Under
sökt 1927 av M Hofrén.

195. Två runda stensättningar, på Skärlövs alvar 
500 mV om östra landsvägen och 100 m N om 
gränsen till Segerstad. De är 6 resp 12 m d och 
0,5 resp 0,6 m h. Den större skadad vid järn
vägsbygge. Den mindre med kantkedja och tro
lig hällkista.

198. Stensättning (?), på Alby alvar 200 m SO om 
fornl nr 123. Närmast rund, övertorvad, 5 m d, 
0,1 m h.

199. Hällkista, på fastigheten Alby 18:1/5 11,2 m V 
om östra landsvägen. Undersökt 1984.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Fornlämning nr 15, Gösslunda rör, gravfält vid Gösslunda by

Topografi
På Stora Alvaret, ca 600 m NNV om Gösslunda by och 
norr om vägen mellan Södra Bårby och Alby, ligger ett 
mindre gravfält. Det är beläget på en ca 100 x 40 m och 
upp till 1 m hög moränavlagring med största lutningen 
åt SV Avlagringen, som vilar på kalkstensgrunden, är 
beväxt med gräs, örter och enstaka buskar. Området när
mast utanför kännetecknas av att kalkstengrunden of
tast går i dagen och att den av och till är beströdd med 
gråstensblock. Gravfältet ingår i ett stråk av ensamlig
gande rösen eller mindre grupper av rösen och stensätt- 
ningar som finns spridda på Stora Alvaret.

Gravfaltet utgörs av ett röse, tre tidigare resta stenar, 
tre låga stensättningar och åtta flatmarksgravar. Röset 
är beläget på moränavlagringens högsta del och var fö
re undersökningen den enda registrerade fornlämning- 
en.

Ca 12 m NNO om röset finns spår av den gamla 
vägen mellan Södra Bårby - Alby. Liksom flertalet 
gamla alvarvägar utgörs vägbanken av den naturliga 
marken, som plockats fri från stenar. Dessa har lagts 
längs vägrenen och markerar vägsträckningen. Ca 130 
m NO om röset går ännu en gammal väg som förbinder 
byarna Resmo och Triberga.

Undersökningen, som leddes av I Jansson mellan åren 
1968-70, ingick som en del i projektet Ölands Stora 
Alvar. Efter undersökningen återuppbyggdes gravarna.

Yttre gravformer
Gravfaltet utgörs av ett rose. A1, två rektangulära sten
sättningar. Al7 och A18, en övertorvad oval stensätt- 
ning, A2, tre, förut resta stenar. A3 a-c, samt åtta 
flatmarksgravar.

Röset består av två klart urskiljbara delar, av utgrä
varen betecknade som kärnröse och rösemantel. Käm-

röset var relativt oregelbundet ovalt till formen och gan
ska flackt, 9 -10,5 m i diameter, 0,6 m högt. Det var upp
byggt av 0,05 - 0,70 m stora gråstenar, de mindre i 
ytlagret. Kärnröset kunde urskiljas från rösemanteln ge
nom att dess ytlager utgjordes av markant mindre ste
nar än rösemantelns innersta lager.

Rösemanteln bestod av en upp till 2 m bred läggning 
av röd kalkstensflis. Denna sträckte sig runt drygt 1/3 
av kärnröset från söder till nordväst. Flisorna i lägg
ningen var upp till 0,9 m stora och 0,03 -0,15m tjocka. 
Närmast kanten var flisorna ställda på kant och inåtlu- 
tande. Dess nederkant vilade antingen på den gamla mar
kytan eller vanligare på ett lager av relativt små gråstenar, 
som uppenbarligen utgjorde kärnrösets yttersta kant. 
Röset avslutades med en kantkedja av 0,3 x 0,37 x 0,17 
- 1,15 x 0,75 x 0,4 m stora stenar av vilka flertalet var 
lagda med sin längsta sida utåt. En sten i kantkedjans 
östra del har en skålgrop.

En övertorvad, ursprungligen rund, nu oval stensätt- 
ning är belägen 9,5 m NV om röset. Den var 5,5 - 6,5 m 
i diameter och 0,2 m hög. I dess mitt fanns en 2 m i 
diameter och 0,3 m djup grop.

De tre nu kullfallna stenarna, A3 a-c, ligger på en 3 
x 2 m stor förhöjning ca 2,3 m NNV om röset.

De båda rektangulära stensättningarna Al 7 och Al8 
är belägna NV om röset. De var ej synliga före under
sökningen utan observerades först vid avtorvningen. 
A17 framträdde då som en flack, 2,8 m lång, 1,6 - 1,8 
m bred, rektangulär stensättning, orienterad i NV-SO. 
Den har en kantkedja av kantställda flisor. Den var fylld 
i NV med grus och i SO med en ojämn flisläggning. 
Kantflisorna är genomgående av vit kalksten, medan 
flisläggningen främst består av röd kalksten. I flislägg- 
ningens mitt låg tre 0,16- 0,45 m stora vita kalkstens- 
flisor intill varandra.

Fig. VII: 4. Gösslunda rör så som det såg ut på 1870-talet enligt HA R Sidén. Teckning H A R Sidén, ATA. 

Fig. VII:4. Gösslunda cairn as it appeared in the 1870s according to H A R Sidén.
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Fig. VII:5. Gösslunda rör under utgrävning. Iförgrunden den lilla stenpackningen 
anl nr 5. Foto från ONO av I Jansson 1968.

Fig. VII:5. The Gösslunda cairn under excavation. The small construction, no. 5, is 
visible in the foreground. Photo from the west-northwest.

Den andra stensättningen, A18, eller rättare sten- 
kretsen, framträdde som en ofullständig rektangel av 
kantställda vita kalkstensflisor och orienterad i NNV- 
SSO. Längden bör ursprungligen ha varit 3,6 m, men 
var vid undersökningstillfället 3,9 m. Den exakta bred
den var svårare att fastställa då merparten av den västra 
långsidan felade, men genom att utgå från de båda kort
sidorna där den norra kortsidan var 1,2 m lång och den 
södra 1 m lång samt några kantställda flisor på långsi
dans mitt, kan bredden uppskattas till ca 1,2 -1,3 m.

I rektangelns södra del, ca 0,85 m från södra kortsi
dan och mitt emellan östra långsidan och den beräkna
de västra sidan påträffades två flata gråvioletta

sandstenar av oregelbunden form och under dessa en 
närmast triangulär 0,56 m x 0,52 m stor vit kalkstens- 
flisa sprucken i två delar.

Inre gravformer
Gravfältet innehöll såväl skelett- som brandgravar. Av 
skelettgravarna återfanns tre i hällkista, Al 1, Al5 och 
A19, medan den inre gravformen i Aln inte går att av
göra.

Brandgravarna utgjordes av åtta nedsiltade benlager, 
Alb, Ale, Aid, Ale, Alf, Alg, A9, A12, fem bengro
par, A3a, A5, AIO, A13, Al 8, två umegravar med över-

Fig. VII:6. A18, rektangulär stenkrets efter avtorvning och framrensning. Foto 
1969 av I Jansson.

Fig. VII.6. Al 8, a rectangular stone frame after de-turfing and cleaning.
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Fig. VII: 7. Den resta stenen, Ali, som stod i röset, markerade ett brandlager och en urnegrop. Foto 1969 av I Jansson. 

Fig. VII: 7. The stone, No. Ali, standing in the cairn, marked the location of a cremation layer and an urn pit.

liggande brandlager, Ali, A16, en brandgrop, Alk, en 
benhög, Ala, ett brandlager, A2, ett benlager, Alh, samt 
en med benlager och urnegrav, A17.

En gravläggning innehöll såväl brända ben som ske
lett, A14.

Av hällkistorna innehöll Al 1 skelettet av en vuxen 
individ, medan Al5 och Al9 innehöll skelett av barn. 
Hällkistan Al 1 mätte 2,2 m i yttre längd och dess bredd 
var 0,45 m i norr och 0,38 m i söder. I dess norra ände 
och delvis inkilad under gavelflisan låg en oval “kudd- 
flisa” 0,38 x 0,3 m stor. Kistans sidor utgjordes av 16 st 
kantställda kalkstensflisor, en flat gråsten och fyra mer 
eller mindre flata sandstenar. Kistan täcktes av 2 - 3 la
ger 0,08 - 0,98 m stora röda kalkstensflisor. Skelettet låg 
utsträckt på rygg. De små hällkistorna var 1 m resp 0,7

m långa och 0,5-0,3 m resp 0,37-0,28 m breda. A15 ha
de ett golv av två röda kalkstenar och två flata blågrå 
sandstenar. Dess väggar utgjordes av 8 resta röda kalk
stensflisor och en gråviolett sandsten. Kistan täcktes av 
upp till fyra lager sten, varav merparten utgjordes av 
kalkstensflis. Den var fylld med mörkbrun mylla, som 
mot botten blev något grusblandad. Av skelettet återstod 
endast några obrända benflagor.

Den andra kistan, A19, var orienterad i N-S med drag
ning åt NNV-SSO. Dess väggar utgjordes av sex resta 
röda kalkstensflisor och den täcktes av en 0,7x0,18-0,34 
stor kalksten. Strax under två infallna flisor hittades i 
kistans grusiga bottenlager ett relativt välbevarat skelett 
av ett barn med huvudet i norr. Skelettet var placerat på 
rygg med dragning åt vänster sida och med lätt upp-

Fig. VII: 8. Bilden till vänster visar hällkistan All efter framrensning men före undersökning. Kistan ger sig till känna 
genom raden av lockhällar. Bilden till höger visar det framrensade skelettet. Foto 1968 av I Jansson.

Fig. VII:8. Stone cist All after preparation and prior to excavation. The cist is seen between the rows of roof-slabs 
(left). The cist after preparation (right). The prepared skeleton of an adult female.
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dragna ben och armarna lagda in över kroppen.
Spridningen av de folkvandringstida föremålen i ro

set indikerar att även röset har innehållit en skelettgrav. 
Någon bevarad gravkonstruktion eller skelettrester kun
de dock inte iakttagas vid undersökningstillfället.

Röset innehöll vidare ett flertal benlager. Huruvida 
dessa ursprungligen varit anlagda som benlager är dock 
osäkert. Endast ett benlager, Alh, kan med säkerhet an
ses vara anlagt direkt på den ursprungliga markytan, 
medan övriga torde vara anlagda uppe i röset. Skulle så 
vara fallet bör de brända benen varit inneslutna i någon 
form av behållare. Förekomsten av keramik i benlager 
Al c indikerar att dessa ben ursprunglingen legat i ett 
kärl.

I röset påträffades även en brandgrop, vilken var an
lagd i rösets nordöstra del. Gravgömman avtecknade sig 
som ett 1,4x1,8 m stort njurformat område med svart
aktig mylla. Området täcktes av fyra röda kalkstenar och 
en gråviolett sandstenshäll, orienterad i SSV-NNO. In
om det njurformade området fanns en 0,7x0,55 m vid 
och 0,18m djup grop, vilken innehöll brända ben, kol, 
skärvsten och föremål.

Den näst vanligaste brandgravstypen var bengrop. 
Denna täcktes ofta av en eller flera kalkstensflisor. För
utom A la, som dock är osäker, är samtliga bengropar 
funna i anläggningar utanför röset. A3, A5, AIO, A13, 
A18. Benen i A3 har blivit utspridda i en relativt vid och 
flack grop. Gropen täcktes av en flisläggning bestående 
av nio 0,1 - 0,65 m stora vita kalkstenar. I denna grop 
har också stenen a varit rest.

Någon täckande konstruktion över brandgropen A5 
kunde ej observeras. Den framträdde först efter avtorv- 
ning och en första rensning och då som ett oregelbun
det mörkfärgat 2,8 m stort område. De brända benen var 
spridda inom en ca 1,6 x 1,4 m stor yta mellan 0,05 och 
0,4 m under markytan i områdets centrum och västra 
del.

A 10 observerades inte förrän vid den andra rens
ningen. Den utgjordes av en 1,5 x 1,35 stor flisläggning 
bestående i väst och öst av vit kalksten, medan övrig 
kalksten var röd. Under flisläggningens sydvästra del 
påträffades en 0,84 x 0,62 m stor grop med största ut
sträckningen i VNV-OSO innehållande brända ben.

Inte heller A13 täcktes av någon yttre konstruktion. 
Den upptäcktes i samband med att hällkistan A11 togs 
bort. Den framträdde då som en mörk närmast svart fläck 
i sydvästra hörnet av den tömda gropen. A13 utgjordes 
av en 0,9 x 0,8 x 0,4 m stor nedgravning innehållande 
sten och brända ben.

Al 8 påträffades inom en rektangulär stenkrets. I dess 
södra del låg en närmast triangulär vit kalkstensflisa, 
sprucken i två delar och täckt av två flata gråvioletta 
sandstenar av oregelbunden form. Dessa stenar täckte 
en ca 0,62 x 0,46 m vid och ca 0,25 m djup grop, endast 
urskiljbar genom att den var ovanligt stenfattig. Gropen 
innehöll 1 liter brända ben varav merparten återfanns i 
en 0,34 x 0,14 m stor och 0,05 m tjock koncentration i 
gropens botten.

Tre urnegravar framkom på gravfaltet. En av dessa, 
Al i, återfanns i röset. Gravgömman, som var markerad 
med en rest sten, täcktes av en 1,35 x 1,25 m stor flis
läggning av åtta kalkstenar, två flata sandstenar samt en 
sprängd sten av gnejs. Den utgjordes av ett 1,6 x 1,2 m 
stort brandlager genom vilket en 0,4 m i diameter och 
0,3 m djup grop hade grävts. I gropens sydvästra del 
stod en 0,13x0,9 m stor röd kantställd kalkstensflisa och 
intill denna en urna av keramik samt resterna av ett hart- 
stätat kärl.

A16 upptäcktes först efter avtorvning då en avlång 
sydväst-nordöstligt orienterad flisläggning av röda kalk-

Fig. VII:9. Hällkista, A19, innehållande ett barnskelett orienterat N-S. På den vänstra bilden ligger ännu lockhällen 
på plats, medan den högra bilden visar kistan efter öppnandet. Foto 1970 av I Jansson.

Fig. VII:9. Stone cist, Al 9, with the skeleton of a child oriented in the direction north-south. The left photo shows the 
cist with roof-slab still in situ, while the right photo shows the cist after removal of the roof-slab.
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Fig. VII: 10. Ala, benhög i liten stenkista. Gravgömman 
innehöll en vapenutrustning bestående av lansspets och 
eneggat svärd. Foto I Jansson 1968.

Fig. VII: 10. A la, cremated bones in a small stone cist. 
The burial is shown here after preparation. The grave 
goods consisted of weapon equipment including a lan
ce head and sword.

stensflisor avtecknade sig mot den steniga grusåsen. Flis- 
läggningen täckte en grop på vars botten ett spannfor
mat lerkärl stod. Kärlet täcktes av en gråviolett sandsten. 
Strax väster om lerkärlet och ca 0,04 m över dess bot
ten låg en oval hartstätningsring.

Urnegraven A17 påträffades under de tre större vita 
flisorna i flisläggningen. Den utgjordes av en 0,45 m vid 
och 0,3 m djup grop. På dess botten fanns en tät kon
centration av ca 1,8 liter brända ben omgivna av en ca 
20 cm vid hartstätningsring. Några cm söder om ben
koncentrationen fanns ännu en hartstätningsring.

Brandlagret A2 bestod av brända ben, kol och skör
bränd sten. Det var anlagt direkt på markytan och täckt 
av den överliggande stensättningen.

Föremål och datering
Att gravfältet nyttjats under en mycket lång tid framgår 
av de föremål som påträffades i gravarna. Av de fynd- 
förande gravgömmorna i röset innehöll A1 a ett eneggat 
svärd, en lansspets, svärdsslidebeslag och ett krumeg- 
gat järnredskap. Lansspetsen är det föremål som främst 
daterar denna gravläggning. Korta lansspetsar med svagt 
markerad mittås ersätter under det första århundradet e 
Kr de långa lansspetsarna med kraftig mittribba. Enligt 
Jahn är det dock först vid slutet av detta århundrade som 
den korta lansspetsen blir dominerande (Jahn 1916 s 81). 
Gravskicket styrker en datering till mitten av det första 
århundradet e Kr, inledningen av period Bl b.

Till det nedsiltade benlagret Alb anses en rakkniv av 
brons närmast som Minnen fig 1242 men utan ornering, 
en skära av brons grundtyp Minnen fig 1269-71, fyra

fragment av ett bronsbleck samt fyra bitar harts höra. 
Fynden daterar gravläggningen till bronsålderns V pe
riod. Al c innehöll ett bronsband som avsmalnar mot ena 
änden, en grönblå ringformad glaspärla och många små 
kärlfragment. Keramiken daterar denna gravläggning 
till senromersk järnålder eller folkvandringstid. Grav
gömman A1 f innehöll även den delar av en bronsskära 
och harts. Alg innehöll endast harts. Urnan i urnegra
ven Al i utgjordes av ett lerkärl med rabbig utsida. Den 
har svagt konvex buk och konkav hals och är försedd 
med öra och vulst vid mynningen. Bland de brända be
nen återfanns en kniv av brons. Kniven är gjord av ett 
tunt rektangulärt bleck, vars ena ände nästan omärkligt 
övergår i det obetydligt tjockare skaftet, som är svagt 
vinkelböjt och smalnar av mot änden. Vid påträffandet 
fanns det rester av organiskt material som lindning runt 
skaftet. Kniven tyder på att denna gravläggning skett un
der yngre bronsålder.

Brandgropen Alk innehöll ett ringformat bronsbleck
1,4 cm i diameter.

Föremålen i den förmodade skelettgraven Aln, vil
ken identifierades via fyndspridningen på rösets botten, 
består av två kräftformiga bronsspännen, en dräktnål av 
brons med polyedriskt huvud och glaspärlor. Spännena 
och nålen daterar gravläggningen till folkvandringsti- 
dens senare del.

Spritt i röset påträffades en mängd keramik, bearbe
tad flinta och kvarts, harts, glaspärlor, sölja, knivar, 
svärdsslidebeslag, nitar och bleck av järn, hängbryne, 
stenbrickor och en slaggklump. Fynden i röset visar att 
detta använts for gravläggningar från senneolitikum än
da in i yngre järnålder.

Av de övriga anläggningarna innehöll All två bälte
hakar, varav en med spiralupprullad ände, kedjefrag- 
ment och tenformade järnfragment, troligen tillhörig en 
eller flera dräktnålar. Den andra bältehaken, som troli
gen är av den ovala typen, låg vid skelettets midja strax 
väster om ryggraden. Kedjan och bältehaken med 
spiralformad ände återfanns vid höger axel och över
arm. Bältehaken med spiralupprullad ände med 
utåtrullade spiraler är den enda hittills kända på Öland. 
I två nyligen publicerade arbeten visar Becker att typens 
spridningsområde innefattar Bornholm, Östergötland, 
Sveriges västkusts norra del samt området kring Oslo
fjorden (Becker 1990 s 120 och 1993 s 8f). Tre fynd från 
ett begränsat område i nordöstra Södermanland visar att 
typen även förekommer längs Sveriges ostkust (se Hjärt- 
ner-Holdar 1993 s 155f samt ett ännu opublicerat fynd 
från Grödinge socken i Södermanland). I ett flertal väst
svenska och norska fynd ingår även dräktnålar från den 
förromerska jänålderns första period (Becker 1990 s 
120). Rester av dräktnål har också påträffats i gravfyn
det från Gösslunda, men denna är så fragmentarisk att 
den inte kan typbestämmas. Om samtliga föremål till
hör en och samma gravläggning så anger kedjefrag- 
menten en datering till den förromerska järnålderns mitt, 
medan bältehake med upprullade spiraländar anger en 
datering till den förromerska järnålderns inledning.

En av barngravarna, A14, innehöll föremål. Vid ske
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lettets käkparti och skuldra låg en bronspärla. Ca 0,2 m 
öster om kraniet hittades ett benfragment, ett obestäm
bart järnforemål samt ett flertal järnfragment.

Fynden i A16 utgjordes av ett spannformat lerkärl, 
vilket utgjorde benbehållare och en hartstätningsring. 
Den senare kan utifrån kanttvärsnittet antas vara rester
na av ett lock.

A17 och A18 innehöll båda fynd. I A17 påträffades 
ringar av harts till två svepkärl, ca 10 cm i diameter, 
i gropen med de brända benen. I norra ytterkanten av de 
översta centimetrarna brända ben låg en dubbelknapp 
av brons, typ Minnen fig 1378, medan en omlottlagd 
bronsten, tolkad som en fingerring, återfanns i kalk
stengruset. I A18 påträffades en stångknapp av brons. 
Föremålen daterar de båda gravarnas anläggningstid till 
bronsålderns femte period.

Slutligen innehöll barngraven Al9 ett lerkärl av si-

tulaform. Kärlet återfanns strax norr om kraniet.
Föremålen visar att gravfältet använts sporadiskt från 

senneolitikum till vikingatid, men med en koncentration 
till tidsavsnittet yngre bronsålder - forromersk järnål
der

Ålders- och könsbestämning
Benmaterialet har inte genomgått någon systematisk 
osteologisk analys. En preliminär köns- och åldersbe- 
stämning av skelettet i Al 1 gjordes av fil lic H Seller- 
stedt, som ansåg skelettet vara från en vuxen kvinna.

Källor och litteratur
Undersökningsledare I Jansson, rapport i manus, före
målen ej fyndfördelade, förvaras f n i SHM.

Fig. VII: 11. Flygbild av Gösslunda rör efter restaurering. Foto från V av J Norrman 1992.

Fig. VII: 11. Aerial photograph of Gösslunda cairn after restoration. Photo from west by J. Norrman, 1992.
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Gösslunda rör, gravfält vid Gösslunda by, fornl nr 15
Undersökt 1968-70 av I Jansson
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st. ÖVRIGT / 

ANM
DATE
RING

1 RÖSE, 19,5-20 m d, 2,5 m h, bestående 
av ett kämröse, 9-10,5 m d, 0,6 m h, 
byggt av 0,05-0,7 m st gråstenar och en 
mantel av kalkstensflis av upp till 0,9 m st 
och 0,03-0,15 m tj kalkstenshällar. Kant
kedja av 0,3x0,37x0,17-1,15x0,75x0,4 m 
st stenar. Röset innehöll:

la BENHÖG, 0,9 m d, 0,2 m h, på den ur
sprungliga markytan.

X IV: 1

lb BENLAGER, 1,7x1,3 m st, nedsiltat. X y brå

lc BENLAGER, 1,5x1 m st, nedsiltat. X X fvt

ld BENLAGER, 1,9x1,5 m st, i rosets ÖNÖ 
del, nedsiltat.

le

lf

BENLAGER, 0,7 m d, nedsiltat.

BENLAGER, 2,2x2,1 m st, i rösets S 
del,nedsiltat.

X X
y brå

•g BENLAGER, 2x1,5 m st, 0,10-0,15 m tj, 
i kanten av kämröset.

X

lh BENLAGER, 0,8x0,5 m st, nedsiltat, del
vis täckande benlager lb.

li REST STEN, 0,75x0,37x0,25 m st, mar
kerande BRANDLAGER, 1,6x1,2 m st, 
0,15 m h, täckt av 8 kalkstensflisor, 2 
sandstenar, 1 sprängd gråsten, och därun
der URNEGROP, 0,4 m d, 0,3 m dj, täckt 
av två kalkstensflisor. I gropens SV del 
en kantsälld kalkstensflisa.

N-S X
y brå

lk BRANDGROP, 0,7x0,5x0,18 m st, under 
rösemantelns NÖ del, täckt av kalkstens
flis och sandsten.

SSV-
NNO

X äjäå ?

ln ODEFINIERAD SKELETTGRAV i ros
tets S del.

X vet

2 STENSÄTTNING, rund, 5,5 m d, 0,2 m 
h, med mittgrop 2 m d, 0,3 m dj, fyllning 
av jord och sten. I stensättningens cen
trum skärvsten täckande BRANDLA
GER, 3x2,2 m st. äjäå

3a REST STEN, rundat block av blågrå gra
nit med flat översida, 1,39x0,63x0,62 m 
st, nu kullfallen, invid 2 lager vita kalk
stensflisor, täckande BENLAGER,
1,5x0,4 m st.

äjäå

5 STENPACKNING, rund ca 2,8 m d av 
0,05-0,5 m st stenar täckande BENGROP.

9 BENGROP, oval, 2-2,2 m, 0,43 m dj.

10 BENGROP, 0,84x0,62 m st, 0,12 m dj, 
under kalkstensläggning, 1,5x1,35 m st.

11 HÄLLKISTA, 1,8 ml, 0,45-0,38 m br,
0,5-0,6 m dj, av stående kalkstenshällar 
och lockhäll, 2,46 m 1, 0,98 m br, 0,2-0,3 
m tj, skelett utsträckt på rygg.

N-S X K Ad ä forrom 
jäå

12

13

BENLAGER, 1,65x1,25 m st.

BENGROP, 0,9x0,8 m st, 0,4 m dj.
äjäå ?
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Gösslunda rör, gravfält vid Gösslunda by, fornl nr 15
Undersökt 1968-70 av I Jansson
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14 FLISLÄGGNING, 1,1x0,6 m st, av tre 
kalkstensflisor, 0,3x2,5-0,42x0,08-0,11 m 
st, täckande en BRANDGROP och SKE-

ö-v ä jäå ?

LETT i GRAVGROP, 1 m 1, 0,45 m br,
0,5 m dj, skelett vilande på höger sida.

X inf
11

rom jäå ?

15 HÄLLKISTA, 1 m 1, 0,8 m br, 0,5 m dj 
av stående hällar av kalksten och sand
sten. Lock av kalkstensflisor i 4 lager. 
Botten av 2 kalkstenar och två gråstenar, 
skeettrester intill Ö väggen.

NNO-
SSV inf jäå

16 URNEGROP, ca 1,4x0,8x0,35 m st, täckt 
av flisläggning.

NO-
SV X

17 STENKRETS, rektangulär, 2,8x1,6-1,8 
m, av i marken kantställda flisor, fylld i
NV med grus och SV av en ojämn flis
läggning, innehållande BRANDLAGER 
och
URNEGROP, 0,45 m d, 0,2 m dj.

X
X X y brå

18 STENKRETS, rektangulär, 3,6x 1-1,2 m 
st, av i marken kantställda flisor, ofylld. 
Inom rektangelns S del kalksten i 2 lager 
täckande en BENGROP, 0,34x0,14x0,05 
m st.

N-S
X X y brå

19 HÄLLKISTA, 0,7 m 1, 0,37-0,28 m br, 
0,3-0,4 m dj, av 6 stående hällar, täckt av 
en lockflisa 0,7 m 1, 0,18-+,34 m br, ske
lett på rygg. X inf rom jäå
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Gösslunda rör

Naturreservat

Almelund

Karta VII:2. Undersökta gravar vid Gösslunda rör fornl nr 15. Utdrag ur ekonomisk karta (Blad 4Glj Hulterstad). 
Skala 1:10 000.

Map VII:2. Excavated graves at Gösslunda cairn, Raä no.15. From the Economic map of Sweden. Scale 1:10 000.
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Fornlämning nr 114,115,199 och oregistrerade, gravfält 
på östra landborgen norr om Alby

Topografi
Detta fornlämningsområde utgör den nordligaste delen 
av det närmast sammanhängande gravfältskomplex som 
sträcker sig från sydspetsen av Hulterstad bys östra grav
fält, längs krönet av östra landborgen och fram till Tan
nes hög vid bäcken söder om Södra Kvinneby i Stenåsa 
socken.

Till Albygravfältet skulle fornlämning nr 14 på skif
tet Alby 19:1 kunna räknas, där en rund stensättning med 
hällkista och en kantställd häll, som troligen ingår i en 
hällkista, är de enda bevarade synliga resterna av gravar 
i en betesmark som är helt söndergrävd av grustäkt. Den
na gravfältsrest är en direkt sydlig fortsättning av det 
undersökta området, fornlämning nr 114.

Norr om fornlämning nr 114, på skiftet Alby 16:1 
som nu är åkermark, har två hällkistor, fornlämning 115, 
utan markering ovanjord skadats vid grustäkt och rester
na tagits bort. År 1984 inrapporterades ytterligare en 
skadad hällkista, som framkommit vid grustäkt på fas
tigheten Alby 18:1/5. Denna undersöktes samma höst 
av M Rasch. Några år senare inrapporterades ytterliga
re gravfynd från samma åker. Dessa undersöktes av M 
Blohmé vidKLM 1990.

Fornlämning nr 114 utgör den mittersta delen av det
ta gravfält. Före undersökningen var den betesmark, be
vuxen med några tallar men ej plöjd i modern tid. Denna 
del av gravfältet på krönet och västra sluttningen av ös
tra landborgen, väster om östra landsvägen, var inte känd 
före den arkeologiska undersökning som företogs åren 
1971 - 72. Gravfältet upptäcktes i samband med ut
grävningen av en stenåldersboplats, rik på flinta och ben 
från mesolitisk tid.

Yttre gravformer
Inga gravar var synliga ovan mark före undersökning
en. Eftersom några spår av plundring i modern tid inte 
kunde iakttagas, är det troligt att flertalet gravar ej hel
ler ”i gammal tid” haft synliga utmärkningar ovanjord. 
Under grastorven framkom emellertid i norra kanten av 
gravfältet, och avskurna av stenmuren mot skiftet 16:1, 
två skadade stensättningar med oklar begränsning, ca 3 
-4m stora och med en fyllning av kalksten. Den större 
hade mittsten av granit. Rester av en kantränna med ca 
10 m i diameter omgärdade två skelettgravar, medan en 
skelettgrav i gravgrop påträffades i rännans nordvästra 
del. En skelettgrav i träkista täcktes av en rund gles kalk- 
stenspackning, ca 2,5 m i diameter och 0,1 - 0,5 m djup. 
Alla övriga anläggningar saknade varje spår av yttre 
gravkonstruktion.

Inre gravformer
Det helt dominerande gravskicket var jordande och så
väl hällkistor av kalkstenshällar som träkistor och enkla 
gravgropar förekom. Vanligast var graveropar utan be

varade spår av kista, 21 stycken varav nio var barngra
var. I tolv av dessa låg skelettet med huvudet mot nord
nordost, i fem gravar med huvudet i västlig riktning 
(västnordväst-nordväst).

Av de åtta gravläggningarna i identifierbar träkista 
var alla orienterade med huvudändan i västnordväst- 
nordväst.

Av de undersökta gravanläggningarna var 13 häll
kistor. Tre var båtformade med stenpackning under lock
hällarna. Samtliga hade sidohällar av kantställda 
kalkstensflisor och orienterade i syd-nordlig riktning 
med huvudändan i söder. Endast tre av hällkistorna ha
de flislagd botten. I två kistor vilade kraniet på en kud
de av fibrigt material, troligen tång.

Tre skelettgravar var omrörda, två av dem så myck
et att skelettets riktning ej kunde anges. Grav 1 var ska
dad genom markingrepp.

Två hällkistor innehöll två gravläggningar vardera. I 
den ena kistan hade det första skelettet samlats i en li
ten hög för att lämna plats för en andra gravläggning, 
medan liken i den andra hade lagts ovanpå varandra dock 
i olika riktning. Anläggning nr 12, en liten rund grop 
med obrända människoben har tolkats som ett ihop- 
plockat skelett som flyttats från en befintlig kista.

Brandgravarna utgjordes främst av urnegravar, sex 
stycken, medan fyra utgjordes av brandgop. Urnegra- 
varna påträffades antingen i en liten stenkista eller of
tare på eller under en kalkstensflisa. Urnan var i samtliga 
fall ett hartstätat svepkärl varav endast hartstätningen 
återstod.

Föremål och datering
Endast fyra kistor innehöll föremål. Tre av dessa var 
mycket enkelt utrustade. I anl nr 22 påträffades en lans
spets av Ilkjærs typ 25 och i anl nr 45 en pryl av järn, 
medan anl nr 5 innehöll hartstätning och ett remände- 
beslag (Ilkjær 1990 s 73f). Lansspetsar av Ilkjærs typ 25 
kan genom ett flertal skandinaviska vapenkombinatio
ner dateras till senare delen av äldre romersk järnålder 
och inledningen av yngre romersk järnålder (Ilkjær 1990 
s 90f).

Profilerade remändebeslag är en vanlig föremålska- 
tegori i öländska gravar. De kan genom fyndkombina
tioner dateras till äldre romersk järnålders senare hälft, 
jfr Algutsrum anl nr 14:1, vol II s 182.

Den fjärde fyndförande hällkistan, anl nr 24, inne
höll en vapenutrustning bestående av svärd, sköld och 
troligen en järnkniv med bronsblecksomvirat skaft. 
Sköldbucklan är av Zielings typ El (Zieling 1989 s 
1020). Typen finns spridd över hela det germanska om
rådet och in på keltiskt område (Zieling 1989 s 77ff). I 
Norden är typen mest känd från södra och mellersta Jyl
land där den genom fyndkombinationer med bl.a. fibu- 
lor av Hannovertyp dateras till en sen del av förromersk
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Fig. VII: 12. En grupp vikingatida barngravar. Tre av 
dessa hade rester av träkista, A 35, 46 och 47. Foto K 
H Ar neli.

Fig. VII: 12. A group of children 's graves from the Viking 
Period. Traces of wooden coffins were found in three of 
the graves, A35, A46 and A47. Photo by K. H. Arnell.

järnålder, period Illb (Jørgensen KUML 1988-89 s 134). 
Albybucklans rudimentära stång indikerar att den 
tillhör en sen del av denna typs brukningstid 
(Schmidt&Nitzschke 1989 s 37).

En liknande sköldbuckla ingår i ett gravfynd från Si- 
emiechöw vid floden Varta i Polen. Denna grav innehöll 
även en bronshjälm, ett tveeggat svärd av laténetyp, två 
knivar, en lansspets med omerat blad och kraftig mitt
ribba, en fibula av Kostrzewskis typ M och hank till trä
spann. Detta gravfynd ger ytterligare belägg för att 
sköldbuckeltypen på det europeiska fastlandet bör da
teras till tiden kring Kr f (Jażdżewska 1983 s 37ff).

Det stora antalet nitar anser Zieling vara ett tidigt drag 
och daterar sköldbucklan från Alby till senlaténe (Zie
ling 1989 s79f).

Sköldhandtaget är av Zielings typ B1 (Zieling 1989 s 
1032). Typen finns spridd över hela Mellan- och Östeu
ropa, medan den förutom på Öland hittills inte påträf
fats på den skandinaviska halvön (Zieling 1989 s 166). 
Däremot uppträder typen på Jylland, jfr gravfyndet från 
Højgård grav 1 (Jørgensen 1989 s 135). Zieling daterar 
handtaget från Alby till senlaténe, medan sköldhand- 
tagstypen enligt Jahn, Jahns typ 5, bör dateras till det 
första århundradet e Kr (Jahn 1916 s 184,188 Abb 203).

Svärdet var helt så när som på tången, men på dess 
plats låg nio nitar och ytterligare fyra fanns kvar vid

tångens bas. Klingans längd och det stora antalet nitar 
visar att det bör vara av typen eneggade svärd med rak 
och lång tånge. Gravformen jordande i hällkista liksom 
skölddetalj erna tyder på en datering av Alby graven till 
inledningen av äldre romersk järnålder.

Skelettgravar med spår av träkista var oftare fyndfö
rande. Av elva undersökta innehöll sju föremål. Tre av 
dessa var barngravar varav två, anl nr 46 och 47, inne
höll två föremål vardera: kam och kniv respektive kam 
och ring av silver. Den tredje, anl nr 35, var tillsammans 
med två vuxengravar, anl 30 och 43, betydligt rikare ut
rustad än övriga gravar på gravfältet. Alla tre hade grav
lagts med benkam, jämkniv, en bit av ett silvermynt samt 
ett läderbälte prytt med halvsfäriska bronsskållor, varav 
skållor, sölja, bälteringar och beslag av brons hade be
varats. Mansgraven innehöll dessutom ett helt silver
mynt och en liten skinnpåse. Bältedetaljerna och 
kammarna är av typer som uppträder först vid vikinga
tidens slut och medeltidens inledningen. I en av de öv
riga träkistgravarna påträffades en bit av ett silvermynt 
samt en järnkniv och ett skifferbryne.

Fem skelettgravar i gravgrop innehöll föremål. IA 6 
bestod dessa av ett lerkärl, en lansspets och en kniv. 
Lansspetssen är av Ilkjærs typ 26 eller möjligen av typ 
27. Båda typerna, som i tid avlöser varandra, förekom
mer i vapengravar över hela Skandinavien, den förra
under yngre romerks järnålders första hälft och den 
senare under dess mellersta del (Ilkajer 1990 s 86,133ff). 
zDen är en förhållandevis ovanlig typ som främst upp
träder på Öland, i Sydnorge och i sydvästra Finland un
der senare delen av period C2 (Ilkjær 1990 s 142).

Fig. VII: 13. Vapengraven A24 var anlagd i en hällkista 
medflera lager lockhällar. Foto K H Arnell.

Fig. VII: 13. Weapon grave A24 was situated in a stone 
cist with several layers of roof-slabs. Photo by K. H. Ar
nell.
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Fig. VII: 14. Hällkistan, A24, var ovanlig såväl till formen som genom de många lagren sidohällar. Foto K H Arnell

Fig. VII: 14. Weapon grave A24 in the stone cist. This cist is unusual, partly because of the many layers of side slabs 
and partly because of the cist's shape.

Fig VII: 15. Teckning av vapengraven A 24. Observera 
att den döde lagts med huvudet i S och att denne fått en 
bädd av tång som huvudkudde. Fl sköldbuckla, F2 
svärd, F3 sköldhandtag, F4 nitar till svärdstången, F5 
bronshylsa. Teckning av E S Königsson.

Fig. VII: 15. Drawing of weapon grave A24. Note the po
sition of the deceased, with the head placed in the south. 
A bed of seaweed was used as a pillow. FI - shield boss, 
F2 - sword, F3 - shield handle, F4 - rivits belonging to 
the sword grip, and F5 - bronze case.

Lerkärlet är av typen kanna med hank och omeringen 
utgörs av linjer och stämplar. I öländska gravfynd upp
träder typen från och med inledningen av yngre romersk 
järnålder. Kombinationen av såväl frihandsomering som 
stämplar visar att den bör dateras till senare delen av pe
riod C2 eller möjligen inledningen av period C3. Före
målen anger att graven bör vara anlagd under yngre 
romersk järnålders senare hälft.

Al innehöll kam, två jämknivar, en glasbit, förgyllt 
pressbleck och ett litet silverbleck. Den sammansatta 
kammen med dekor av halva cirklar är av en typ som of
ta ingår i öländska gravfynd daterbara till yngre romersk 
järnålder och tidig folkvandringstid. Pressblecken och 
glasbiten styrker denna datering. Annars var kniv, några 
keramikskärvor och en rostfärgning efter något järnfö
remål de enda föremålen i graven.

En barngrav, Al 7, innehöll en järnkniv och fem flint
bitar lagda i rad.

Vad brandgravarna beträffar var ej heller dessa sär
skilt rikligt utrustade. I ett brandlager under stensättning 
återfanns en brandskadad glasskärva, och under den an
dra stensättningen hittades fragment av två trekantsfi- 
bulor av brons och en synål av järn. I tre gravar 
förvarades benen i ett lerkärl och i två hade de legat i 
hartstätade behållare. I en brandgrop påträffades en dub- 
belkonisk ”pärla” av järn, i en annan låg ett svärdssli- 
debeslag och ett järnfragment bland sotig sand och 
brända ben.

Den försmälta glasbiten i stensättningen med brand
lager kommer troligen från en glasbägare. Såväl grav
skick som seden att låta en glasbägare medfölja på bålet 
tyder på en datering av gravläggningen till en sen del av 
yngre romersk järnålder eller folkvandringstidens för
sta hälft.
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De båda trekantsfibuloma och synålen i A3 8 är där
emot från en betydligt tidigare period. Dateringen av tre- 
kantsfibulor är mycket vid, från början av det sista 
århundradet f Kr till övergången mellan yngre förro- 
mersk järnålder och äldre romersk järnålder. De öländ
ska gravläggningarna innehållande trekantsfibula tycks 
dock vara anlagda först vid tiden kring Kr f (Rasch 1994 
s 227).

Den undersökta delen av gravfåltet visar att detta nytt
jats för gravläggning under i huvudsak två perioder. Den 
ena infaller under sen förromersk-folkvandringstid, den 
andra under sen vikingatid/tidig medeltid.

Källor och litteratur
Den arkeologiska undersökningen utfördes under led
ning av L K och Ebba Stina Königsson under åren 1971-
72. Rapporten, som är otryckt har utarbetats av K-H 
Amell.

Föremålen är ej fyndfördelade, men förvaras f n i 
SHM.

Undersökning på fastigheten Alby 18:1/5 1984 ut
fördes av Monika Rasch, dnr 1115/85 och M Blohmé 
1990.

Fig. VII: 16. Vapengraven A 6 var anlagd i en gravgrop 
utan synliga rester av kistkonstruktion. Gravgodsets pla
cering var ovanlig. Lerkärl och lansspets låg vid vän
ster skuldra och överarm, medan kniven påträffades vid 
höger lårben.

Fig. VII: 16. Weapon grave A 6 was situated in a pit with 
no visible remains of a cist construction. The placement 
of the grave goods was unusual. The clay vessel and 
lancehead lay by the left shoulder and upper arm, 
while the knife was found by the right thigh.
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Fornl nr 114,115,199 och oregistrerade, gravfält på östra landborgen 
norr om Alby
Undersökt 1971 - 72 av E S och L K Königsson, 1984 av M Rasch och 1990 av M Blohmé

O
z

GRAVGODS OSTEOL.
BEST.

A
nl

 n
r

GRAVBESKRIVNING

odWH
Zw
5
o dr

äk
t

sm
yc

ke
n

re
ds

ka
p

va
pe

n

:c3
M

e:02*2 ål
de

r

dj
ur

be
n

A
rk

eo
lo

gi
si

kö
ns

be
st. ÖVRIGT / 

ANM
DATE
RING

1 HÄLLK1STA, av stående kalkstenshällar. 
Lock av flera lager kalkstensflisor. Måt- 
tuppgifter saknas. Skadad i N. Skelett i S 
delen.

S-N

X Spik vit

2

3

TRÄKISTA, måttuppgifter saknas.

GRAVGROP, med omrört skelett. Måt
tuppgifter saknas.

VNV-
oso
ö-v

vit

vit

4 HÄLLKISTA, 1,85 m 1, 0,75 m br, av stå
ende kalkstenshällar. Skelett med bröstet 
täckt av kalkstensflisa 0,35x0,3 m st.

N-S M Ad rom jäå ?

5 HÄLLKISTA, av stående kalkstenshällar, 
skelett utsträckt på rygg. Måttuppgift sak
nas.

NNO-
SSV X B2b

6 GRAVGROP, 1,8 m 1, 0,7 m br, 06 m dj, 
skelett utsträckt på rygg.

N-S
X X X M C2/C3

7 GRAVGROP, 2 ml, 0,8 mbr, 0,5 m dj, 
skelett utsträckt på rygg.

NNO-
ssv X X y rom jäå

8 HÄLLKISTA, 1,75 m 1, 0,8 m br, 0,3 m 
dj, oregelbunden form, av stående hällar. 
Långsidor delvis i två rader och några 
hällar vilande direkt på skelettet, som vila
de på höger sida.

S-N

rom jäå

9 URNEGRAV?, skadad. Måttuppgifter 
saknas.

S-N
X hartstätning äjäå

10 URNEGRAV, i stenkista 0,5x0,5 m st, av 
stående hällar. ä jäå

11 URNEGRAV, brända ben och hartstät- 
ning på en kalkstensflisa 0,2x0,35 m st. X hartstätning äjäå

12 GRAVGROP? skelettrester. jäå

13 TRÄKISTA? 1,75 ml, 0,45 mbr, skelett 
utsträckt på rygg.

V-Ö X M 40 vit

14 STENSÄTTNING, ca 4 m d, skadad, 
fyllning av kalksten mittsten av granit,
0,3 m h och 0,2 m br. I anslutning till 
granitstenen men med dragning mot O ett 
BRANDLAGER, 2 m d.

X fvt?

15 URNEGRAV, på kalkstensflisa 0,2 m st 
med spridda brända ben under kalkstens- 
flisan.

X äjäå
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16a BRANDGROP, 0,25 m d, 0,2 m dj m 
kalkstensflisa i botten.

X
äjäå

16b URNEGRAV under kalkstensflisan 0,2 m 
d.

X hartstätning ä jäå

17 GRAVGROP, 0,9 m 1, 0,25 m br, 0,35 m 
dj, innehållande skelett utsträckt på rygg.

VNV-
oso

X inf vit

18 GRAVGROP, 0,9 m 1, 0,25 m br, 0,35 m 
dj, fragment av skelett.

NO-
SV vit?

19 GRAVGROP, 2 ml, 0,75 m br, skelett ut
sträckt på rygg.

VNV-
oso X vit?

20 GRAVGROP, 1,8 m 1, 0,4 m br, 0,6 m dj, 
skelett utsträckt på rygg.

VNV-
oso K juv vit?

21 GRAVGROP, 1,1 ml, 0,3-0,4 m br, 0,3 
m dj, ett mycket dåligt bevarat skelett ut
sträckt på rygg.

NNO-
ssv rom jäå ?

22

A

HÄLLKISTA, 2,5 m 1, 1,3 m br, "båtfor- 
mig" av stående hällar, dubbla längs 
långsidorna. Lockhällar i 2 lager och flis- 
botten. Innehållande
BENSAMLING, i NO, skalle in situ.

sv-
NO

NO-
SV

K ad

B SKELETT utsträckt på rygg, kistan för
kortad.

SV-
NO

X M mat B2b/Cla

23 BRANDGROP, 0,5 m d, med lock och 
bottenflisa, överst skärvsten.

rom jäå ?

24 HÄLLKISTA, 2,5 m 1, 1 m br, båtfor- 
mig, lock- och sidohällar i 3 lager.

S-N
X K Blb

25 GRAVGROP, 1,9 m 1, 1,4 m br, med ske
lett på sida i svag hocker.

26 BRANDGROP, 0,5 m d, 0,5 m dj. X ä rom jäå

27 HÄLLKISTA, ca 0,6 m 1, 0,2 m br, av 
stående hällar och med N gaveln öppen, 
täckt av 1 lockhäll, med fragmentariskt 
skelett vilande på vänster sida med böjda 
ben.

NNO-
SSV

inf
I

äjäå ?

28A

28B

BRANDGROP, 0,8x0,35 m st.

GRAVGROP, med skelett vilande på 
vänster sida. Måttuppgifter saknas.

NNO-
SSV inf

hylsa av 
järnbleck

rom jäå ?

rom jäå ?

29

30

GRAVGROP, 1,85 m 1, 0,45-0,5 m br,
0,3 m dj, med skelett utsträckt på rygg.

STENSÄTTNING, rund, 2,4 m d täckan
de TRÄKISTA, 1,9 m 1, 0,55 m br, 0,8 m 
dj, skelett utsträckt på rygg.

NO
SV

V-Ö

X X

X 2 bitar kera
mik och hart
stätning

ä rom jäå

vit

31 GRAVGROP, rester av skelett, omrört. 
Måttuppgifter saknas.

NV-
SO inf rom jäå ?

32 GRAVGROP, 1,8 m 1, 0,7 m br, skelett 
utsträckt på rygg.

NNV-
SSO rom jäå ?

33 GRAVGROP, 0,8 m 1, 0,4 m br, 0,2 m dj, 
skelett utsträckt på rygg.

NNO-
SSV

inf rom jäå ?

34 GRAVGROP, 0,8 m 1, 0,4 m br, 0,15 m 
dj, med skelett utsträckt på rygg.

N-S rom jäå ?

Hulterstad socken 289



01
GRAVGODS OSTEOL.

BEST.
A

ni
 nr

GRAVBESKRIVNING

odti
H
Zti
2
o dr

äk
t

sm
yc

ke
n O.cd

M
*s

c<uo.cd> 5
C:0 2°cd

a<D
•e.3
T31 A

rk
eo

lo
gi

s!
kö

ns
be

st. ÖVRIGT / 
ANM

DATE
RING

35 TRÄKISTA, 1,3 m 1, 0,5 m br, med ske
lett utsträckt på rygg.

VNV-
OSO

X X inf
II vit/ä med

36 TRÄKISTA, 1,3 m 1, 0,5 m br, med ske
lett utsträckt på rygg.

vsv-
ONO

inf spik vit

37 TRÄKISTA, 0,5 ml, 0,15 m br, med 
fragmentariskt skelett.

VSV-
ONO vit

38 STENSÄTTNING, av oklar form täckan
de
BRANDLAGER, 1,3 m d. X X III/B la

39 TRÄKISTA, 1,4 m 1, 0,3 m br, med ske
lett.

NV-
so X vit

40 GRAVGROP, 1,7 m 1, delvis täckt av 2 
kalkstensflisor, skelett utsträckt på rygg.

NNO-
SSV X rom jäå ?

41 GRAVGROP, 0,7 m 1, 0,3 m br, med 
fragmentariskt skelett.

SV-
NO?

inf
I

42 TRÄKISTA, 1,9 m 1, 0,35 m br, med 
kalkstenspackning över skelettet som var 
utsträckt på rygg.

V-Ö
X M vit

43 TRÄKISTA, 2,5 m 1, 0,8 m br, med sten- 
packning över skelett utrsträckt på rygg.

V-Ö
X X K vit/ä med

44 HÄLLKISTA, 1,6 ml, 0,6 m br, av stå
ende kalkstenshällar och 2 lager lockhäl
lar, skelett utsträckt på rygg, dess högra 
sida täckt av flisa.

NNO-
SSV

inf
II

rom jäå

45 HÄLLKISTA, 1,7 ml, 0,7 m br, av ståen
de hällar, dubbla rader längs långsidorna. 
Lockhällar i 2-3 lager, skelett utsträckt på
rygg-

SV-
NO

X X ä rom jäå

46 TRÄKISTA, 1,5 m 1, 0,4 m br, 0,5 m dj 
med skelett utsträckt på rygg.

VNV-
OSO X inf

U
vit

47 TRÄKISTA, 1,5 m 1, 0,4 m br, 0,5 m dj, 
med skelett utsträckt på rygg.

VNV-
oso X X inf

H
vit

48

49

GRAVGROP, 0,5 m 1, 0,3 m br med ske
lett utsträckt på rygg.

GRAVGROP, oval, 0,6 m 1, 0,3 m br, 0,5 
m dj, med fragmentariskt skelett vilande 
på sida.

VNV-
oso

N-S

inf
1

inf
I

vit?

vit ?

75 HÄLLKISTA, 1,35 m 1, 0,65 m br, 0,3 m 
dj, av tunna stående hällar, täckt av 1 
lockhäll och däröver kalk- och granitsten, 
flistäckt botten.

NNO-
SSV

Ad rom jäå

76

77

GRAVGROP, rektangulär, 1,9 m 1, 0,8 m 
br, 0,4 m dj, med skelett utsträckt på rygg.

HÄLLKISTA, 1,6ml,0,5 mbr, 0,3 mdj, 
av stående hällar, täckt av små kalkste
nar, skelett vilande på höger sida täckt av 
ett flislager.

OSO-
VNV

sv-
NO

K

M

Ad

Ad

vit?

rom jäå ?

78 GRAVGROP, rektangulär, 1,9 m 1, 0,6 m 
br, 0,6 m dj, skelett utsträckt på rygg.

NO-
SV M Ad rom jäå ?

79 URNEGRAV, 0,2 m d, lerkärl nedgrävt i 
åsen innehållande brända ben.

X äjäå?

M Rasch 1984

HÄLLKISTA, 1,9 ml , av stående kalk
stenshällar, 0,3-0,9 m 1, 0,4-0,6 m h, 0, 05 
m tj, innehållande skelett utsträckt på 
rygg. N gavelhällen nedrasad i grustaget.

N-S M äjäå ?
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Fornlämning nr 93, 98 samt oregistrerade gravar på Alby bys tomtmark

Topografi
Alby, Triberga, Hulterstad och Skärlövs byar är alla på 
traditionellt sätt ordnade med gårdstomterna på land- 
borgskrönet utmed östra landsvägen, där också de gam
la gravfalten är belägna. Vid varje markarbete på 
tomtmark är således risken stor att gravar och andra 
rester av forntida bebyggelse påträffas och skadas.

I Alby har man vid flera tillfallen stött på tidigare 
okända gravar som saknat markering i markytan. Vid 
täkt i ett grustag på fastigheten Alby 1:4 öster om lands
vägen upptäcktes två skelettgravar. Undersökningarna 
utfördes av J E Anderbjörk och N Lagerholm år 1943.

Vid grundgrävning till ett garage på tomten Alby 6:1 
skadades en hällkista. Denna undersöktes av M Beskow 
1962. Ungefär mittemot denna kista, på västra sidan av 
landsvägen grävdes en halv skelettgrav bort i samband 
med schaktgrävning för vatten- och avloppsledning ge
nom byn. Undersökningen utfördes av H Schulze år 
1976.

Vad som troligtvis är rester av en brandgrav upp
täcktes i en åker på fastigheten Alby 3:5 ca 400 m väs
ter om landsvägen (fornl nr 93). I samband med 
jordbruksarbete hittades ett spänne av brons och vid

provgrävning 1962 på platsen tillvaratogs keramikbitar, 
brända ben och kol samt flintbitar av M Beskow. Spän
net är av en typ som kan föras till yngre romersk järn
ålder.

Yttre och inre gravformer
Den hällkista, som efterundersöktes av Anderbjörk 1943 
var orienterad i väst-östlig riktning, vars västra del med 
fyra ”kalkstensskärvor” fanns kvar i sckaktkanten. Un
dersökningen blottade kranium, ryggrad, revben, bäck
en, höger arm och hand samt vänster överarm av ett 
exakt i väst-öst orienterat skelett i utsträckt ryggläge. 
Inga gravgåvor påträffades.

Av den andra skelettgraven, som Lagerholm under
sökte samma år, fanns endast rester av ett skelett, vilket 
troligen legat utsträckt på höger sida med huvudet mot 
norr. Ej heller i denna grav fanns några föremål som när
mare kunde datera den.

Den hällkista som undersöktes av Beskow 1962 var 
omsorgsfullt byggd av sex hällar med stödstenar, dub
bla lager lockhällar samt bottenhällar. Den var oriente-

Fig. VII: 17. Bilden till vänsterfrån grustaget vid Alby med rester av en hällkista hängande i grustagskanten. Foto från 
NO av N Lagerholm 1943. Bilden till höger visar det framgrävda skelettet med rester av stenkistan. Foto från OSO av 
NLagerholm 1943, ATA.

Fig. VII: 17. The gravel quarry near Alby with the remains of a stone cist hanging onto the edge of the quarry, left. Pho
to from the north-east. The prepared skeleton with the remains of the stone cist. Photo from the east-southeast, right.
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Tug. VII: 18. Plan över hällkistan, som undersöktes av M Beskow Sjöberg 1962. Observera att den döde är placerad 
med huvudet åt S. Ritning M Beskow Sjöberg 1962.

Fig. VII: 18. Plan of the stone cist excavated by M. Beskow Sjöberg in 1962. Note the situation of the deceased with the 
head located in the south. Drawing by M. Beskow Sjöberg, 1962.

rad i syd-nordlig riktning. Inga föremål påträffades i gra
ven. På tre ställen omkring kistan iakttogs små fläckar 
svart, fet jord.

Den återstående, norra delen, av den gravgrop, som 
undersöktes av Schulze 1976 innehöll överkroppen av 
ett skelett utsträckt på rygg vilande i sand och delvis 
täckt av smärre stenar.

Föremål och datering
Den enda grav som innehöll föremål var den som un
dersöktes 1976. Invid skelettet låg en sländtrissa av ben. 
Denna typ av sländtrissor påträffas ofta vid boplatsun
dersökningar, vilka kan dateras till folkvandringstid och 
senare. Graven bör alltså vara anlagd någon gång under 
yngre järnålder.

De båda hällkistgravarna får utifrån komparativa stu
dier anses vara anlagda under järnåldern. Skelettgraven 
med skelett i hockerställning är troligen anlagd under 
stenålder, men den kan även vara från yngre järnålder.

Källor och litteratur
Undersökningen av hällkista 1943 utfördes av N La
gerholm, rapporten förvaras i ATA 2065/43 och 2274/43 
skelettet i SHM.

Undersökningen av hällkista 1962 utfördes av Mar
gareta Beskow Sjöberg, rapporten förvaras i ATA dnr 
2634/62 och skelettet i SHM inv nr 27 125.

Undersökningen av skadat skelett i gravgrop 1976 ut
fördes av Hella Schulze, rapporten förvaras i ATA dnr 
1699/76 och fynden i SHM.
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FornI nr 93, 98 samt oregistrerade gravar i Alby by
Undersökta av N Lagerholm 1943, M Beskow Sjöberg 1962, H Schulze 1976
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N Lagerholm 1943

HÄLLKISTA, skadad, skelett.

ODEFINIERAD SKELETTGRAV, ska
dat skelett vilande på höger sida.

M Beskow-Sjöberg 1962

HÄLLKISTA, 1,5 ml, 0,4 m br, skadad, 
skelett.

H Schulze 1976

GRAVGROP, med sten i övre delen, en
dast halva bevarad, skelett utsträckt på
rygg-

V-Ö

N-S

S-N

N-S X

Skadade vid 
grustäkt

Skadad vid 
grundgräv
ning

S delen bort
grävd vid 
lednings
dragning

yjäå
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Karta VII:3. Undersökta gravar vid Alby fornl nr 93, 98, 114, 115, 199, samt 63, 64 och 66, N om Triberga. Utdrag ur 
ekonomisk karta (blad 4Glj Hulterstad). Skala 1:10 000.

Map VII:3. Excavated graves at Alby, Rad nos. 93, 98, 114, 115, 199 and 63, 64 and 66 N of Triberga village. From 
the Economic map of Sweden. Scale 1:10 000.
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Gravfält på Triberga takten, fornlämning nr 63-66

Topografi
På en sträcka av ca 300 m och en bredd av 20-25 m mel
lan Alby och Triberga byar är landborgen öster om och 
utmed östra landsvägen till stor del utnyttjad för grus
takt. Den norra delen är numera helt bortgrävd och ut
fylld av schaktmassor. Sedan 1930-talet har skelett- och 
brandgravar framkommit vid avbaning av matj ords
lagret eller vid grushämtning. Ingen av dessa anlägg
ningar var synliga före avbaning.

Vid 1941 års inventering antecknades åtta bautaste- 
nar av granit, de flesta kullfallna. Fyra av dem låg intill 
varandra och bildade en fem m lång stensträng. Ingen 
grav är dock påträffad i direkt anslutning till de beskrivna 
bautastenarna.

På åsen norr och söder om stenarna fanns rester av 
gamla kvamgrunder, vilka möjligen har byggts på sten- 
sättningar. Landsantikvarie Hofrén besökte grustaget 
1952 och noterade då en ”stenfyllning till en flack hög, 
senare utnyttjad som kvarntomt. Liknande högar fylla 
resten av området i vars norra del tidigare ett skelett på
träffats i en mindre sandhåla”.

Ett flertal arkeologiska undersökningar har företagits 
mellan åren 1939 och 1955.

Yttre och inre gravformer
De flesta undersökta gravarna inom området var skada
de av grustäkt eller vid avbaning av matjordslagret. Ett 
skelett i hällkista och tre gravgropar med skelett, varav 
en innehöll en dubbelgrav, har påträffats. Dessutom är 
tre skelettgravar kända, varav två har undersökts. En av 
dessa innehöll ett fragmentariskt skelett och ett mindre 
brandlager. Det senare återfanns vid huvudändan.

Hällkistan var 1,75 m lång, orienterad i sydsydväst- 
nordnordost. Den hade delvis inrasade täckhällar och 
innehöll ett välbevarat skelett med kraniet i den södra 
änden.

Brandgravarna utgjordes av en urnegrav och en ur- 
nebrandgrop med rester av en liten stenkista samt sprid
da brända ben i schaktkanterna. En av brandgravarna 
täckte den tidigare omtalade dubbelgraven. Grustagsä- 
garen har uppgett att han iakttagit ytterligare en eller två 
brandgravar. En av dessa var en liten stenkista utan grav
gods.

Fig. VII: 19. Den av Anderbjörk undersökta hällkistan. Till vänster kistan i grustagskanten och med lockhällarna i lä
ge, bildfrån NNV. Bilden till höger när skelettet är framrensat. Lägg märke till de mycket stora sidohällarna, bild från 
NO. Foto JE Anderbjörk 1939, ATA.

Fig. VII: 19. The stone cist excavated by Anderbjörk. The cist at the edge of the gravel quarry with the roof-slabs still 
in place (left). Photo from north-northwest. The skeleton after cleaning (right). Notice the unusually large stone slabs 
in the walls. Photo from north-east.
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Föremål och datering
Den av Hofrén 1955 undersökta skelettgraven innehöll 
två dubbelskaliga ovala spännbucklor och ett runt spän
ne med kedja samt några små silverfoliepärlor. Det run
da spännets ovansida är ornerat med ett flätmönster. 
Spännetypen är inte vanlig i det skandinaviska materia
let. Förutom det öländska är endast två kända varav ett 
saknar fynduppgift medan det andra är funnet i Gäs
trikland, SHM. Utifrån föremålen kan den öländska gra
vens anläggningstid dateras till vikingatid.

De båda urnebrandgroparna innehöll bronsföremål 
såsom en spiral och en dräktnål, vilket daterar dessa till 
bronsålderns slutskede, period V och VI.

Källor och litteratur
Undersökningen 1939 företogs av J E Anderbjörk, rap
port i ATA 3444/49, benen i SHM inv nr 22 394.

Undersökningen 1948 företogs av Ann-Sofie Schot
te-Lindsten, rapport i ATA 4748/48, föremålen i SHM 
inv nr 24 038.

Undersökningen 1952 företogs av M Hofrén, rapport 
i ATA 4658/52, föremålen i SHM inv nr 24 741.

Undersökningarna 1955 företogs av M Hofrén och 
K-G Petersson, rapport i ATA 4973/55 och 6019/55, fö
remålen förvaras i KLM 24631:1-4.

Tribergatäkten söder om Alby, fornl nr 63-65
Undersökt av J E Anderbjörk 1939, A S Schotte - Lindsten 1948, M Hofrén 1952,1955, 
K G Petersson 1955
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Anderbjörk 1939

HÄLLKISTA, 1, 75x0,5 m, med skelett 
vilande på höger sida.

A-S Schotte-Lindsten 1948

URNEBRANDGRAV på täckflisa, där
under
GRAVGROP, innehållande 2 skelett.

M Hofrén 1952

URNEBRANDGROP, i rester av stenkis
ta, 0,4 m d.

BENLAGER, spridda brända ben.

M Hofrén 1955

GRAVGROP, med täckhällar intill brand
lager.

GRAVGROP, skelett.

K-G Petersson 1955

ODEFINIERAD SKELETTGRAV nära 
markytan.

ODEFINIERAD SKELETTGRAV nära 
markytan.

ssv-
NNO

X

X

X

X bronsspiral

y brå

y brå

vit
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Gravfält på Triberga kvarnbacke, fornlämning nr 73

Topografi
Gravfältet är beläget på krönet av Östra landborgen sö
der om Triberga by och sträcker sig i nord-sydlig rikt
ning ca 250 m utmed och öster om landsvägen. Det 
begränsas i öster av en stenmur mot byns östra åkermark. 
Gravfaltets bredd uppgår till ca 35 m. Landborgskrönet 
ligger här ca 12 m över havet.

Gravfältets sydligaste del är beväxt med buskar, i öv
rigt är området gräsbevuxet. I dess norra del finns en ny- 
uppförd ekonomibyggnad. Två väderkvarnar står ännu 
kvar på den gamla kvambacken.

Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 
1975 antecknades fór detta gravfält 16 runda, övertor- 
vade stensättningar, 3 - 8 m i diameter och intill 0,3 m 
höga, samt några uppstickande hällar.

Somrarna 1901 och 1902 företog F J Bæhrendtz och 
P G Berggren utgrävningar av sex runda “kullar” och 
två hällkistor under flat mark. I sin grävningsberättelse 
beskriver Berggren gravfältet med ”många mer eller 
mindre tydliga runda grafkullar samt några stenkretsar 
och förr resta stenar”.

En stor, flack stensättning som skadats av vägarbete 
undersöktes 1962 av M Beskow. Vid schaktning för ett 
ladugårdsbygge 1992 upptäcktes tre skelettgravar i grav
fältets östra kant, vilka undersöktes av H Schulze sam
ma sommar.

Fig. VIL20. Vy över gravfältet, fornl nr 73, på kvarn
backen S om Triberga by. Invid skjulet i förgrunden låg 
den stora hällkistan som undersöktes av H Schulze 1992. 
Foto från Nav M Beskow 1962.

Fig. VII: 20. View of cemetery Raä no. 73 at ”kvarn
backen ” south of Triberga village. The large stone cist, 
excavated by H. Schulze in 1992, was situated by the 
wooden building in the foreground. Photo from north by 
M. Beskow Sjöberg, 1962.

I
\

Fig. VII.21. Plan över de av Bæhrendtz undersökta gra
varna på Triberga kvarnbacke. Ritning F J Bæhrendtz 
1901, ATA.

Fig. VII.21. Plan of the graves excavated by Bæhrendtz 
at Triberga kvarnbacke. Drawing by F.J.Bæhrendtz, 
1901.
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Fig. VIL22. Fotoplan över den runda stensättningen, 
som undersöktes 1962 av M Beskow. I övre högra hör
net ses en bit av Östra landsvägen. Lodfoto från Ö av K 
G Petersson.

Fig. VII: 22. Vertical photograph of the round stone set
ting excavated by M. Beskow Sjöberg in 1962. A part of 
the eastern road can be seen in the upper right corner 
of the photo. Vertical photo from east.

Yttre gravformer
Av de sex runda kullar som Bæhrendtz undersökte in
nehöll fyra gravgömmor och två ”intet som tydde på be- 
grafning”. Gravkullarna hade en diameter av ca 7 till 20 
m och var ca 0,5 m höga. En av dem beskrivs som en 
stenblandad jordkulle och en omtalas, som ett litet käm- 
röse över en brandgrav. En anläggning som inte gräv
des ut vid detta tillfälle beskrivs som en ”stenkrets med 
11 m diameter av klumpstenar afhvilka 16 ännu funnos 
kvar”. Denna undersöktes 1962 av M. Beskow och ut

gjordes av en plan tunn stenpackning av små kalkstens- 
flisor i flera lager, som fortsatte utanför den glesa sten- 
kretsen.

Inre gravformer
De sammanlagt tio undersökta gravanläggningarna ut
gjordes av tre brandgravar och sju skelettgravar. Av de 
senare var fem jordade i hällkistor, som saknade mar
kering ovan mark.

Den flacka stensättningen innehöll ett centralt brand
lager, ca 2-2,5 m stort och halvmetertjockt med stora 
mängder brända ben och kol. I och omkring detta fanns 
några större liggande kalkstenshällar.

I två brandgravar under gravkullar täcktes brandla
gren av ett kämröse respektive ett centralt flislager.

I två gravkullar påträffades överst tunna och finkor
niga brandlager med få eller inga brända ben, i ett fall 
täckt av ett litet flislager ungefär i nivå med den ur
sprungliga markytan. Under vardera brandlagren fanns 
en oregelbunden hällkista, orienterad sydväst-nordost 
täckt av flera lager täckhällar och innehållande spår av 
träkista med skelett utsträckt på rygg med kraniet i kis
tans sydvästra ände.

Två hällkistor utan täckande stensättning var orien
terade i nordnordost-sydsydväst respektive nord-sydlig 
riktning. En av kistorna var 3 m lång och 1,6 m bred, 
byggd av glest ställda flisor, den andra var manslång. 
Båda kistorna var plundrade och skadade varför skelet
tets läge inte kunde fastställas.

En annan mycket stor och välbevarad hällkista, 2,7 
m lång, 1,4 m bred, med flera lager täckhällar innehöll 
rester av träkista med spikar och ett välbevarat skelett 
utsträckt på rygg med huvudet i nordnordost.

Ytterligare två skelettgravar har undersökts, även des
sa orienterade i nordnordost-sydsydväst. I den ena var 
den döde lagd inom en ram av snedställda mindre kalk-

Fig. VIL23. Hällkistan, Al, som undersöktes 1992, efter det att det översta lagret lockhällar har tagits bort. I bak
grunden avtecknar sig två mörkare områden, vilka är de två gravgroparna. På bilden till höger kistan efter det att lock
hällarna avlägsnats. Observera de dubbla sidohällarna och skelettet. Foto från SSV av H Schulze 1992.

Fig. VII: 23. Stone cist, Al, excavated in 1992 after the removal of the upper layer of roof-slabs. Two darker areas, the 
two burial pits, can be seen in the background (left). The cist after the removal of the roof-slabs (right). Note the dou
ble row of side-slabs and the skeleton. Photo from south-southwest by H. Schulze, 1992.
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stenar och med täckhällar vilande direkt på skelettet, den 
andra graven utgjordes av en gravgrop med skelettet 
täckt av sand och en gles stenpackning. Dessa två gra
var var anlagda parallellt med ett inbördes avstånd av 
högst 1 m.

Föremål och datering
Två brandgravar var fyndförande. I den stora flacka sten- 
sättningen återfanns bland brända ben och kol fragment 
av en röd glasflusspärla och förbrända järnfragment. 
Benmängden uppgick till 5,1 kg och torde innehålla en 
stor mängd djurben. Den stora mängden brända ben ty
der på att graven är anlagd under den yngre järnålderns 
senare del. Den andra brandgraven innehöll ett brand
lager med "en del nitnaglar samt något smält glas”. Även 
detta gravinnehåll tyder på en datering till yngre järnål
der.

I skelettgravarna under gravkulle påträffades kist- 
spikar. Dessutom innehöll en av dem ett bryne, medan 
den andra innehöll två pärlor och en kniv. Föremåls- 
kombinationerna visar på en datering till vikingatid.

Den mindre hällkistan under flat mark innehöll ske
lettrester i flera oordnade högar och bland dessa ett bäl
tebeslag av brons, som daterar gravläggningen till 
senromersk j ämålder.

I den stora hällkistan som undersöktes 1992, påträf
fades förutom skelett tjugo spikar och trärester av såväl 
sidor som lock och botten av kistan, sex pärlor av berg
kristall och glas samt en kniv. Pärlorna låg i bröstregio
nen medan kniven låg mellan skelettets lårben. De 
sexkantiga pärlorna av bergkristall samt kniven ger en 
datering till vikingatid.

Skelettgraven med gles stenram innehöll endast en 
järnklump och ett bronsfragment, möjligen delar av en 
kniv. Föremålens tillstånd medger inte någon närmare 
datering, men närheten till den andra graven tyder på en 
datering till vikingatid.

Källor och litteratur
Undersökningen 1901-02 utfördes av F J Bæhrendtz och 
P G Berggren, rapporten förvaras i ATA och föremålen 
i SHM inv nr 11517.

Undersökningen 1962 utfördes av Margareta Beskow, 
rapporten förvaras i ATA dnr 5783/62.

Undersökningen 1992 utfördes av Hella Schulze, rap
porten förvaras i ATA och KLM, medan föremålen ej är 
fyndfördelade, förvaras f n i SHM.

H Schulze: Kalmar län 1993.

Fig. VII:24. Gravgropen A2, med skelettet omgivet av en 
stenram av stående kalkstenar. Foto från SSV av H Schul
ze 1992.

Fig. VIF24. Grave pit A2 with the skeleton surrounded 
by a frame of standing limestone slabs. Photo from 
south-southwest by H. Schulze, 1992.
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Gravfält på Triberga kvarnbacke, fornlämning nr 73
Undersökt 1901-1902 av F J Bæhrendtz, 1962 av M Beskow Sjöberg och 1992 av H Schulze
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Bæhrendtz 1901-02

1 HÖG, med tunn kolbädd över HÄLLKIS- 
TA utan gavlar och med (spår av) TRÄ
KISTA med skelett.

sv-
NO

X X vit

2 STENSÄTTNING, rund, medjordblan- 
dad fyllning, innehållande BENLAGER 
över HÄLLKISTA med TRÄKISTA, in
nehållande skelett.

SV-
NO

X X vit

3-4 DOMARRING med HÄLLKISTA, 3x1,6 
m, innehållande skelettrester.

NNO-
SSV

5 KULLE, rund, över BRANDLAGER. X yjäå

7 RÖSE med BRANDLAGER.

9 HÄLLKISTA, 2,7x1,4 m, skadad, inne
hållande skelettrester.

N-S X y rom jäå

M Beskow 1962

STENSÄTTNING, låg, 11 m d, med fyll
ning av mindre stenar och jord. Kantkedja 
av 0,5-1,5 m stora klumpstenar, i mitten 
ett BRANDLAGER, 2x2,5 m. X vit

H Schulze 1992

Al HÄLLKISTA, 2,7x1,4x1,2 m, av stående 
kalkstenshällar och lockhällar i 3 lager, 
innehållande skelett i ryggläge och rester 
av TRÄKISTA med rester av lock och 
botten.

NNO-
SSV

X X K ca
25

Skelettet ca
1,60 ml

vit

A2 GRAVGROP, 2,lx0,9x 0,8 m, med ske
lett i ryggläge under lockhällar och omgi
vande ram av 5 st 0,4x0,3 m stora kant- 
ställda kalkstenar.

NNO-
SSV

? K ad Skelettet ca
1,50 ml

vit?

A3 GRAVGROP, 2,1x0,75x0,9 m, med ske
lett i ryggläge på bädd av organiskt mate
rial?, täckt av sand och gles stenpackning 
i gravens yta. Låg parallellt med och 0,9 
m Ö om Ä2.

NNO-
ssv

M ad Skelettet ca 
1,70 ml

jäå
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Karta VII:4. Undersökta gravar S om Triberga fornl nr 73, 155, 157. Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4G lj, 4G 2j). 
Skala 1:10 000.

Map VII: 4. Excavated graves south of Triberga, Rad nos. 73, 155, 15 7. From the Economic map of Sweden. 
Scale 1:10 000.
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Gravfält i Triberga östra utmark, fornlämning nr 50

Topografi
I sjömarkerna öster och sydöst om Triberga by, ca 300- 
400 m från Östersjön mellan stranden och femmeters- 
kurvan, finns åtskilliga gravar och tre smärre gravfält 
belägna på rester av de låga strandvallar, som på en del 
ställen utnyttjats för grustäkt.

På ett sådant litet gravfålt öster om Triberga och 300 
m från stranden, grävde F J Bæhrendtz ut två stensätt- 
ningar år 1901. Gravfaltet är 130 x 40 m stort, utsträckt 
i nordväst-sydost och består av nio kända anläggningar. 
Fornminnesinventeringen 1975 registrerade två rek
tangulära och sex runda stensättningar, en rest sten och 
en insjunkning. Bæhrendtz nämner i sin grävningsbe- 
rättelse tre rektangulära stensättningar och två runda, en 
låg oregelbunden kulle med centralt placerad kullfallen 
bautasten ”samt åtminstone tre nu kullfallna, förut resta 
stenar”. Dessutom finns i närheten rester av gamla sten
murar ”af betydande längd”.

Bæhrendtz undersökte två rektangulära stensättningar, 
de enda ”som voro någorlunda oskadade; de öfriga vo
ro hårdt åtgångna af skattsökare”. Stensättningarna låg 
på ett avstånd av 14 m från varandra i öst-västlig rikt
ning.

Yttre och inre gravformer
De båda stensättningarna var halvmeterhöga, 12 x 6,5 
respektive 9 x 6,5 m stora och orienterad i norr-söder. 
De omgavs av kantkedja med hörnstenar.

Stenpackningen täckte, i vardera anläggningen, ett 
ovalt lager tätt lagda flisor av kalksten, omgivna av in
re kantkedja av klumpstenar respektive taktegellagda 
smärre kalkstensflisor. Under det 2,5 x 2 m stora flis- 
lagret i en av anläggningarna påträffades två fragmen
tariska skelett bredvid varandra med huvudändan åt väst 
på det grova åsgruset utan spår av kista.

Den andra stensättningen saknade spår av begrav
ning.

Föremål och datering
De båda stensättningarna saknade föremål. Formen på 
stensättningarna tyder på att de anlagts under sen för
romersk eller romersk järnålder, medan skelettens ori
entering och avsaknaden av gravgods tyder på en 
datering till sen vikingatid.

Källor och litteratur
Undersökningen 1901 utfördes av F J Bæhrendtz, rap
porten förvaras i ÄTA och skeletten i SHM inv nr 11517.

Fornl nr 50, gravfält i Triberga östra utmark
Undersökt 1901 av F J Bæhrendtz

A
ni

 n
r

GRAVBESKRIVNING O
RI

EN
TE

RI
N

G

GRAVGODS OSTEOL.
BEST.

A
rk

eo
lo

gi
sk

kö
ns

be
st.

ÖVRIGT / 
ANM

DATE
RING

dr
äk

t
sm

yc
ke

n

re
ds

ka
p

va
pe

n

:o3
M

C■O ål
de

r

dj
ur

be
n

1

2

Bæhrendtz 1901-02

STENSÄTTNING, rektangulär,
12x6,5x0,5 m, med kantkedja och hörn
stenar innehållande,
ODEFINIERAD SKELETTGRAV, 2 
skelett.

STENSÄTTNING, rektangulär,
9x6,5x0,5 m, med kantkedja och hörnste
nar. Inget spår av begravning.

N-S

V-Ö

N-S

jäå
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Karta VII:5. Undersökta gravar på Triberga Ö utmark, fornl nr 50. Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4G lj, Hulter
stad). Skala 1:10 000.

Map VIL5. Excavated graves in the outlying lands belonging to Triberga Ö, Rad no. 50. From the Economic map of 
Sweden. Scale 1:10 000.
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Gravfält mellan byarna Triberga och Hulterstad, fornlämning 155 och 157

Fig. VII: 25. Vy över östra landborgen med Vägstyrelsens grustag i förgrunden. Foto från S av K A Gustawsson 1927.

Fig. VIL25. View of the ”Östra Landborgen ” with the gravel quarry in the foreground. Photo from south by K. A. Gus
tawsson, 1927.

Topografi
På östra landborgen mellan Triberga och Hulterstad by
ar hade Vägstyrelsen tidigare ett grustag väster om och 
alldeles intill landsvägen. År 1927 undersökte K A Gus
tawsson här en skadad hällkista, fornl nr 157, som upp
täcktes vid avbaning av torvlagret.

Ca 200 m söder om denna grav, i ett grustag tillhö
rigt Triberga by men numera tillhörande Hulterstad by, 
undersökte M Stenberger 1929 en förstörd hällkista, som 
delvis fanns kvar i grustagskanten, fornl nr 155.

Yttre och inre gravformer
Båda gravarna saknar uppgifter om någon markering i 
markytan. Kistorna var orienterade i nordnordost-syd- 
sydväst. De var byggda av kantställda hällar med över
kanten ca 0,25 m under markytan. Den bäst bevarade 
kistan var 2,25 m lång och ca 0,75 m djup. Den hade 
lockhäll över norra delen men ingen bottenläggning. In
till och under kistans överkant iakttogs en liten fläck med 
svartjord och mycket små kolbitar. Av den andra kistan 
återstod endast två parallella sidohällar. Kistorna var 
plundrade och skeletten var omrörda men skallarna tor
de ha legat i den norra delen.

Föremål och dateringar
Bland skelettresterna från den nedrasade kistan, fornl nr 
155, fanns en liten bit av ett ornerat lerkärl. Skärvan har 
daterats till slutet av romersk järnålder av Stenberger, 
men orneringen tyder på en datering till slutet av äldre 
romersk eller början av yngre romersk järnålder.

I den norra, orörda delen av kistan fornl nr 157 åter
fanns ett 50-tal bitar av ett lerkärl med hank, några järn
föremål, bälteringar? och hartstätning. Lerkärlets form 
daterar graven till äldre romersk järnålders första hälft 
(Stenberger 1933 s 31).

Källor och litteratur
Undersökt 1927 av K A Gustawsson, rapport i ATA, fö
remålen i SHM inv nr 18 407

Undersökt 1929 av Stenberger, rapport i ATA dnr 
4763/29, föremålen förvaras i SHM inv nr 19246.

Fig. VII. 26. Den av K A Gustawsson undersökta häll- 
kistan, fornl nr 157, efterframrensning av skelettet. Fo
to från S av KA Gustawsson 1927, ATA.

Fig. VII:26. Stone cist, Raä no. 157, excavated by 
K.A.Gustawsson, with the cleaned skeleton. Photo from 
south by K. A. Gustawsson, 1927.
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Fig VII: 27. M Stenberger sittande invid en till hälften nedrasad hällkista vilket enligt uppgift i ATA skall vara från grus
taget vid Tribergaby men troligen är från grustaget N om Hulterstad by. Foto M Stenb er ger 1929, ATA.

Fig VIL27. M. Stenberger sitting beside the partly collapsed stone cist which, according to information in ATA, is from 
the gravel quarry near Triberga village, but which probably is from the gravel quarry north of Hulterstad village in
stead. Photo by M. Stenberger, 1929.

Gravfält mellan byarna Triberga och Hulterstad, fornlämning 155 och 157
Undersökt av K A Gustawsson 1927 och M Stenberger 1929
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K A Gustawsson 1927

HÄLLKISTA, 2,25x0,76x0,75 m, av stå
ende kalkstenar. Lockhällar i den N de
len.

Stenberger 1929

HÄLLKISTA, skadad, endast 2 parallella 
sidohällar bevarade. Mellan hällarna 
rester av skelett på olika nivåer i den 
myllblandade sandjorden.

NNO-
SSV

NNO-
SSV

X X X

X

Blb

B2b
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Gravfält på Hulterstad kvarnbacke, fornlämning nr 86

Topografi
Söder om Hulterstad by och ca 150 m söder om fornl nr 
77 ligger socknens största gravfält. Det följer östra land
borgens krön öster om landsvägen och utgör ett markant 
inslag i det flacka landskapet med Stora Alvaret i väs
ter och sjömarker mot Östersjön i öster. Gravfältet är ca 
730 m långt och 40-120 m brett, avsmalnande och flack
are mot söder. Det utgörs dels av samfälld mark, dels i 
sin nordöstra del av tomtmark för Hulterstad bys malm
bebyggelse.

I väster begränsas det av östra landsvägen, i öster av 
en stenmur. Tidigare utnyttjades marken till grustäkt och 
gravfältet har på åtskilliga ställen övertorvade gropar, 
en del ganska stora.

A Ahlqvist nämner gravfältet i sin beskrivning av 
Hulterstad socken. Han har visserligen felaktigt angivit 
dess läge som betydligt nordligare, men han har en så 
ingående beskrivning av gravfältet och dess olika grav
former, liksom avbildningar av några typer, att det fö
refaller helt klart att det är detta gravfält som avses.

År 1874 ”aftecknade” HAR Sidén ”ej fullständigt 
eller fullt noggrant” gravfältet och han skriver i sin kom
mentar; ”... genom en ständigt vidhållande grustägt har 
sättningarne blifvit förstörda samt flera alldeles bort
tagna”. Även S Söderberg, som i ATS 9:2 publicerat sin 
utgrävning av två gravhögar konstaterar att nästan alla 
högarna visar spår av skattsökare. Han utförde en rädd- 
ningsgrävning av den enda grav som låg utanför den öst
liga stenmuren medan bymännen begärt tillstånd att fa 
ta grus där.

Åren 1901 och 1902 företog F J Bæhrendtz arkeolo
giska undersökningar, dels i gravfältets sydligaste del, 
dels i det mittersta området.

1 samband med K A Gustawssons och A Karlens 
grustagsinventering på Öland karterades området 1926. 
Den omfattar 257 nummer.

Ahlqvist ger en ganska ingående beskrivning av grav
fältets olika gravformer: ”runda ättehögar med fotked
jor, planerade offerkretsar, med och utan fredsbanor, 
rektanglar med klapper planerade och med höga hörn
stenar af granit och flere reste pelarform bautastenar af 
3 alnars höjd, smärre runda ättekullar och en destruerad 
domplats, af hwilken blott 3 stenar med sina fotkulor 
ännu äro orubbade”.

I fornminnesinventeringens protokoll från 1975 be
skrivs 10 högar, den största med 20 m diameter och mer 
än en m hög, de övriga 4 - 9 m i diameter och 0,4 - 0,8 
m höga. Den största högen har en ca en och en halv m 
stor mittsten. Kantkedja av klumpstenar eller kantsäll- 
da kalkstensflisor förekommer i ett par fall. Vanligaste 
gravform är runda stensättningar, 157 st, de flesta med 
en diameter av 3 - 10 m men några upp till 18 m stora. 
I några stensättningar har iakttagits uppstickande kalk- 
stenshällar, endast 6 st har helt eller delvis synlig kant
kedja.

Fig VII:28. Grustäktskarta över gravfaltet, fornl nr 86 
söder om Hulterstad by. Ritning K A Gustawsson och A 
Karlen 1927, ATA.

Fig. VII: 28. Map of the gravel quarry cemetery, Raä no. 
86, south of Hulterstad. Drawing by K. A. Gustawsson 
and A. Karlén, 1927.
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Av de 21 rektangulära stensättningarna, 2,5 x 3 - 10 
x 17 m stora, har sju synlig kantkedja av kantställda kalk- 
stenshällar och endast en anläggning har bevarade hörn
stenar. Några har kantvall och anges som 
”husgrundsliknande”.

Tre treuddar med kantkedjor och hörnstenar har no
terats i gravfaltets centrala del, 7 -14 m långa sidor. En 
svårt skadad skeppssättning har påträffats. Den har tro
ligen varit ca 35 m lång och intill 15 m bred. Kullfallna 
bautastenar, mestadels 0,5 -1,5 m stora och kantställda 
kalkstensflisor, som tyder på förekomst av hällkistor har 
också iakttagits.

Vid avbaning i samband med vägarbeten påträffades 
och undersöktes en brandgrav år 1961 i sydligaste de
len av gravfaltet, foml nr 95. Ytterligare en brandgrav 
påträffades och undersöktes i samband med grävning av 
ett kabelschakt i gravfältets norra del år 1978-79. Tre 
skelettgravar med barnskelett upptäcktes vid en pro
vundersökning fór dragning av vatten- och avloppsled
ningar vid östra kanten av gravfaltets norra del.

Yttre gravformer
Söderberg undersökte två högar varav en med 38 stegs 
omkrets utanför stenmuren i gravfaltets östligaste kant. 
Den var omgiven av en kantkedja av 16 rätt stora gra
nitblock lagda i kvadrat med södra sidan öppen. Den an
dra högen, inne på själva gravfaltet, finns inte närmare 
beskriven.

Somrarna 1901 och 1902 gjordes mera omfattande 
arkeologiska utgrävningar av F J Bæhrendtz såväl i grav
fältets sydligaste del som mer centralt. Hans undersök
ningar omfattade sex låga fyrsidiga kullar, två plana 
rektangulära stensättningar med kantkedja av klump
stenar, en ”som det tycktes rund kulle afjord och kul
lersten”, en hällkista med bautasten och fyra hällkistor 
utan markering ovanjord.

Vid dokumentationen utgick Bæhrendtz från Sidéns 
gravfaltskarta, vilken han delvis kompletterade och kor
rigerade. Sidéns två sydligaste fyrkanter, två intill va
randra belägna, plana rektangulära stensättningar med 
kantkedja av klumpstenar var ca 8 x 13 och 8 x 14,5 m 
stora. De innehöll vardera två hällkistor, tre skelettgra
var och en brandgrav. De tre skelettgravarna var öppna 
och synliga i ytan. Två låga, rektangulära stensättning
ar omgivna av kantränna, den ena med en bevarad hörn
sten och mittsten, undersöktes också.

Några gravar förtjänar en mera noggrann beskriv
ning. Lämningar av en ”som det tycktes, rund” låg kul
le av jord och kullersten täckte en rektangel av 
kantställda låga kalkstensflisor, 0,5 - 1,9 m långa med 
låga hörnstenar och en liknande sten mitt i ena gaveln. 
Parallellt med och endast ett par decimeter ifrån denna 
rektangel låg en alldeles likadan och lika stor rektangel 
(4:1 och 2). Om även den täcktes av samma hög fram
går inte av gravbeskrivningen men förefaller troligt. Ytan 
inom flisramen var i båda rektanglarna omsorgsfullt och 
jämnt belagd med ett lager smärre kalkstensflisor.

1 gravfaltets centrala del undersöktes fyra fyrsidiga,

ca 3 x 3 - 4 x 6,5 m stora, låga kullar av jord och sten, 
huvudsakligen ”småflis”. 1 kanten var enstaka kantställda 
kalkstensflisor synliga. Gravarna var, under fyllningen, 
utmärkta genom små kantställda men åtskilda flisor som 
bildade en fyrkant. I söder var en ”ingång” till vaije grav, 
bildad av två parallella kantställda flisor stående i nord- 
syd. En av kullarna täckte två sådana fyrkanter.

Inre gravform
Av de undersökta gravarna innehöll 10 brandgravar och 
12 skelettgravar.

I de fyrsidiga stensättningar som Bæhrendtz under
sökte fann han fem brandgravar av olika typer såsom 
brandlager och brandgrop samt en liten kista av kalk- 
stenshällar med botten- och täckflisor som innehöll brän-

M / A fcV fø r/v , 'fø{ ' l7 I 1! /tl V zf t
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Fig. VIL29. Den rektangulära stensättningen, grav nr 
3, som undersöktes av Bæhrendtz 1901. Teckningen vi
sar två brandlager och en urnegrav. Ritning F J Bæh
rendtz 1901, ATA.

Fig. VII.29. The rectangular stone setting, no. 3, exca
vated by Bæhrendtz in 1901. The drawing shows two 
cremation layers and one urn burial.
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da ben och svartjord (1901:8b). I en stor rektangulär 
stensättning (1901:3) fann han ett lerkärl med brända 
ben täckt av ett lager ”aska” och däröver sten. I samma 
anläggning fanns även två ”kolbäddar”. I tre anlägg
ningar fanns endast kolbäddar, varav en även innehöll 
keramik.

I anläggning 1901:5 låg brandlagret delvis på små 
tunna kalkstensflisor. En av de högar som Söderberg 
grävde ut täckte ett brandlager under en samling stenar 
i dess västra kant.

De brandgravar som upptäcktes vid grävning för 
vägslänt och kabeldike utgjordes av en urnebrandgrop 
med täcksten och en urnegrav.

Bæhrendtz’ utgrävningar omfattade även sju skelett 
i hällkistor. Tre öppna, skadade och plundrade kistor 
omnämns utan beskrivning. De var belägna i anlägg
ningarna 1902:7 och 8, som även innehöll en brandgrav, 
samt utanför nr 7. Fyra andra hällkistor var flatmarks- 
gravar, endast obetydligt synliga i markytan. En av dem 
hade emellertid i norra änden en kullfallen bautasten.

Kistorna var 2 - 3 m långa, 0,5 - 1 m breda och ori
enterade i norr-söder, nordnordöst - sydsydväst och öst 
- väst. Två kistor var skadade och helt urplockade. Tre 
av dem saknade lockhällar, den fjärde hade täckhällar i 
troligtvis två lager och en delvis kallmurad långsida.

De barngravar som undersöktes 1978 utgjordes av 
två gravgropar (A 6, 7), ca 1,4- 1,6 m långa och 0,9 m 
breda orienterade i nordnordväst-sydsydost resp norr
söder med huvudänden i norr. Skeletten låg i modifie
rat hockerläge respektive utsträckta på rygg. De 
gravlagda var barn, 3-4 resp. 10 -12 år gamla. Den tre
dje barngraven utgjordes av en liten hällkista (A9), 1,1 
x 0,65 m stor, utan lockhällar och orienterad i nord
nordväst-sydsydost. Skelettet vilade på sidan med be
nen lätt uppdragna, skallen i norra änden. Gravarna var 
ej synliga i markytan före undersökningen.

Föremål och datering
Fem gravar innehöll endast keramik av enkelt slag, va
rav merparten hade tjänstgjort som urna.

I en helt urplockad hällkista påträffades endast några 
obetydliga bitar av grovt lergods. En närmare datering 
än äldre järnålder av dessa anläggningar torde ej vara 
möjlig. Stenberger föreslår med hjälp av gravformen, 
som han kallar ”stora fyrsidiga kistor av kalkstenshäl- 
lar” och hänvisning till Gotland, en datering till äldre ro
mersk järnålder (SHM 11769=1902:1-2; Stenberger 
1933 s 33). Flisramarna på Hulterstadgravfältet före
faller emellertid inte vara så kistlika som de gotländska.

I den av Söderberg undersökta högen (ATS 9:2,1905 
s 37f) fanns bland brända ben och kol bl a en bronsring 
och smälta bronsbitar till en ringnål, av samma typ som 
en nål avbildad av Åberg (Åberg 1923 fig 313). Ring
nålen daterar graven till vikingatid (Stenberger 1933 s 
72).

Två av Bæhrendtz' hällkistor innehöll skelett och fö
remål som tycktes orubbade (1902:3 och 5). Grav nr 3 
var tre m lång och innehöll ett skelett utsträckt på rygg

med huvudet mot norr och armarna utmed sidorna. I sö
dra delen av kistan påträffades två spjutspetsar av järn, 
en liten spets med hullingar och ett litet järnbeslag (Sten
berger 1933 s 33) och i kistans norra del en grön glas
pärla. I grav nr 5 låg också skelettet utsträckt på rygg 
med armarna utmed sidorna och huvudet mot norr. På 
vänstra armen låg ett svärd med tånge och vid huvudet 
en järnkniv, ett lerkärl och hartstätning. Båda skelett
gravarna har daterats till äldre romersk järnålder (Sten
berger 1933 s 33). I hällkistan med barnskelett 
påträffades en bärnstenspärla. Graven har av utgrävaren 
(H Schulze) daterats till 200-talet e Kr. En närmare da
tering än till äldre järnålder är dock inte möjlig.

Källor och litteratur
A Ahlqvist 1827 s 69.
El A R Siden 1887, upprättad gravfältskarta.
S Söderberg 1884, ATS 9:2 s 37, SHM 7844.
K A Gustawsson och A Karlen 1926, Karta över grus
tag och fornminnen vid Hulterstad by, Hulterstad sock
en, ATA dnr 4002/26.
Undersökning 1901 - 02 av F J Bæhrendtz, rapport i 
ATA, föremålen i SHM inv nr 11 517.
Undersökning 1961 av K G Petersson fornl nr 93, rap
port i ATA dnr 1072/65, föremålen i SHM inv nr 27 868. 
Undersökning 1978 av Hella Schulze, rapport dnr 
1120/78.
Undersökning 1981 av Margareta Sjöberg, rapport dnr 
67848/81.

Fig. VII:30. Plan över grav nr 4 med de båda brandla
gren på Hulterstad kvarnbacke. Ritning F J Bæhrendtz 
1901, ATA.

Fig. VII:30. Plan showing grave no. 4 with the two cre
mation layers at Hulterstad kvarnbacke. Drawing by F. 
J. Bæhrendtz, 1901.
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Gravfält på Hulterstad kvarnbacke, fornl nr 86
Undersökt av S Söderberg 1884, F J Baehrendtz 1901-02, K - G Petersson 1961, 
H Schulze 1978, M Sjöberg 1981
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Söderberg 1884

HÖG, 38 steg d, 0,75 mh,m kvadratisk 
kantkedja öppen åt S, av 16 granitblock, 
skadad. I V kanten av högen en stenpack- 
ning, täckande ett BENLAGER. X vit

Bæhrendtz 1901

1 HÄLLKISTA, 2 m 1, 1 m br, 0,6 m dj, 
omrörd.

N-S ä jäå

2 HÄLLKISTA, 2,1 m 1, 1 m br, 0,5 m dj, 
skadad.

N-S X ä jäå

3 STENSÄTTNING, rektangulär, 15 ml, 8 
m br, med kantränna, hörnstenar och mitt
sten, innehållande;
BRANDLAGER 3x2,5x0,03 m st, och 
URNEGRAV.

NNO-
SSV

X
jäå 
ä jäå

4 STENSÄTTNING, rektangulär, 5,5x4 m 
täckande två rektanglar av kantställda fli
sor m öppning i S, innehållande;
2 BRANDLAGER.

Ö-V
N-S

vit

5 STENSÄTTNING, kvadratisk 3x2,9 m, 
kantkedja av låga kantställda flisor täck
ande BRANDLAGER, rund 1,5 m d, del
vis på flisläggning.

ä jäå

6 STENSÄTTNING, rektangulär, av jord 
och småflis. Kant av låga kantställda fli
sor, rester av BRANDLAGER.

N-S

vit

7 STENSÄTTNING, rektangulär, 6x4x0,5 
m, täckande BRANDLAGER 6x1,5 m.

Bæhrendtz 1902

N-S

jäå

1 STENSÄTTNING, rund, täckande en 
rektangel av kantställda flisor, 0,9- 
1,9x0,2-0,5x0,05 m st, m hörnstenar i NO 
och SO, 4,7x2,5 m, inom rektangeln flis
läggning täckande ett BRANDLAGER, 1 
m d och 0,05 m tj.

X vit

2 STENKRETS, rektangulär, 4,5x2,6 m av 
kantställda kalkstensflisor, 0,45-1,4x 0;2- 
0,5 m st, 3 hörnstenar, flisläggning inom 
stenramen täckande BRANDGROP, 0,5 
m d, 0,6 m dj

N-S

X jäå

3 HÄLLKISTA, 3 ml, 0,55 m br, 0,75 m 
dj, av stående hällar,saknade markering 
ovan jord, men var synlig i markytan.

N-S X X rV:2

4 STENSÄTTNING, rektangulär 10x5 m, 
med grund kantränna, saknade gravlägg
ning.

N-S

5 HÄLLKISTA, 2,2 m 1, 0,58 m br, 0,6 m 
dj, vid kullfallen rest sten, av kantställda 
hällar med lockhällar delvis nedrasade i 
kistan. Skelett utsträckt på rygg.

N-S X X X IV:2

6 HÄLLKISTA plundrad N-S ä jäå

7 STENKRETS, rektangulär, ca 14x8 m st 
täckande 2 HÄLLKISTOR varav en un
dersöktes, plundrad.

N-S
N-S jäå
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8

A6

A6

A6

STENSÄTTNING, rektangulär, 14,5x8 
m, kantkedja av stora klumpstenar I S de
len en
HÄLLKISTA, 0,7 m 1, 0,35 m br m lock 
och bottenflisor inehållande svartjord, 
grus och brända ben.
I S delen en HÄLLKISTA öppen och ska
dad.

K G Petersson 1961

URNEBRANDGROP, 0,35x0,2 m m lock
flisa utan markering ovan mark

H Schulze 1978

GRAVGROP, 1,4x0,9 m

GRAVGROP, 1,6x0,9 m

HÄLLKISTA, 1,1x0,65 m, av stående 
hällar

M Beskow Siöbere 1981
URNEGRAV i kabelschakt

N-S

Ö-V

N-S

NNV-
sso
N-S

NNV-
SSO

X

ä jäå

ä jäå

jäå

jäå

jäå

ä jäå

jäå

/< ♦< t f ł «.•'

F/g. VIL31. De av F J Bæhrendtz undersökta gravarna på Hulterstads kvarnbacke öster om vägen. Teckning F J Bceh- 
rendtz, 1901.

VII.31. The graves excavated by F. J. Bæhrendtz east of the road at Hulterstad kvarnbacke. Drawing by F.J. Bæhrendtz, 
1901.
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Fornlämning nr 77, 79 och 81, Hulterstad västra gravfält

Topografi
Fornlämningsområdet omfattar samfälld mark tillhörig 
Hulterstad by på östra landborgen söder om byn och väs
ter om östra landsvägen. I norr och nordväst begränsas 
det av Penåsabäcken. Den samfällda marken, som un
der lång tid använts for byns behov av grus sträcker sig 
utmed landsvägen i en 45 - 65 m bred och 200 m lång 
remsa. Den sydligaste delen av samfälligheten är upp
odlad. Hela det gamla grustaget är numera gräsbevux
et, men ytan är ojämn och delvis utfylld av påfört 
material. Två skadade högar och några kalkstensflisor 
utgör de enda synliga resterna av ett försvunnet grav
fält. På området finns nu tre jordkällare. I norra delen 
står en väderkvarn och en gammal smedja.

Detta gravfält nämns av A Ahlqvist då han i början 
av 1800-talet beskriver Hulterstads fornminnen (Ahlq
vist 1825 s 61). På platsen fanns ”en stor mängd Ätte
högar” men redan på den tiden var ”större delen af desse 
högar... destruerade genom grushämtning”. S Söderberg 
besökte gravfältet 1884, varvid han grävde ut en häll- 
kista som skadats vid grustäkt. Han noterade då att ”på 
åsen finnas åtskilliga små grafhögar”. Ännu i början av 
1900-talet fanns inom detta område många fornläm- 
ningar, men vid mitten av 1920-talet återstod endast ett 
fatal. År 1927 upprättades en karta över gravfältet i sam
band med den grustagsinventering som utfördes på 
Öland av K A Gustawsson och A Karlen. Ett femtontal 
mer eller mindre fragmentariska gravar ritades in och 
det beslöts att kvarvarande anläggningar skulle under
sökas. År 1931 företog Floderus en i det närmaste total 
utgrävning av gravfältet varefter hela området med un
dantag av ett par undersökta och en icke undersökt grav, 
uppläts for grustäkt. Senare har flera inte tidigare kän
da gravar påträffats och undersökts i samband med grus
täkt och schaktningsarbeten, t ex Bellander 1933, 
Anderbjörk 1937, Rosell 1954 m fl. Den senaste ut
grävningen på platsen företogs 1969 i samband med av- 
baningsarbeten för en planerad sommarstugebebyggelse.

En skadad hällkista upptäckt i samband med jord
bruksarbete, har undersökts i åkermark i samfällighe- 
tens sydligaste del, fornl nr 79.

Vid fornminnesinventeringen 1975 återstod endast 
rester av två skadade högar och ett par kalkstensflisor 
till hällkistor, samt en rektangulär stensättning i grusta
gets södra kant.

Yttre gravformer
Enligt A Ahlqvists beskrivning fanns ”... en stor mängd 
ättehögar av omkring 1 1/2 alns lodrät höjd, alla utan 
fotkedjor och med jord betäckte. Större delen av dessa 
högar äro nu destruerade genom grushämtning till väg- 
fyllnad och det syns tydligt hur liken är jordade obrän
da i högarna utan all stenkista, endast täckta med sand 
och klapper samt ett och annat mindre kalkstensstycke”. 
Av de 24 gravanläggningar som karterats och utgrävts i

Fig. VII: 32. Grustäktskarta över Hulterstads västra grav
fält. Av kartan framgår hur sargade landborgsgravfäl
ten ofta var av grustäkter redan på 1920-talet. Teckning 
KA Gustawsson 1927, ATA.

Fig. VII:32. Map of the gravel quarry at Husterstad's 
western cemetery. Here the degree to which the "Land
borg” cemeteries were already damaged by the quarri
es in the 1920s is clearly seen.
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Fig. VII.33. Den av Anderbjörk undersökta hällkistanföre undersökning. Foto 1937 av Anderbjörk, ATA. 

Fig. VII: 33. The stone cist prior to excavation by Anderbjörk.

Fig. VII: 34.1 kistan låg ett skelett och vid dess midjeparti påträffades en bronskedja och en sax av järn. Till höger när
bild på kedjan och saxen före upptagande. Foto 1937 av Anderbjörk, ATA.

Fig. VII: 34. Inside the cist was a skeleton with a bronze chain and a pair of iron shears found at its waist. Detail pho
tograph of the chain and shears before removal (right).
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modern tid har endast nio haft bevarad markering ovan 
jord. Fem av dessa var högar eller rester av högar och 
endast två var så välbevarade att deras storlek kunnat 
uppskattas. Den ena var 11 m, den andra 8 m i diame
ter och höjden var ca 0,6 m. Den större högen var om
given av kantränna.

Två runda stensättningar, 5 och 10 m i diameter, no
terades vid 1941 års fornminnesinventering. Den större 
förmodligen kring en av Floderus undersökt hällkista, 
den mindre undersökt 1969 av B-M Hammarskiöld, enl 
kommentar i fornlämningsregistret 1975 skulle dessa 
vara fornl nr 78 och 82.

En grav markerades i jordytan av tre kantställda häl
lar och öster om denna och skild från densamma av två 
kantställda kalkstensflisor anträffades ännu en. Dessa 
bildade tillsammans en rektangulär stensättning, 4 x 2,5 
m stor, av flisor som stack upp ca 0,1 - 0,2 m över tor- 
vytan. Anläggningen innehöll två brandgravar.

En hällkista utmärktes ovanjord av tre intill meter
stora klumpstenar.

Inre gravformer
Skelett i hällkista var det helt dominerande gravskicket 
att döma av de undersökta anläggningarna. Två av hö
garna innehöll flera begravningar. I en av dem, A2, fanns 
två hällkistor, den ena över och delvis korsande den an
dra. Den undre, orienterad i nord-sydlig riktning, var 
byggd av grova flisor, den övre, orienterad i ca väst-öst
lig riktning var välbyggd av tunna tillformade kalk
stensflisor. I botten av den övre kistan påträffades rester 
av en brandgrav i form av ett brandlager. Flögen A3 in
nehöll en igenrasad kista av grova hällar med ett skelett

och öster om denna ännu en kista fast mindre, vari en
dast sand påträffades.

Floderus nämner särskilt att några hällkistor var om
sorgsfullt byggda av tunna tillformade flisor, medan an
dra var mer oregelbundna av grova ej tillhuggna 
kalkstenshällar, fyra resp tre kistor.

Fem stenkistor var byggda med kallmurade långsi
dor och gavlar av resta hällar. 1 två skelettgravar var trä
rester eller nitar tecken på träkista och två skelett har 
hittats i ospecifierade skelettgravar. Kistrester i form av 
enstaka hällar och lösa skelettrester har iakttagits i fle
ra fall. Skelettgravarnas orientering och mått har, på 
grund av att de till övervägande del varit kraftigt ska
dade, ofta ej kunnat anges. Elva gravar tycks ha varit i 
huvudsak orienterade i norr-söder och två har angetts 
som öst-västliga. En av dessa, en odefinierad skelettgrav 
var orienterad väst-öst (SHM 25096).

Alla identifierbara brandgravar utgjordes av brand
lager. Två av dessa påträffades i den rektangulära dub
belgraven, ett skadat brandlager återfanns i en av 
hällkistorna i hög A2, en brandgrav påträffades vid 
schaktningsarbete omedelbart under torvytan. Brandla
gret var begränsat av kantställda kalkstensflisor i öst och 
väst. En brandgrav upptäcktes i grustagskanten som kol 
och brända ben.

Föremål och dateringar
Mer än halva antalet skelettgravar hade varit utsatta for 
sekundära ingrepp eller var skadade av grustäkt. Endast 
fem hällkistor och två skelettgravar i gravgrop, den ena 
med rester av träkista, föreföll någorlunda intakta. Av 
dessa innehöll en hällkista och de båda gravgroparna

Fig. VII: 35. Den del av hällkista nr 15 som var intakt vid undersökningen. Det profilerade remändebeslaget ligger in
vid lårbenet. Foto av E Floderus 1931, ATA.

Fig. VII: 35. Part of stone cist no. 15 still intact at the time of excavation. The profiled strap end is situated beside the 
thigh. Photo by E.Floderus, 1931.
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skelett och föremål. I en av kistorna med grova hällar 
(2) och i två kallmurade kistor (10, 13) påträffades en
dast skelett. En liten hällkista (3a) innehöll endast sand.

I hällkistan, anl nr 2a, påträffades en glaspärla samt 
rovdjurstand, fågelben och björnfalanger medan häll
kistan, anl 15, innehöll ett profilerat remändebeslag. Fö
remålen visar att gravarna anlagts vid övergången mellan 
äldre och yngre romersk järnålder.

Skeletten i gravgrop var ej så välbevarade. Utrust
ningen i dessa var mycket enkel; kniv, sölja ? och bry
ne respektive några järnnitar och små flata stenar 
(sänken?).

Ej heller den av Anderbjörk undersökta hällkistan var 
rikt utrustad. De mest intressanta föremålen var ett nål
hus av ben med bronskedja, sax och en hoprostad järn
klump som tolkats som fyra hästbroddar. Nålhuset och 
saxen daterar graven till vikingatid.

Av övriga hällkistor var några ”helt plundrade”, an
dra mer eller mindre omrörda och skadade med benres
ter och rester av gravgods såsom hartstätningsbitar, 
krukskärvor, kam och smärre järnföremål.

Den föremålsrikaste graven framkom vid grushämt
ning. Därvid tillvaratogs ett par ovala spännbucklor. Vid 
efterundersökning på platsen farm man en järnkniv, tyg
fragment, skinnbitar och pärlor. Av själva gravanlägg
ningen fanns inga spår och man kan endast förmoda att 
det rör sig om ett slutet fynd. Föremålskombinationer- 
na liksom föremål styperna anger att dessa gravar an
lagts under vikingatid.

Endast två brandgravar, A14 a och b, innehöll före
mål - nämligen ett skifferbryne i vardera samt små frag
ment av ett ringspänne i Al4 a. Ringspännet och 
skifferbrynena daterar de båda gravarna till vikingatid.

Källor och litteratur
S Söderberg ATS nr 9:2 s 39.
K A Gustawsson och A Karlen upprättade karta över 
gravfältet 1927, förvaras i ATA dnr 3193/27. 
Undersökning 1927 av K A Gustawsson, rapport i ATA 
dnr 2685/27, föremålen i STIM inv nr 18408, 18224. 
Undersökning 1931 av E Floderus dnr 2273/31, rapport 
i ATA, föremålen i SHM inv nr 19726.
Undersökning 1933 av E Bellander, rapport i ATA dnr 
1901 eller 9101/33, föremålen i SHM inv nr 20428. 
Undersökning 1937 av Anderbjörk, rapport i ATA dnr 
2895/37, föremålen i SHM inv nr 21802. 
Undersökning 1954 av C O Rossell, rapport i ATA, fö
remålen i SHM inv nr 25096.
Undersökning 1954 av K-G Petersson, fornl nr 79 
4812/54, föremålen i SHM inv nr 25153. 
Undersökning av D Selling och Britt-Marie Hammar- 
skiöld 1969 dnr 4789/69, inv nr SHM 29121.

Fornl nr 77, 79 och 81 gravfält på Hulterstad västra gravfältet
Undersökt av S Söderberg 1884, K A Gustawsson 1927, E Floderus 1931, E Bellander 1933, 
C O Rosell 1954, K-G Petersson 1954 och B-M Hammarskiöld 1969
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2:a

2:1

2

2b

Söderbers 1884
HÄLLKISTA, skadad vid grashämtning, 
innehållande skelett.

K A Gustawsson 1927
HÄLLKISTA, kallmurade långsidor, rest 
av, innehållande skelett.

Fl odems 1931
HÖG, 0,85 m h, av sand, jord och kalk- 
stensflisor, med mittgrop, innehållande 
SKELETTGRAV med omrört skelett.

STENSÄTTNING?, täckande HÄLLKIS
TA av stående välhuggna sidohällar, 3 i
N långsidan, 1 i V gaveln, 1 i södra lång
sidan, innehållande omrörda skelettrester 
därunder
BRANDGRAV, rester av, förstörd vid 
anläggandet av hällkistan
0,2 m under denna kista fotändan av yt
terligare en HÄLLKISTA, oregelbunden 
form, av stående grova kalkstensflisor. 
Skallen vilande på en stenplatta. Ö om 
grav nr 2, två hällar, möjligen rester av en 
tredje HÄLLKISTA

N-S

N-S

VNV-
OSO

NNO-
SSV

NNO-
SSV

X X X

bj ömfalang, 
rovdjurstand 
och 2 obrän
da fågelben.

Skelett ca 1,9 
ml.

y rom jäå

rom jäå ?

rom jäå ?
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3 HÄLLKISTA, av oregelbundna infallna 
kalkstensflisor. Innehöll skelett. Ö härom 
liten HÄLLKISTA, fylld av sand.

Skelett av äl
dre individ, 
ca 1,7 m 1.

jäå

rom jäå ?

Gravarna nr 4, 5, 6 var bortschaktade

7 HÄLLKISTA, rest av, byggd av välhugg- 
na kalkstenshällar. Plundrad

8 HÄLLKISTA, rest av, byggd av välhugg- 
na kalkstenshällar. Plundrad

9 HÄLLKISTA, markerad av en rektangu
lär nedsankning, ej undersökt

10

12

HÄLLKISTA, 1,40 m 1, med kallmurade 
långsidor och en stående kalkstensflisa i 
vardera gaveln, innehöll skelett.

HÄLLKISTA, rester av, med skelettrester

NNO-
SSV

skelettet som 
var ca 1,2- 
1,3 m 1, upp
togs ej, graven 
återställdes

rom jäå

13

14:1

HÖG, söndergrävd, innehållande 
HÄLLKISTA, kallmurad

TRE RESTA HÄLLAR. NO om dessa 
BRANDLAGER

N-S

X

Skelett av en 
medelålders 
individ, ca 
1,7-1,75 ml

rom jäå

vit

14:
II

BRANDLAGER, mellan 2 resta kalkstenar. X vit

15 HÄLLKISTA, skadad endast fotändan 
bevarad, innehållande skelettrester in situ.

X X IV:2

E Bellander 1933
GRAVGROP, trärester, skadat skelett. NNO-

SSV
X X vit

7*
Anderhiörk 1937
3 KLUMPSTENAR ovanjord, därunder 
HÄLLKISTA, med träkista, skelett.

NNO-
SSV X

2 spikar och 
järnring vit

8a BRANDLAGER, rest av, 0,3 m d, 0,15 m
ti-

CO Resell 1954
GRAVGROP, skelett, omrört.

K G Petersson 1954

VNV-
oso

X 3 jämnitar vit

HÄLLKISTA, 2,4x0,8 m, av stående 
kalkstenshällar upp till 1,2 m stora, inne
hållande skelettrester, endast smal- och 
skenben i läge.

NNO-
ssv X

vit

A16
B-M Hammarskjöld 1969
GRAVGROP, 0,9x0,35x0,75 m, fyllning 
av brunfärgad sand och 3 flata stenar i an
läggningens S del, innehållande skelett
rester.

N-S
vit

A17 BRANDLAGER, 0,6 m d, avgränsat i V 
och Ö av kantställd kalkstensflisa. Under 
brandlagret en söndervittrad vitfargad 
sten.

vit?
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HULTERSTA
Past. exp. O

HULTERSTAD]£ J 40:1

/< 7:75

/Carze; 77/: 6. Undersökta gravar påfornl nr 77, 79, 87, 8(5, 94, 756 oc/z 794 i och S om Hulterstad by. Utdrag ur eko
nomisk karta (Hulterstad 4G 1 j). Skala 1:10 000.

Map VII: 6. Excavated graves at Rad nos. 77, 79, 81, 86, 94, 156, and 194, in and south of Hulterstad village. From the 
Economic map of Sweden. Scale 1:10 000.
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Gravar i Hulterstad by, fornlämning nr 156,194

Topografi
IOC Ekmans samling av fornsaker finns många före
mål som uppgetts vara funna ”nära kyrkan” i Hulterstad. 
Numera finns emellertid inga synliga spår av gravar el
ler gravfält i kyrkans närhet. Dock fann man 1974 vid 
gravgrävning på kyrkogården ett lerkärl som daterats till 
vikingatid. Inga spår av begravning eller andra föremål 
påträffades vid tillfället.

En två m lång hällkista som också kommit fram på 
kyrkogården vid gravgrävning år 1978 täcktes åter med 
jord utan undersökning.

Omkring kyrkan har man funnit ett tjugotal delar av 
runstenar.

På två tomter gränsande till varandra ca 60-85 m norr 
om Hulterstadbäcken väster om landsvägen har tre ske
lettgravar påträffats vid markarbeten. Efterundersökning 
av M Hofrén 1927, fornl nr 194 och av K G Petterson 
1954, fornl nr 156.

Yttre och inre gravform
På en nyröjd byggnadstomt i södra delen av byn kvar
stod en mindre kulle som rest av en låg åssträckning, 
fornl nr 194.1 kullens östra och västra schaktvägg fanns 
rester av gravar, vilka påträffats under arbetena. Den ös
tra graven var “en vanlig hällkista av vilken nu endast

en del återstod”, bl a saknades gavelhäll medan “delar 
av locket återstod”. Graven innehöll endast ”några ben”. 
Den västra graven ”bestod endast av ett direkt i gruset 
lagt skelett, tämligen väl bevarat”.

Fornl. nr 156 utgjordes av en gravgrop i åkermark. 
Den innehöll ett skelett, vilande i fin sand i framstupa 
läge och orienterat i nordsydlig riktning. Båda gravar
na saknade markering ovan mark.

Föremål och datering
Gravgropen fornl nr 156 innehöll en remsölja och ett re- 
mändebeslag av järn samt tre klammerlika järnbeslag. 
Söljans och remändebeslagets form daterar gravens an
läggningstid till övergången mellan äldre och yngre ro
mersk järnålder.

Källor och litteratur
Fornl nr 194 undersökt av M Hofrén 1927, rapport i ATA 
dnr 1424 och 1506/27.
Fornl nr 156 undersökt 1954 av K G Petersson, rapport 
i ATA dnr 4412/54, föremålen i SHM inv nr 25132.

Fornl nr 156 och 194, gravar i södra delen av Hulterstad by
Undersökta av K G Petersson 1954 och M Hofrén 1927
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M Hofrén 1927

KULLE, innehållande:
HÄLLKISTA, skadad, sidor byggda av 
stående kalkstenar och med enstaka lock
hällar.

SKELETTGRAV, saknar närmare be
skrivning.

K G Petersson 1954

GRAVGROP, 0,9-1 m under markytan 
med skelett på mage. Måttuppgifl saknas

N-S X

äjäå ?

jäå?

B2b/C 1 a

Hulterstad socken 317



Fornlämning nr 94, grav på Skärlöv 48:2

Topografi
Söder om Hulterstads by, ett par hundra meter norr om 
gränsen till Skärlövs bymark, avsmalnar landborgsval
len och är här blott ca 50 m bred, där den genomkorsas 
av Torpbrobäcken. Denna smala landborgsremsa utgör 
en utlöpare av Skärlöv in i Hulterstads marker och har 
tidigare använts som grustag. Den är numera bevuxen 
med tallskog. Det är förmodligen rimligt att betrakta 
denna strandvall säng som den sydligaste änden av det 
stora gravfältet söder om Hulterstad by.

År 1962 undersökte M Beskow här resterna av en san
nolikt 8 m i diameter stor hög, skadad av såväl grustäkt 
som av landsvägen. Rester av en hällkista intill högen 
undersöktes också. Ytterligare en skadad hällkista är 
känd från området.

Yttre och inre gravformer
Av högen återstod vid undersökningstillfället ett ca 3 m 
brett parti, övertorvat, med fyllning av intill ca 0,4 m 
stora gråstenar, kalkstensflisor och jord. En cirkelrund 
orsten iakttogs i fyllningen.

Under fyllningen fanns ett 2-3 cm tjockt svartjords
lager med brända ben, små keramikskärvor och en järn
ring.

Hällkistan av vilken endast den sydöstra delen åter
stod saknade yttre konstruktion. Den var byggd av resta 
flisor och hade täckhällar av intill halvmeterstora kalk
stensflisor. Spikar och trärester visade att hällkistan in
nehållit en träkista. Skelettets fot- och underben fanns 
bevarade in situ.

Föremål och datering
Föremålen i brandlagret under högen bestod av keramik 
och en järnring. Keramiken är välbränd, vilket tyder på 
att den är från äldre järnålder.

Hällkistan innehöll ett skifferbryne, en kniv och en 
melonformad pärla, vilket daterar denna gravläggning 
till vikingatid.

Källor och litteratur
Undersökning 1962 av Margareta Beskow, rapport i ATA 
781/62, fynden förvaras i KLM.

Fig. VII:36. Vy över gravfältet S om Hulterstad by. Iförgrunden en skeppsättning. Foto från S av K A Gustawsson 1926, 
ATA.

Fig. VII: 36. View of the cemetery south of Hulterstad village. A ship-setting is visible in the foreground. Photo from 
south.
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4. Förteckning över övriga gravfynd

Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

SHM 27125 Alby 6:1 Hällkista utan markering 
ovan jord. Skadad vid 
grundgrävning.

Skelett N-S jäå? M Beskow

KLM Alby 3:5 Funnet vid jordbruksarbe
te. Troligen sönderplöjd 
grav(ar). Inga spår av 
konstruktion.

Bronsspänne, 
krukskärvor, flint- 
bitar, brända ben o 
kol.

M Beskow
AT A dnr 5782/62

SHM 26087 Skärlöv Skelett funnet vid schakt- 
ning 0,5 m underjordytan 
V-Ö.

Skelett jäå? ATA 3271/59

Alby 16:1 Hällkista funnen vid 
grustäkt.

Kranium i schakt
väggen när anmä
laren kom till plat
sen.

jäå? AT A 5755/84

SHM
1304:1836:
11

Nära Hulterstad 
kyrka

Funnet vid sidan av 
obränt människobenrang- 
el i stenkista.

Fibula av brons y rom jäå Ekmans samling/ 
ATA

SHM
1304:1836:
15

Nära kyrkan Funnet jämte obränt ske
lett i gravhög.

Pilspets, järn, jäm- 
bitar.

ä jäå Ekmans samling/ 
ATA

SHM
1304:1838:
34,35

Nära kyrkan Funnet i gravhög "Snömål" av 
brons, glaspärla.

rom jäå? Ekmans samling/ 
ATA

SHM
1304:1876:
318

Å allmännings- 
grustaget
10 famnar 
från Hulter
stads bro

Funnet i maj 1876 i en 
kruka, som var täckt av 
en stenflisa

Lerkärl, guldpärla, 
likarmat spänne, 
runt spänne, 3 
brons-hängen, 
bronskedja m sil
verring och häng- 
prydnad, brons
kedja m nål, 2 
bronsnålar, 5 
bronsbeslag, 2 
fingerringar.

vit Ekmans samling/ 
ATA

SHM
1304:1836:
117

Alby I gravhög 8-kantig kameol- 
pärla.

yjäå Ekmans samling/ 
ATA.

SHM 7242 Mellan Skär
löv och Mell- 
by på landbor
gen.

Funnet vid grusgrävning i 
hällkista m kranium i N.

Profilerat remän- 
debeslag.

ä rom jäå

SHM 1985 Skärlövs by Funnet hösten 1849 i 
rund gravhög. "Grav
kammare" av resta flisor 
kring ett skelett som låg 
"på själva marken" med

Jämkniv med ben- 
skaft, våg med 2 
skålar.

vit M Sjöberg s 72.
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Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

lockhällar.

SHM
1304:1837:
262-264

Skärlövs by Funnet vid grushämtning 
i backe, "där är en graf- 
hög"

Lerkärl, kil av 
skiffer, 20 runda 
stenskivor, obränt 
skelett.

jäå?

Dnr
5782/62
KLM

Alby 3:5 I jordytan i samband med 
jordbruksarbete. Inga 
spår av gravläggning.

Bronsspänne, kera
mik, flintbitar, 
brända ben och 
kol.

rom jäå? Undersökt av M 
Beskow Sjöberg

SHM
1304:1836:
25

Hulterstad
socken

Funnet i en gravhög jäm
te obrända människoben

5 pärlor, 2 skällor, 
brons

vit Ekmans samling/ 
AT A

SHM
1304:1836:
17

Hulterstad
socken

Funnet i ett stenrör yxa av järn ä jäå
Ekmans samling/ 
AT A

SHM
1304:1836:
16

Hulterstad
socken

Funnet i en gravhög 2 pärlor, bergskris
tall och glasfluss

vit

SHM
1304:1836:
39

Hulterstad
socken

Funnet i en gravhög Förgyllt rektangu
lärt bronsbeslag

vet Ekmans samling/ 
AT A

SHM
1304:1836:
50-51

Hulterstad
socken

Funnet i en gravhög jäm
te obrända människoben.

Lansspets och 
svärd av järn.

rom jäå? Ekmans samling/ 
AT A

SHM
1304:1837:
186-187

Hulterstad
socken

Funnet i maj 1837 i en 
gravhög jämte brända 
ben.

Av brons: armring, 
kedja, ring, agraff,
2 ovala spänn- 
bucklor; pärlor av 
glas och glasfluss.

vit Ekmans samling/ 
AT A

SHM
1304:1837:
221-22

Hulterstad
socken

Funna tillsammans i en 
gravhög.

Oval spännbuckla, 
fragment, bitar av 
benkam, glaspärla, 
doppsko, beslag.

vit Ekmans samling/ 
AT A

SHM
1304:1837:
237-238

Hulterstad
socken

Funna i juli 1837 i en 
gravhög vid sandkörning 
" alla saker i stark eld" ty 
träkol sitter fast i metal
len.

2 ovala spänn- 
bucklor.

vit Ekmans samling/ 
AT A

SHM 1304: 
1837:243

Hulterstad
socken

Funna i en gravhög Fingerring av sil
ver.

rom jäå Ekmans samling/ 
AT A

SHM 1304: 
1837:244

Hulterstad
socken

Funna i en gravhög Täljstensskiva med 
hål

vit? Ekmans samling/ 
AT A
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Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor, litteratur

SHM 1304:
1838:12

Hulterstad
socken

I en gravhög; funna jämte
5 dylika, nu förstörda

Skålla av brons
bleck.

rom jäå? Ekmans samling/ 
ATA

SHM 8164 Gravfynd. Sakerna har 
varit i eld. Såldes av S 
Pettersson

Klase av guldkorn, 
del av bronsfibula, 
remsölja, del av 
nål, jämkniv, 
krukskärvor, del av 
silversmycke.

y rom jäå Ekmans samling/ 
ATA

SHM
1304:1836:
37,38

Hulterstad
socken

Funna tillsammans i en 
gravhög

Spjutspets, järn, fi
bula, brons

y rom jäå Ekmans samling/ 
ATA
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5. Föremålskatalog

Fornlämning nr 15, Gösslunda rör, gravfält 

Röset

ANLÄGGNING la
Lansspets, järn, med spetsovalt smalt blad och rund 
holk med två nithål 2 cm från dess bas, 13,7 cm 1, 
bladets största hr 1,4 cm. Holkens d 2 cm, nithålens 
d 0,5 cm. F 108. 1

Eneggat svärd, järn, med fem nitar i tången och 
två vid klingans bas. Ett litet intag avskiljer över
gången mellan tånge och klingans rygg, som är för
stärkt. Svärdet är hopböjt i en båge. Spetsen saknas. 
Korda-1 54,8 cm, Klingans största br 5 cm. Tången 
10,7 cm 1, 1,5-2,2 cm br. Nitarna 0,5 cm d. F 109, 
113. 2

Svärdsslidebeslag, järn, 1 helt och 19 fragment. 
Beslaget består av tresidig ten som antingen bred
das i båda ändar eller har en ögla i en ände. Två en
kla nästan hela samt halv skänkel och ögla av två 
dubbla, 1,1-8,6 cm 1, 0,3-0,7 cm br. F 94, 96-99, 
102-106,109-111, 112 b, 115. 3

Järnfragment, 8 st, möjligen rester av en sköld
buckla. Fragmentens storlek från 1,1x0,7 cm till 
3,6x2,5 cm. F 119.
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ANLÄGGNING lb
Rakkniv, brons, med S-svängd egg, rak rygg, tvärt av
skuren kortända, skaftet tillbakaböjt och avslutat med 
en spiral lagd i två varv. 10,4 cm 1, 2,3 cm br, bladets tj 
ca 0,05 cm, skaftets tj 0,18 cm. Närmast som Minnen 
fig 1242. F 90a. 4

i
0

4

Skära, brons, fragment, grundtyp Minnen fig 1068, 
1269-1271 “såg”. Ändstycke med en nabb på ryggen. 
En sida rak, andra välvd med en ojämn fåra nära ryg
gen. Fragmentets kanter svårt korroderade. Inga säkra 
spår av tandning längs eggen. L 5,2 cm, största br 1 cm, 
tj 0,2 cm. F 101. 5

Bronsbleck, 4 fragment, de två större ursprungligen 
med passning. Fragmentens storlek 3,5x0,9x0,04 cm, 
0,6x0,6x0,04 cm, 2 st 0,2x0,30x0,04 cm. F121.

Harts, 4 bitar. Fl90

ANLÄGGNING lc
Bronsband, avsmalnande mot ena änden, svagt böjt, 2 
cm 1, 0,2-0,3 cm br. F 87 6

Pärla, glas, grönblå, 0,6 cm d. Fl31

Keramik, av rödgrått gods, en skärva av mynning eller 
botten med rätvinklig kant. F 132

ANLÄGGNING lf
Skära, brons, 2 fragment. Eggen konkav, en sida välvd, 
andra rak. Det ena fragmentet 5,8 cm 1 med två nabbar 
vid ryggen. Det andra är 1,8 cm 1 med en nabb vid ryg
gen. Skärans br exkl nabbar 0,8 cm, inkl nabbar 1,4 cm, 
tj 0,2 cm. F 275. 7

Harts, 1 fragment.

ANLÄGGNING lg
Harts, 2 fragment, 2 g. F 249, 261
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ANLAGGNING li
Keramik, ca 110 bitar, troligen från ett kärl av mellan- 
grovmagrat gråbrunt gods med slät yta, flat botten, svagt 
konkvex bukvägg och svagt konkav hals. Skuldra och 
mynningsrand uppvisar brottytor efter ett öra eller lik
nande. Godstj 0,4-1 cm, h ca 12,3 cm, d vid skuldra ca 
13 cm och vid mynning ca 12 cm. F340

Kvartsavslag, 2 st, av vit kvarts. 1,7x1,3x0,25 cm resp 
2x1,8x0,4 cm stort. F 341

Harts, 3 större, ca 2,4 cm stora och 5 mindre bitar, 0,5-
1,1 cm stora. De större och en mindre bit med trekan
tigt tvärsnitt. F 375

ANLÄGGNING lk
Flintavslag, 1 st, bränt, 1,8 cm stor. F 651.

Bronsring, av hopböjt bronsband, 1,4 cm d, 0,4-0,6 cm 
br, bandets tj 0,06 cm. F 652. 8

ANLÄGGNING ln
Dräktnål, brons, huvud av polyedrisk kub under en plat
ta med hål. Yttersta nålspetsen saknas, 4 cm 1. Nålen 0,2 
cm d. 9

Kräftformigt spänne, brons, tillverkat av ett likarmat 
spänne och liten söljeram, omerad med instämplade fyr
kanter och pärlstavornering på foten. 4,1 cm 1, st br 2,4 
cm. F 299. 10

Kräftformigt spänne, brons, gjutet i ett stycke, pärl- 
stavomering vid övergången båge/fot. 3,5 cm 1, st br 2,5 
cm. F 306. 11

Pärlor, 41 st, av glasfluss, därav 29 st gula tunnforma- 
de, 0,8-0,9 cm d, 6 st röda och gula tunnformade, 0,8- 
0,9 cm d, 1 brungul, 1,1 cm d, 4 mosaikpärlor, varav ett 
fragment, en mörkblå med gula och röda ögon, 1,4 cm 
d, en halv, blågrön med gul rosett och vitt och rött öga,
1,3 cm d, en i två halvor, blågrön och mörkblå med gu
la rosetter, 1,3 cm d. 12
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ANLÄGGNING 11
Bältehake, järn, med en vinkelböjd
ände. Den andra änden saknas,
7, 8 cm 1, st br 1,6 cm. F 67 13

Kedjefragment, järn. Kedja 
av hoplänkade ringar, 
ca 1 cm yttre d. F 68, 71. 14

Bältehake, järn, en ände delad i två tenar, vilka 
avslutas i en spiral. Den andra änden vinkelböjd. 
8,5 cm 1. F 70. 16

Järnfragment. F 75-77.

Flintavslag, spånliknande av gulgrå flinta. L 7 cm.

ANLÄGGNING 14
Järnten, böjd och små järnfragment, korda-14,8 cm, te
nen 0,6 cm d. F 174. 17

Pärla, av hoprullat bronsbleck ornerad med tvärgående 
rader av små drivna bucklor, 1 cm d, 1,1 cm h. F 175.
18

Järnfragment, 2 st. F 180.

ANLÄGGNING 16
Hartstätningsring, oval, 5,5x6-6,5 cm. F 231.

ANLÄGGNING 17
Fingerring, brons, öppen med ändarna gående omlott, 
insidan flat, utsidan välvd, 1,7-2 cm d. F 470 19

Flinta, 3 st gråbruna. 1,6-2,6 cm 1. F 474

Flinta, 1 st gråbrun. 3 cm 1. F 475

Hartstätningsring ca 10 cm d. F 489 

Hartstätning, ca 10 bitar. F 491 

Flinta, blågrå. 1,6 cm 1. F 494

Dubbelknapp, brons, rund överknapp med spår av 3 
koncentriska kretsar, 1,7 cm d, trind ten och kvadratisk 
underknapp. F 495. 20
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Hartstätningsring, ca 10 cm d, funnen kring benkon
centrationen. F 498

ANLÄGGNING 18
Stångknapp, brons. Stången 2,7 cm 1. F 564 21

Hartstätning, 2 bitar. F 571

ANLÄGGNING 19 
Lerkärl, situlaformat 
av mörkbrunt gods. F 493

Fornlämning nr 114,115 och oregistrerade, gravfält 
på östra landborgen norr om Alby

ANLÄGGNING 1.
Fingerring, brons av spirallagd ten med ovalt tvärsnitt 
och avsmalnade ändar. Spiral i tre varv. Inre d 1,5 cm, 
br 0,7-0,8 cm, tenens br 0,25 cm.

Ring, av trind ten, inre d 1 cm. Tenens d 0,25 cm.

Spiral, av ett ca 0,2 cm brett bronsband. 0,2-0,3 cm d, 
2 cm 1. Kring rörets ena ände en ca 0,1 cm bred krage 
av bronsbleck. Ovannämnda föremål hopklumpade av 
rost.

Bit av bronsspiral, som ovan. 0,9 cm 1.

Bärnstenspärla, flat. 1,1-1,2 cm d, 0,2-0,3 cm tj.

Utanför graven påträffades 2 bärnstenspärlor, den ena 
flat, d 0,8 cm, den andra dubbelkonisk, d 1 cm, tjocklek 
0,3 respektive 0,8 cm.

ANLÄGGNING 5
Remändebeslag, brons, karnisprofilerad med rundad 
facetterad stång, fastetungor med genomgående nit, öv
re delen stämpelornerad, nedre delen pärlstavsornerad, 
14,2 cm 1. 22

ANLÄGGNING 6
Lerkärl, med hank och vinklad skuldra av grå
brunt, fint gods. Omering på hank, hals och skul
dra. Höjd 11,3 cm, mynningen 8,8-9,2 cm d, 
buk ca 12 cm d. 23

Lansspets, järn, med insvängd och skadad 
bladegg, kraftig mittås, vilken löper ned på hol
ken vars övre tvärsnitt därigenom blir närmast 
kvadratiskt. Längd 26 cm, bladets st br 3,7 cm. 24

Kniv, järn, med avsatt tånge, bred och något krum 
rygg. Längd 22,5 cm, bladet 15,5 cm 1, största br 2,7 cm, 
tången 8 cm 1. 25
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ANLÄGGNING 7
Kam, ben/hom. 5 tandstycken sammanhållna av två ske
nor med 8 nithål varav 6 bronsnitar kvarsitter. Ornering 
av parvis grupperade halva koncentriska cirklar och dub
bla linjer längs kant. 10,4 cm 1, 1,1 cm tj. 26

Glasbit, av transparant glas.
0. 8x0,6x0,1 cm.

Pressbleck, silver med förgyll
ning. 1 cm 1, 0,5 cm br. 27

Järnkniv, med nitar och skaf- 
tändsnit med rombiskt huvud. Bla
det 8,5 cm 1, tången 5,5 + 3,5 cm
1, nithuvud 1,4x1 cm.

Järnkniv, med trärester på tång
en, 12,8 cm 1.

Bronsskiva, rund, slät. Diameter
1,1 cm.

Bronsklump, rund, 0,5 cm d.

Flintbit

ANLÄGGNING 8
Fragment, glimmer eller glas, storlek 0,3x0,7 cm.

ANLÄGGNING 9a 
Hartstätning, ca 30 g.

27

ANLÄGGNING 11 
Hartstätning, 5 små bitar.

ANLÄGGNING 13
Kniv, järn, med bred tånge
och trärester på skaftet, 15,2 cm 1.

ANLÄGGNING 15 
Lerkärl, 38 bitar + 11 fragment 
av botten och bukvägg. Poröst 
mellanmagrat gods med svartgrå 
kärna och avstruken brungrå ut- 
och insida. Godstj 0,9 cm, 
buk d 21 cm, botten d 13,8 cm, 
bevarad höjd 8,6 cm. 28

ANLÄGGNING 16b
Hartstätningsring, 20 cm d.
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ANLÄGGNING 17
Kniv? järn, fragment med trärester. Längd 6 cm, stör
sta br 2 cm.

Flintavslag, 5 st.

ANLÄGGNING 19
Ringspänne, rund bronsten med omvirade ändar, 2,5 
cm 4 trådens d 0,2 cm. 29

ANLÄGGNING 22
Lansspets, järn, med ryggat, lancettformigt blad och 
rund holk, 21,2 cm 1, bladets största br 3,5 cm, holken
2,2 cm d. 30

ANLÄGGNING 24 
Sköldbuckla, järn, med plant brätte, 
lätt konvergerande hals och konkav 
överdel, vilken avslutas med kort 
konvergerande spets 17-17,5 cm d, 
ca 7,5 cm h, hals 2 cm h, 
brättets br ca 3,5 cm. 31
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Sköldnitar, 8 st, järn, varav två kvarsitter på sköld
bucklans brätte. Runda, flata nithuvud d ca 3,5 cm.

Sköldhandtag, järn, med grepp av triangulär ten av
smalnande mot ändarna som avslutas med nit med run
da flata nithuvuden, 14 cm 1. Nithuvudena ca 2 cm d.
32

Svärd, järn, eneggat med avbruten tånge, 4 nitar och 
trärester vid övergången mellan tånge och klinga. På 
klingan spår av svärdsslida av trä. Längd 45,5 + ca 14 
cm, klingans största bredd ca 4 cm. 33

Nitar till svärdstånge, järn, trinda, 0,4-0,6 cm d, 1,5-1,8 
cm 1.

Svärdsslidebeslag, bandformiga, 9 bitar. 6,5 cm 1, 0,7-
0. 8 cm br. 34

Bronshylsa, till knivskaft? Cylindrisk, av bronsbleck, 
ornerad med släta och strierade vulster. L 1,6 cm, d 1,2 
cm. 35

Järnnit, med bronsbricka och rester av träskaft, 2,4 cm
1, d 1,2 cm. 36

ANLÄGGNING 26
Ögla, järn, till svärdsslidebeslag? närmast triangulär, 1 
av ten. Yttre d ca 2 cm.

Nit, järn, 2 st av trind ten, 1,6 resp 1,7 cm 1, 0,3 cm d.

Svärdsslidebeslag, järn, en ände avbruten, ryggat med 
böjd och breddad ände, 6,6 cm 1, 0,5 cm br.

Järnfragement, 6 st, 0,5-1,5 cm 1.

ANLÄGGNING 28a
Hylsa, av omböjt järnbleck, dubbelkonisk, 0,6 cm 1, 0,8 
cm d.

ANLÄGGNING 29
Keramik, 2 bitar av tunt, hårt och välbränt gods med 
ljus, slät utsida, 4x4 cm och 3,5x2 cm, godstj 0,4-0,6 
cm. Från fyllningen.

Hartstätning, 25 g.

^ Ilje
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ANLÄGGNING 30
Skinn, fragment, innehållande fragment av silvermynt 
knappt 1/4, korroderat. Myntets sidor 1 cm. Läderfrag- 
mentet br 7x5,5 cm.

Rembeslag, av bronsbleck i två delar. En del med liten 
nit kvarsittande på läder, 1,6 cm 1,0,8 cm st br, lös bit st 
11,9 cm, st br 0,9 cm. Läderbit, omvikt, 3,1 + 0,8 =3,9 
cm 1. 38

Rembeslag, brons, 2 delar med lätt trapetzoid form och 
1 nithål i den smala änden och 2 kvarsittande nitar i den 
breda änden. 4,8 cm st br 1,2 cm. Nithuvudena 0,1-0,15 
cm d. 39

Läderrester och rester av textil i tuskaft, ca 3,5x2 cm.

Remdelare, brons, med två dubbla rembeslag med lä
derrester. Beslagen ornerade på ena sidan i trimolier- 
stick imitation. Ryggad ring tvärstrierad, ringens yttre d 
2,8 cm, beslagens längd 3,3 och 3,5 cm. 40

Mynt, silver, klippt, 1/4, sidorna 1 resp 0,9 cm 1. 41

Kam, ben/hom, i 7 delar samt några fragment, smal med 
smala välvda stödskenor och 4 järnnitar, i delar, 7,3 cm
l. 42

Skällor, brons, välvda, med mittnithål och ornerade 
med upphöjda punkter längs kanten. 16 hela, 2 trasiga 
och 6 fragment. Några med spår av textil i tuskaft, 
1,5 cm d. 43 41

Läderrester, med spår av bronsskållor och textil samt 
ett rektangulärt bleck.

Bronsring, fragment, av tunn ten med omvirade ändar.

Järnspikar, med trärester, 19 st, intill 6,5 cm 1. 

Kniv, järn. Bladet 7,5 cm 1, tången 1,8 cm 1. 

Hartstätning, 2 bitar.
43
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Remsölja, brons med tome avjäm. Oval ram med pärl- 
stavsornamentik och palmettformad ”näbb”. Fastrosta- 
de textilrester, 2,6 cm br, 4 cm 1. 44

Rembeslag, brons, till sölja, 4 delar varav 2 omvikta 
bronsbleck, 1,5-2 + 1 cm 1, minsta br 1 cm. Undersida 
3 cm 1, största br 1,5 cm, med 4 nithål 0,1 cm d. Över
sida, omerad med dubbla “trimolierstick” linjer, st 12,1 
cm, st br 1,5 cm, med nithål 0,1 cm d. 45

ANLÄGGNING 35
Dubbelkam, ben/horn, gjord i ett stycke. En sida ome
rad med bågmönster, runt hål vid kortsidan. Längd 4-
4,4 cm, br 4,2 cm. 46

Mynt, silver, fragment. 0,7x0,8 cm.

Bältesölja, brons, D-formad ram i genombruten djur- 
flätsornamentik i rundrelief med plan undersida. Tvär
stång av järn och smal torne av bronsbleck. Fastrostade 
textilrester, 2,5 cm 1, 2,8 cm br. 47

Remdelare, brons, ring med två rembeslag av dubbel
vikt bronsbleck av trapezoid form och med 3 resp 2 nit
hål och 2 kvarvarande nitar. Ett beslag avbrutet. 
Punsornerad av tätt ställda trekantslika punkter. Kvar- 
sittande läderrester i ett beslag. Beslagen 2,4 resp 2,6 
cm 1, 1,5 resp 1,5 cm br. Ringens yttre d 2,2 cm. 48

Ring, brons, med trapezoidformigt dubbelvikt rembe
slag av brons, med tre kvarsittande nitar och läderfrag
ment. Svag bevarad punsornering. Ringens yttre d 2,5 
cm, ten av 0,2 cm d, beslaget 2,6 cm 1, st br 1,5 cm.

Beslag, brons, rektangulär med nit och kvarsittande lä
derrester, 1,5 cm 1, 1,1 cm br.

Läderbälte, fragment med bronsskålla.

Skällor, brons, 5 hela och ca 5 fragmentariska. Välv
da med liten nit i mitten och omering av upphöjda punk
ter längs kanten, ca 1,3 cm d, av samma typ som i anl 
nr 30. 49

Spik, järn, med rhombiskt huvud.

Järnfragment 

Bronsbleck, fragment 

Trärester, från kista.

ANLÄGGNING 36
Spikar, järn, hela och fragmentariska, 8-9 st. Största 1
4,2 cm.

Hulter stad socken 331



ANLÄGGNING 38
Fibulor, 2 st, brons, triangulära i 13 fragment. Den bäst 
bevarade fibulan har bevarad spiral i 4 varv samt bakre 
delen av bågen. Övergången mellan spiral och båge är 
fortjockad. Fot med nålhål lare samt nedre delen av bå
gen. Den sämst bevarade har spiral i 2 varv med nål. 
Fragment av båge med övergång till fot. 50

Synål, järn i 5 delar med öga. Fragmentens längd upp
går tillsammans till 10,4 cm. 51

ANLÄGGNING 39
Kniv, järn, med avsatt tånge, 8,2 cm 1. 52

Bryne, brungrå skiffer, med hål, mycket nött, 
5,2x1,1x0,4 cm. 53

ANLÄGGNING 40 
Keramik, ett fragment.

ANLÄGGNING 42 
Mynt, silver 1/4, 1 x 1 cm.

Bryne, grå skiffer,med hål, av
brutet och mycket nött,
3,9x1,5x0,7 cm. 54

Kniv, järn, med avsatt tånge, 9,3 cm 1. 55

Kistspikar, järn, 11 st med rhombiska huvuden, ca 6 
cm 1. 56

ANLÄGGNING 43
Kamfodral, ben/horn, 5 delar och två kvarsittande 
nitar av järn, omerat med parallela linjer, snedstreck 
i grupper och punktcirklar, 10 cm 1. 57

Mynt, silver, 1/6 fragment, 0,8 x 1,1 cm. 58

Sölja, brons, triangelformad ram med 
“näbb”, smal lätt uppvikt torne av tunt 
bronsbleck och rektangulär remhätta av om
vikt bronsbleck med två nithål med kvar
sittande nitar och rester av läder. Ramen 
ornerad med snedställda linjer. Ram 2,2 cm 
1,2,6 cm br, rembeslag 1,4 cm 1,1,4 cm br, 
tornen 1,9 cm 1, 0,3-0,1 cm br. 59
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Skällor, brons, 9 st, utan dekor med bronsnit varav nå
gra med nitbricka av rektangulär form, jfr A30 och 35. 
I en skålla fragment av läder. Skällor med bevarad kant 
1,3-1,5 cm d. 60

Bältebeslag, 2 st, ring med treflikigt fastebeslag med 
vardera 2 nithål varav tre med kvarsittande bronsnit, gjut
na. Ornerade med linjer. I en ring läderrester. Yttre d
1,5-1,6 cm. 61

Kniv, järn, med avsatt tånge och rester av träskaft, 11,6 
cm 1, bladet 6 cm 1, st br 1 cm. 62

Nit, järn med rund nitbricka, troligen tillhörig kniven.
1,4 cm 1, 0,3 cm d, nitbricka 1,3 cm d, 0,1 cm tj. 63

ANLÄGGNING 45
Pryl ?, järn, 5 fragment, trind, ca 3 cm av ena änden, 4- 
sidig, avsmalnande (med trärester). Fragmenten är 10,1, 
2 och 5 cm 1, d 0,4-0,5 cm.

Hartstätning, 5 g.

ANLÄGGNING 46
Kam, ben/horn, dubbelsidig av
ett stycke med ett hål i en ände, 4,9 cm 1. 64

Kniv, järn, med rester av träskaft,
8,3 cm 1, bladet 4,4 cm 1. 65

Spikar, järn, 7 st, med fastrostade trärester av rund ten 
och med runda huvuden. Det längsta spiket är 4,2 cm 1.

ANLÄGGNING 47 
Kam, ben/hom av två tandstycken och 
skenor med närmast parallella långsi
dor och halvrunt tvärsnit, 4 bronsnitar. 
Runt hål i kanten av ett tandstycke. 
Fragmentarisk. 10,6 cm 1,2,2 cm br. 66
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Fingerring, silver, öppen med avsmal
nande ändar, slät och något välvd yta,
1,5 cm d, största br 0,3 cm. 67

Fornl nr 93, 98 samt oreg gravar 
i Alby by 
dnr 1699/76

Sländtrissa, ben.

Tribergatäkten, fornl nr 63-66

KLM 24631:1-4

Ovala spännbucklor, 2 st, brons, typ 
Arbman, Birka I, Taf 67:3, endast 
underskållan bevarad. Ornerade med 
bård i två olika stilar. En buckla har 
bibehållen nål av järn. På översidan 
rester av textil. Vid nålfastet på den 
andra bucklan kvarsitter rester av tyg
band, 0,5 cm br. 68
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Runt spänne, brons, med vidhängande bronskedja. 
Spännet är svagt välvt och med knoppformig mitt, kant
bård av vinkellinjer därinnanför bandflätningsmönster. 
På ovansidan fastärgade tygrester i tuskaft, linne?. 69

Silverfoliepärlor, 3 st, därav 2 dubbla och en enkel, typ 
Arbman, Birkal, Tafli 7:11.0,45-0,65 cm d. 70

70

Triberga kvarnbacke, fornl nr 73 
Baehrendtz 1901

SHM 11517

GRAV 1
Bryne, sandsten.

Spikar, järn, 9 st.

GRAV 2
Kniv, järn med metalltrådslinning runt skaftet. 

Pärlor, 2 st, av gult glas.

Spik, järn.

GRAV 5
Glattsten, försmält. 

Nitar, järn, 40 st.
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GRAV 9
Bältebeslag, brons, ledat 
med barring. L 9,8 cm, 
br 1,5 cm. 71

H. Schulze 1992 
dnr

Pärlor, 6 st, av glas och 
bergskristall. 1 mångkantig av blått glas,
I, 2 cm d, 0,9 cm h. 3 melonformade varav två av turkos 
keramik och en av glas. 0,5 resp , 1,6 och 1,7 cm d, 0,8,
1.5 och 1,4 cm h. 2 åttkantigaav bergskristall,
1.6 och 2,3 cm 1 
samt 1-1,2 cm br. 72

t—m

72 72

® Q

Kniv, med bevarat träskaft.

Fornl nr 155 och 157 gravfält N om Hulterstad by

SHM 18 407

Kniv, järn, med långt blad och kort avbruten tånge med 
kvarsittande trärester, 18,7 cm 1, st br 1,9 cm, tj 0,4 cm.
73

Ring, järn, sluten med omvikt järnband och fastrostade 
trärester. 3,2 cm d, jämtenens d 0,5 cm, järnbandet 2,5 
cm 1. 74

Ring, järn, sluten, starkt förrostad, 2,5 cm d, 
tenen 0,4 cm d. 75

Lerkärl, av fint magrat något sandigt gods med 
svartgrå glättad yta. Svagt bikonisk 
med utvikt mynningskant, och ett 
öra vid mynningen. 14,5 cm h, ca 16 cm 
bukd, godtj 0,5 cm. 76

Hartstätning, ett 15 tal bitar.

Guldfoliepärla, dubbel, 
1,5 cm 1, 0,8 cm d. 77

Gravfält S om Hulterstad by

SHM 18 224:

Hatstätning, ett 50-tal bitar.

336 Hulterstad socken



SHM 19246

Keramik, 1 skärva av tunt, välbränt, gråsvart 
gods, med omering av snedställda linjer mellan 
horisontella linjer, godstj 0, 5 cm. 78

SHM 18224:b

Ovala spännbucklor, 2 st, brons, dubbelskali- 
ga. På den övre skällan, som är i genombrutet 
arbete, finns sju knoppar. Den undre skällan 
ornerad med åtta liggande fält åtskilda av 
stående fält. 10, 8 cm 1, 6,4 resp 7 cm br, 3,3 
resp 3,4 cm h. 79

Tygfragment ?, med fyra glaspärlor och ett 
bronsrör fastärgade. Glaspärlorna, som nu är lösa, är 
runda och silverfolierade, en är dubbel, 0,5-1 cm d. Rö
ret är av bronsbleck rullat så att ändarna skjuter förbi 
varandra, ca 1,5 cm 1. 80

Tygfragment ?, med två silverfolierade glaspärlor.

Tygfragment, 4 st av ylle.

Tygfragment, ylle, med en nål av järn och 
en fragmentarisk glaspärla. Nålen 2 cm 1.
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Kniv, järn, med avsatt tange och fast
rostade trärester. 12,9 cm 1, bladet 6,1 
cm 1, st br 1,5 cm, tj 0,6 cm. 81

Järnbleck, 1 st, hopknycklat, 3,2 cm 
st, 0,1 cm tj. 82

SHM 18 408

Beslag, järn, bandformigt, 9,5 cm 1,2 cm br, 0,3-0,4 cm 
tj. 83

SHM 19726 

ANLÄGGNING 2:111
Pärla, tunnformig av ljusgrönt glas med par
tier av mjölkvit och ljusblå glasfluss, 1,4 cm 
4 0,95 cm h. 84

Keramik, 2 fragment av 
brunt gods, godstj 0,9 cm. 85

Hartstätning, fragment.

Björnfalang

Rovdj urstand

-cr=y-

ANLÄGGNING 14:1
Skifferbryne, 7 fragment, 10,3 cm 1, 1,35x1,5 cm tj. 86

Ringspänne, brons, 2 fragment av ringen. Ett fragment 
ornerat, 2,58 cm 1,0,9 cm br, 0,4 cm tj, det andra 2,5 cm 
1, 0,4 cm br. 87

I fyllningen
Pilspets, järn, med kort lancetformat blad. 
7,3 cm 1, bladet st br 1,66 cm. 88
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ANLÄGGNING 14:11 
Bryne, skiffer, avbrutet och 
med avslagna sidor,
7,3 cm 1, 1,3x0,8 cm tj. 89

ANLÄGGNING 15 
Remändebeslag, brons profilerat, 
13,16 cm 1, st d 1,32 cm. 90

Pärla, dubbel 
av blått glas,
0,5 cm d, 0,55 cm 1. 91

Hartstätning,
ca 20 fragment.

SHM 20 428 

Kniv, järn, med avsatt tånge. 92 

Bryne, skiffer. 13,2 cm l. 93

SHM 21 802

Nålhus, ben, med kedja och upphängningsögla i brons. 
Nålhuset ornerat med snedställda streck mellan hori
sontella linjer, 6,5 cm 1, kedja inkl ring 24,8 cm 1. 94

Kniv, järn med rester av träskaft. Av bladet återstår en
dast partiet närmast tången, 12,6 cm 1. 95
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Sax, jäm, typ ullsax, avbruten i skänklarnas
övre parti, med fastrostat tyg i tuskaft. 12-20 cm 1. 96

Spik, järn, ca 15 st, flertalet med 
fastrostat trä, 6,5-7 cm 1. 97

Broddar, järn, 4 st. 

Järnfragment

SHM 25 096 
Kam, ben, dubbelsidig 
med två längre 
ändstycken och ett 
smalare mittstycke 
samt mot ändarna 
avsmalnande, svagt 
välvda beslag. Den 
har varit hopfogad med 
bronsnitar. Bevarad 1 ca 6 cm. 98

Kniv, järn, 3 fragment, ca 5 cm 1. 99

Spik, järn, 1 st+ 1 fragment, med 
platt oregelbundet huvud, 3,3 cm 1. 100

SHM 25 153
Järnring, drygt hälften bevarad, 
2,1 cm d, av kvadratisk ten. 101

n

101

Spik, 2 st varav en fragmentarisk. 102
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SHM 29 121

ANLÄGGNING 16
Nitar, 3 hela och fragment.

Fornl 86, gravfalt på 
Hulterstad kvarnbacke 
SHM 11517

GRAV 2
Keramik

GRAV 3
Lerkärl, spannformigt, mynning sak
nas, av grovt gråbrunt gods, bottend ca
6,2 cm, bukd ca 12,4 cm, godstj ca 0,6
cm. 103 103

GRAV 4
Bronsstift

SHM 11 769: A

GRAV 2
Keramik, 20 skärvor av en vidbukig skål med avsatt 
skuldra och utvikt mynningskant. Godset gråbrunt med 
slät ut och insida, bottend ca 8,2 cm, bukd 18,2 cm och 
mynningsd 17,3 cm, godstj ca 0,5 cm. 104

GRAV 3
Lerkärl, med utsvängd buk, avsatt skuldra och rak hals 
av fint magrat brungrått gods, 10,35 cm h, mynningsd
11,5 cm, bukd 13,8 cm, botten d 6,4 cm.

Spjutspets, järn, med svagt utsvängda 
bladeggar, rund holk, 12,2 cm 1. 105

Pärla, glas, tunnformig med litet hål, 2,5 cm d. 106

Remändebeslag, järn, med en kluven ände. 6,5 cm 1.
107
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GRAV 5
Eneggat svärd, järn, med 3 nitar i tangen och spår av 
träslida. Tangen är avbruten, 53 cm 1. 108

Kniv ?, del av blad, kan möjligen utgöra svärdsspetsen. 
6 cml. 109

Kniv, järn, med konvex rygg, nästan hela tången sak
nas, 10,4 cm. 110

Keramik, bitar av grovt gods, godstj 0,6 cm.

Hartstätning 111

Hulterstad 1:17 
SHM 25 132

Sölja, järn, med rektangulär ram och med bevarad tor
ne och del av rembeslag, 3,1x2,5 cm. 112

Remändebeslag, järn, bandformigt, 7,4 cm l. 113

Skärlöv 48:2 
KLM

Bronsbleck, fragment, 1,4x1,4 cm.

Kniv, järn, med avbruten spets och tånge, 10,3 cm 1,1,3 
cm br.

Eldstål, järn, med upphöjda och upprullade ändar, typ 
Birka I Tafel 144:6, 7,2 cm 1.

Ed

113
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6. Sockensammanfattning

Hulterstad socken är den näst största socknen på sö
dra Öland. Drygt hälften av dess yta upptas av Stora Al
varet, en hed med stäppliknande vegetation, där 
kalkstensgrunden ofta går i dagen. Mindre moränklackar 
finns inkilade på detta alvar, vilket ger möjlighet till od
ling och därmed en fast bosättning så som t ex Göss- 
lunda by.

Nästan parallellt med den östra kustlinjen löper fle
ra strandvallssystem där östra landborgen är den mest 
markanta. Den byggs inom socknen upp av två olikåld
riga strandvallar som korsar varandra vid Hulterstads 
kyrka. Norr därom utgörs landborgen av ancylussjöns 
strandvall, söder därom av litorinahavets. Östra land
borgen kan vara ganska mäktig, jorddjup om mer än fem 
meter är kända.

Längs hela stranden mot Östersjön löper en annan 
förhållandevis mäktig strandvallsbildning. Mellan östra 
landborgen och stranden ligger sjömarkerna, vilka norr 
om Hulterstads kyrka till halva sin areal utgörs av al- 
varliknande områden med tunt eller inget jordtäcke. Sö
der om kyrkan består dessa till övervägande del av tunna 
moränmarker med leriga jordarter täckta av sandiga yt- 
j ordar.

Ölands berggrundsyta lutar mot ostsydost, vilket med
för att avrinningen sker mot öster. Eftersom merparten 
lösa avlagringar ligger utsträckta i nästan rät vinkel mot 
dräneringsriktningen bildar de mer eller mindre grunda 
uppsamlingsbäcken för vatten. 1 dessa har fornsjöar ut
bildats som så småningom grundats upp genom igen- 
slamning och slutligen vuxit igen till myrmarker. Utefter 
östra landborgen har ett nästan sammanhängande stråk 
av torvmarker därför uppkommit, som idag ofta är helt 
utdikade och delvis bortodlade. De viktigaste återstå
ende myrmarkerna är Alby och Triberga mossar, som 
intar just detta läge.

Bebyggelsen är samlad i fem byar varav fyra, Alby, 
Triberga, Hulterstad och Skärlöv, ligger längs landbor
gen och hör till Ölands största radbyar. Den femte, Göss- 
lunda, är belägen ute på Stora Alvaret.

Två naturliga hamnplatser finns vid den flacka kus
ten, Triberga läge sydost om Triberga by och en liten fis
kehamn ostnordost om Skärlöv.

Socknen är en av sydöstra Ölands mest välundersökta. 
Tre större arkeologiska gravfältsundersökningar har ge
nomförts under 1900-talet varav två ingick i ett större 
forskningsprojekt. Men redan vid slutet av 1800-talet 
grävdes ett antal gravar ut längs landborgen mellan Tri
berga och Hulterstad byar. 1884 undersökte S Söderberg 
en hög med benlager vari bl a påträffades starkt eldska- 
dade bronser såsom en bronsring och delar av en ring
nål. Några år senare grävde F J Bæhrendtz ut 16 gravar 
i gravfaltets mellersta och sydligaste delar. Den vanli
gaste yttre gravformen var en rektangulär eller rund sten- 
sättning. Ytterst få gravgömmor innehöll daterbara 
föremål och endast två kunde dateras närmre. Båda in

nehöll vapen, daterbara till äldre romersk järnålder.
En annan del av detta landborgsgravfalt, foml nr 77, 

79 och 81, undersöktes under 1930-, 1940-, och 1950- 
talen då sammanlagt 24 gravar grävdes ut. Av dessa ha
de endast nio bevarad markering ovan jord. Fem var 
högar eller rester av högar, två var stensättningar och en 
var en rektangulär stenkrets av kantställda kalkstensfli- 
sor. Övriga utgjordes av hällkista utan markering ovan 
jord. Fem av dessa hade kallmurade långsidor och gav
lar av resta hällar. Två gravläggningar återfanns i trä
kista och två var ospecificerade skelettgravar. Även här 
saknade flertalet gravar daterbara föremål. De fynd som 
framkom kan dateras till romersk järnålder och till vi
kingatid.

Några av de mest intressanta undersökningarna fö
retogs i anslutning till projektet Ölands Stora Alvar, vil
ket leddes av L K Königsson. Förutom några sten- och 
järnåldersbosättningar undersöktes två gravfält i sock
nens N del. Ett är beläget på östra landborgen och det 
andra mitt på Stora Alvaret. Gravfaltet på alvaret total- 
undersöktes medan det på landborgen endast delunder- 
söktes.

Gravfältet vid Gösslunda rör ligger på en låg mo
ränklack mitt ute på alvaret. Före undersökningen var 
endast röset känt. Detta visade sig ursprungligen ha 
bestått av ett mindre kärnröse, som byggts på i olika 
omgångar. Det innehöll ett flertal benlager varav det i 
några fanns små bronsföremål från yngre bronsålder. 
Ett innehöll en lansspets och ett eneggat svärd daterbart 
till inledningen av äldre romersk järnålder. På rösets 
botten påträffades två kräftformiga spännen, en dräkt
nål och en mängd glaspärlor. Utgrävaren har tolkat 
detta som resterna av en skelettbegravning från sen folk- 
vandringstid.

I anslutning till röset men utanför detta påträffades 
14 gravar. 10 utgjordes av brandgravar och tre var ske
lettgravar. Två brandgravar låg innanför små rektangu
lära stenramar av kantställda kalkstensflisor. Fynd av en 
stångknapp och en dubbelknapp daterar dessa gravar till 
bronsålderns V:e period. Den mest intressanta järnål- 
dersgraven var anläggning nr 11, vilken utgjordes av en 
hällkista utan synlig markering ovanjord. Förutom ett 
välbevarat skelett påträffades två bältehakar varav en 
har upprullade ändar. Bältehaken är den andra av den
na typ som tillvaratagits vid en utgrävning på Öland. 
Den andra återfanns i en hällkista i N Kvinneby i Ste- 
nåsa sn, se kap Vl:3. Gösslundagraven innehöll dessut
om rester av en kedja och fragment av en eller flera 
dräktnålar, allt av järn. Graven tillhör den förromerska 
järnålderns äldre del, en period som är mycket svagt re
presenterad i det skandinaviska gravmaterialet.

Den undersökta delen av gravfältet vid Alby innehöll 
ett 60-tal gravläggningar varav flertalet är skelettgravar 
i hällkista eller i gravgrop av vilka några bar spår av trä
kista, medan endast 1/6 var brandgravar. Bland de fynd

Hulterstad socken 343



förande skelettgravama märks tre vapengravar, av vilka 
hällkista nr 24 var den mest intressanta. Dels var kistan 
ovanlig genom sin form och de många lagren sidohäl- 
lar, dels var den döde placerad med huvudet i söder på 
en kudde av tång. Sköldbucklan och sköldhandtaget är 
av en typ som främst finns söder om Östersjön samt på 
Jylland. Graven är den tidigaste skelettgraven med va
pen på Öland och kan genom parallellfynd på konti
nenten dateras till inledningen av äldre romersk järnålder.

För övrigt var det främst i gravgrop med träkista som 
daterbara föremål påträffades. Vanligast är kammar, av 
vilka några är av typen dubbelkam, samt bälten med små 
bronssöljor och beslag i form av skållor. Föremålen ty
der på att dessa gravar anlagts först vid övergången mel
lan vikingatid och tidig medeltid.

Att det även funnits en stor mängd gravar från vi
kingatid vid Hulterstad by framgår förutom av de un
dersökta gravarna av de många lösfynden i museernas 
samlingar.

Förutom gravfynd bidrager även skattfynd och bo
platslämningar till bilden av socknens utveckling under 
järnåldern.

Två myntskatter med silvermynt är funna i socknen. 
Den ena innehåller 79 romerska denarer från tiden 69 - 
235 e Kr och påträffades vid grävandet av ett dike vid 
Hulterstad by (Ahlqvist 1825). Den andra är från Tri- 
berga by och består av 659 hela och 18 fragmentariska 
arabiska och sassanidiska mynt från tiden 709 - 930 e 
Kr.

En knapp kilometer väster om Triberga by ligger en 
av Ölands 19 fomborgar. Borgen har en tämligen väl be
varad ringmur som omsluter en nästan cirkelrund borg- 
plan, 60 m i diameter. Den omges av en låg yttre ringmur 
av samma slag som vid Eketorp, vilket har föranlett Sten- 
berger att anta att Triberga fornborg har använts under 
samma tid som denna (Stenberger 1933 s 221 f).

Flera runstenar eller fragment därav är kända från 
Hulterstad. En runsten påträffades i Hulterstad by, en 
annan i prästgårdens trädgård. Uppgifter om att en tre
dje legat inne på kyrkogården finns i en 1700-talsakt. 
Denna sten är numera försvunnen.

Den dominerande roll som östra landborgen spelar 
för livet på östra Öland framgår klart av den moderna 
kartbilden med landsväg och byar placerade på dess 
krön. Under forntiden, innan bebyggelsen under sen vi
kingatid eller tidig medeltid flyttade till sitt nuvarande 
läge, hade landborgen sin största betydelse som grav
plats och kommunikationsled. Fomlämningbilden tyder 
på att Stora Alvaret i väster troligen mest har nyttjats för 
bete, medan bebyggelsen främst legat intill och öster om 
östra landborgen.

Fynd och fomlämningar visar att socknen haft en kon
tinuerlig bebyggelse från jägarstenålder in i historisk tid. 
Gravfyndens tidsmässiga tyngdpunkter ligger dock i 
bronsålderns slutskede, i romersk järnålder och vikinga
tid. Det bör observeras att det bevarade gravgodset är 
betydligt sparsammare från gravar anlagda under 
romersk järnålder än vad som är brukligt på ön. Detta 
beror troligen på att flertalet undersökta gravar utsatts

för plundring i sen tid. Den för Öland gängse gravfynds- 
tomma perioden under folkvandringstid och vendeltid 
är även utmärkande för Hulterstad. Det är först vid in
ledningen av vikingatid som föremål åter börjar upp
träda i gravarna, en sed som på Öland fortsätter in i tidig 
medeltid.

6. Summary

Hulterstad is southern Gland's second largest parish. 
Slightly more than half of its area is made up of Stora 
Alvaret, a heath with steppe-like vegetation, where the 
limestone bedrock is clearly visible. Smaller moraine 
outcrops lie wedged between the limestone bedrock, 
which made cultivation possible and also permanent sett
lement as, for example, Gösslunda village.

Nearly parallel with the eastern coastline are several 
systems of ancient shore ridges where the ”Östra Land
borgen” being the most evident. In Hulterstad it is bu
ilt up of two ancient shore ridges of different ages which 
intersect at Hulterstad church. To the north, the ”Land
borgen” is formed by the ancient shore ridges of the An- 
cylus Sea, and, to the south, by the Litorina Sea's ancient 
shore ridge. The ”Östra Landborgen” is impressive in 
places where the depth of the earth reaches more than 5 
meters. Another relatively impressive formation runs 
along the whole coast of the Baltic Sea. Between the 
”Östra Landborgen” and the shore is the coastal area, 
where, north of Hulterstad church, half of the area is ma
de up of heath-like land with only a thin or no earth 
cover at all. South of the church, the greater part of this 
area consists of thin moraine land with clayey soil 
covered by sandy soil.

Gland's bedrock area slopes toward the east-south
east which means that drainage takes place in the east. 
Since the majority of loose sediments lie outstretched 
almost at a right angle to the direction of drainage, they 
create more or less shallow streams that catch the wa
ter. The ancient lakes created by these have gradually 
become shallower because of silting, finally becoming 
overgrown, forming bog lands. Along the ”Östra Land
borgen”, a nearly continual stretch of peat areas has thus 
been formed. Today it is often completely drained and 
partly ploughed away. The most important peat area 
remaining today are the Alby and Triberga bogs, situa
ted in just this way. Modern settlement is agglomerated 
in five villages, four of which, Alby, Triberga, Hulter
stad and Skärlöv, are situated along the ”Landborgen” 
and belong to Gland's largest linear villages, so-called 
radbyar. The fifth, Gösslunda, is located on the Stora 
Alvaret.

Two natural harbours are located in the flat coastal 
area, Triberga harbour south-east of Triberga village and 
a small fishing harbour east-northeast of Skärlöv.

Hulterstad is one of Gland's parishes richest in an
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cient monuments, and it is also one of southern Öland's 
most well excavated. Three larger archaeological exca
vations of cemeteries were carried out during the 1900s, 
two of which were part of a larger research project. Al
ready at the end of the 1800s, a number of graves along 
the ”Landborgen”, between the villages of Triberga and 
Hulterstad, were excavated. In 1884 S Söderberg exca
vated a mound containing bone layer with among other 
things, greatly damaged bronzes including a bronze ring 
and pieces of a ringed pin. Already at that time the ce
metery was heavily damaged by gravel quarrying and 
grave robbers. A few years later, F. J. Bæhrendtz exca
vated 16 graves in the central and southernmost parts of 
the cemetery. The most commonly appearing exterior 
grave form was a rectangular or round stone setting. Ve
ry few burials included datable objects and only two we
re possible to date more closely. Both contained 
weapons, datable to the early Roman Iron Age.

Another part of this ”Landborgen” cemetery, Raä 
nos.77, 79 and 81, was excavated during the 1930s, 
1940s, and 1950s during which time 24 graves were ex
cavated. Only nine of these could still be identified abo
ve ground. Five were mounds or the remains of mounds, 
two were stone settings, and one was a rectangular sto
ne frame of upright limestone flakes. The remaining bu
rials were found in stone cists lacking any indication 
above ground. Five of these had dry-stone walled sides 
with standing stone slabs at the ends. Two burials were 
found in wooden cists and two were unspecified inhu
mation graves. Here several of the burials lacked data
ble objects. The objects found can be dated to the Roman 
Iron Age and to the Viking Age.

Some of the most interesting investigations were un
dertaken in connection with the project ”Ölands Stora 
Alvar”, under the direction of L. K. Königsson. In ad
dition to a few settlements from the Stone and Iron Ages, 
two cemeteries in the northern part of the parish were 
excavated. One is located on the ”Östra Landborgen” 
and the other in the middle of Stora Alvaret. The heath 
cemetery was completely excavated while the ”Land
borgen” cemetery was only partly investigated.

The cemetery at Gösslunda cairn lies on a low mo
raine outcrop in the middle of the heath. Only the cairn 
was known prior to excavation. It contained a smaller 
inner cairn, built in different stages. Several bone lay
ers were found, some of which contained small bronze 
objects from the late Bronze Age. One had a lance 
head and a one-edged sword which date to the initial 
phase of the early Roman Iron Age. Two crayfish-sha
ped brooches were found in the bottom of the caim along 
with a dress pin and a number of glass beads. The ex
cavator interpreted this as the remains of an inhumation 
burial from the later part of the Migration Period.

Outside and beside the cairn, 14 graves were found. 
Ten were cremation and three were inhumation graves. 
Two of the cremation graves lay inside small rectangu
lar stone frames built of standing limestone flakes. A bar 
button and a double button date these graves to the Bron
ze Age, Period V The most interesting Iron Age grave

was no. 11. It consisted of a stone cist with no visible 
identification above ground. Two belt hooks, one with 
rolled ends, were found. The belt hook is the second of 
its kind to be found in an excavation on Öland. The ot
her was found in a stone cist in Norra Kvinneby, Stenå- 
sa parish, see Chapter VL3. In addition, the Gösslunda 
grave contained the remains of a chain and a fragment 
of one or several dress pins, all made of iron. The gra
ve belongs to the earliest part of the pre-Roman Iron 
Age, a period which is very poorly represented in Scand
inavia.

The excavated part of the Alby cemetery contained 
60 burials, several of which were inhumation graves in 
a burial pit or stone cist, while only one-sixth were cre
mation graves. Some of the burial pits showed traces of 
wooden coffin. Three weapon graves were found among 
the inhumation graves with objects, of which the stone 
cist, no. 24, was the most interesting. Partly because of 
the unusual shape of the cist and the numerous layers of 
wall slabs, but partly because the deceased lay situated 
with the head in the south, resting on a pillow of sea
weed. The shield boss and shield grip are of a type main
ly found in areas south of the Baltic Sea and on Jutland. 
This burial is the earliest inhumation grave with wea
pons found on Öland and, through parallel finds from 
the Continent, it can be dated to the beginning of the ear
ly Roman Iron Age.

The main sources for finds of datable objects were 
otherwise, mainly the burial pits with wooden coffins . 
Most commonly occurring are combs, several of which 
are of the type called double combs, along with belts 
with small bronze buckles, and mounts, half-spherical 
in shape. The objects imply that these graves were con
structed, at the earliest at the transition between the Vi
king Age and the early Medieval Period.

Evidence indicating a large number of Viking Age 
graves at Hulterstad village is, in addition to the exca
vated graves, also supported by the many stray finds in 
the museum collections.

In addition to the grave finds, hoards and the remains 
of settlement sites also add to the picture of the parish's 
development in the Iron Age.

Two hoards with silver coins have been found in the 
parish. One includes 79 Roman denarii from the 69-235 
AD found while digging a ditch near Hulterstad village 
(Ahlqvist, 1825). The other originates from Triberga vil
lage and includes 659 whole and 18 fragmentary Ara
bic and Sassanidian coins from 709-930 AD.

One of Öland's 19 fortresses lies just less than one 
kilometer west of Triberga village. The fortress has a 
rather well preserved circular wall enclosing a nearly 
circular inner area, 60 m in diameter. It is surrounded 
by a low outer circular wall of the same kind as at Eke- 
torp, which led Stenberger to assume that Triberga for
tress was used in the same period as Eketorp (Stenberger, 
1933, p. 2211).

Several rune stones or fragments of rune stones are 
known from Hulterstad. One rune stone was found in 
Hulterstad village, another in the vicarage garden. In-
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formation on a third located, in the churchyard, dates to 
a written record from the 18th century. The whereabouts 
of this stone is now unknown.

The dominating role by played the ”Östra Landbor
gen” in life on eastern Öland is clearly seen in the mo
dem map showing the road and villages situated on its 
crest. During prehistory, prior to the movement of sett
lement during the late Viking Age or early Medieval Pe
riod to its present location, the ”Landborgen” had its 
greatest importance as a place for burials and as a com
munication route.

The distribution of ancient monuments implies that 
the western part of Stora Alvaret was probably mostly 
used for grazing, while settlement mainly lay near and

east of the ”Östra Landborgen”
Finds and ancient monuments show that Hulterstad 

has been continually settled since the time of the Stone 
Age hunters. The emphasis in grave finds lies at the end 
of the Bronze Age, in the Roman Iron Age and in the 
Viking Age. The grave contents are, however, conside
rably poorer in the graves from the Roman Iron Age, 
than the average on Öland. The reason for this may per
haps be because several of the excavated graves had been 
robbed. The characteristic lacking of graves on Öland 
from the Migration and Vendel Periods are also found 
here in Hulterstad and it is not until the Viking Age that 
objects once again begin to appear in graves, a tradition 
which continues into the early Medieval Period.

Fig. VII: 37. Borgen Triberga ligger på Stora Alvaret ca 800 m V om dagens Triberga by. Dess uppbyggnad visar sto
ra likheter med Eketorps borgs tredje fas och bör därmed kunna dateras till tidig medeltid. Foto G Hård, ATA.

Fig. VIL37. The fortress at Triberga is located in the Stora Alvaret ca. 800 m west of the present day village of Triber
ga. Its construction is very similar to the third phase of Eketorp fortress and, therefore, ought to be dated to the early 
Medieval Period.
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F örkortningar/Abbreviations

AMS Arbetsmarknadsstyrelsen
(The Swedish National Labour Market 
Board)

ATA Antikvarisk Topografiska Arkivet,
Riksantikvarieämbetet, Stockholm 
(Anitquarian-Topographical Archives,
The Central Board of National Antiquities, 
Stockholm)

ATS Antiqvarisk tidskrift för Sverige. Kungl.
Vitterhets Historic och Antiqvitets 
Akademien. Stockholm.

Du (Riksantikvarieämbetets) Dokumentations-
enheten, Uppdragsverksamhet (The Central 
Board of National Antiquities, Documenta
tion section, Unit for survey and excavation)

FMR Fornminnesregistret (Ancient Monuments
Register)

GAM Göteborgs Arkeologiska Museum

KLM Kalmar Läns Museum, Kalmar (Kalmar
County Museum)

KVA Kungliga Vetenskaps Akademien, Stockholm
(The Royal Swedish Academy of Sciences)

KVAA Kungliga Vitterhets, Historie och
Antikvitets Akademien, Stockholm 
(Library of the Royal Swedish Academy 
of Letters, History and Antiquities)

LUHM Lunds Universitets Historiska
(Lund University, Historical Museum)

NAM Nordiska arkeologmötet (Nordic Archaeo
logy Conference)

Raä Riksantikvarieämbetet, Stockholm (The
Central Board of National Antiquities)

SGU Sveriges Geologiska Undersökning
(Geological Survey of Sweden)

SHM Statens Historiska Museum, Stockholm
(The Museum of National Antiquities)

SHMM Statens Historiska Museer (inkl Statens
Historiska Museum, Myntkabinettet, Medel- 
havsmuseet)
(The National Historical Museums (including 
the Museum of National Antiquities, the 
Royal Coin Cabinet, Museum of Mediterra
nean and Near Eastern Antiquities)

SKÅ Skånelaholm, f d osteologiskt magasin för
SHM: s benmaterial (Skånelaholm, former 
osteological storehouse for SHM's bone 
material)

UV (Riksantikvarieämbetets) Undersöknings
verksamhet (Excavations Department, 
Central Board of National Antiquities)

Volym I/II/III 
alt vol I,
II och III Ölands järnåldersgravfält volym I, II och III

ÄEG Ältere Eisenzeit Gotlands, Almgren-Nerman
1923

brå
jäå
äjäå
yjäå
from
ärom

yrom

fvt
vet
vit
p, per 
A, alt anl 
d 
dj 
h
L alt 1 
br
tj
st

K, k 
sv
Sköldb.
Sköldh.
bladtv.
fornl.
oreg.
inf
inf I
infil
juv
ad
adult
mat
sen
M
K

bronsålder (Bronze Age)
järnålder (Iron Age)
äldre järnålder (early Iron Age)
yngre järnålder (late Iron Age)
förromersk järnålder (pre-Roman Iron Age)
äldre romersk järnålder (early Roman
Iron Age)
yngre romersk järnålder (late Roman 
Iron Age)
folkvandringstid (Migration Period) 
vendeltid (Vendel Period) 
vikingatid (Viking Period) 
period
anläggning, grav (structure, grave)
diameter (diameter)
djup (depth)
höjd (heigth)
längd (length)
bredd (breadth, width)
tjocklek (thickness)
stor, största, stycken (...large, larger, piece, 
unit)
kort (short)
svängda (curved)
sköldbuckla (shield-boss)
sköldhandtag (shield grip)
bladtvärsnitt (blade section)
fornlämning (ancient monument)
oregistrerad (unregistered)
infans infant, 0-1 år
infans I, 0-7 år
infans II, 5-14 år
juvenis, 10-24 år
adultus, 18 44 år
vuxen (ad-sen)
maturus, 35-62 år
senilis, över 50 år
man (male)
kvinna (female)
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OLANDS 
JÄRNÅLDERS- 
GRAVFÄLT
är minnen frän öns verkliga storhets
tid. Av Ölands ca 10 000 kända fasta 
fornlämningar är huvuddelen gravar - 
de flesta från järnåldern ca 500 f Kr - 
1050 e Kr. Arkeologer har arbetat på 
Öland i drygt hundra år. Särskilt 
intensiv har verksamheten varit under 
1960- och 70-talen. 1 fem böcker 
kommer gravlämningarna och grav- 
gåvorna i form av smycken, redskap 
och vapen att presenteras i text och 
bild.
I första hand vänder sig publikationen 
till de forskare i Nordeuropa, som kan 
utnyttja materialet i sin jämförande 
forskning. Men skrifterna kan också 
ha stort intresse för alla hembygds- 
intresserade ölänningar och sommar- 
ölänningar. Här lyfts även de enklare 
fynden fram ur magasinens gömmor 
och kan ge en djupdimension åt 
dagens landskap.
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