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Förord
Del II i serien ”Ölands järnåldersgravfält” omfat
tar det mellersta partiet (andra blocket) av ön och 
upptar åtta socknar: Högsrum, Långlöt, Glöm- 
minge, Runsten, Algutsrum, Torslunda, Norra 
Möckleby och Gårdby. Dessa socknar represente
rar huvudsakligen det s k mittlandet, där bl a ett 
stort sammanhängande lövskogsområde domine
rar i det inre av ön. I detta område har exploate
ring och odling hotat fornlämningarna mindre än i 
socknarna kring Skedemosse och Köpingsvik (del 
I). Självfallet har emellertid flera av de i senare tid 
genomförda större undersökningarna utförts inför 
en exploatering eller sönderodling. Det rika grav
fältet från äldre romersk tid vid Brostorp i Glöm- 
minge sn räddades undan total sönderplöjning i 
början av 1970-talet genom en stor insats från 
Riksantikvarieämbetets och AMS Ölandskontor, 
som även genomförde undersökningen av de forn- 
lämningar som berördes av anslutningsleder till 
Ölandsbron, invigd 1972. Där gravfältet nr 13 i 
Algutsrum en gång legat med magnifik utsikt över 
Kalmarsund far i dag årligen miljontals bilar på 
väg mot semestern och badstränderna på norra 
Öland. Delar av gravfältet kvarligger på västra 
landborgen. Endast halvannan km öster om Al
gutsrum låg på en större grusås gravfältet vid 
Törnbotten, ett synnerligen svårtolkat gravfält 
från främst förromersk järnålder. Det undersöktes 
av Kalmar läns museum i början av 1960-talet un
der ledning av K G Petersson.

Den största gravfältsundersökningen inom om
rådet och en av de mest omfattande på Öland 
överhuvudtaget ägde rum 1968—1973 vid Folkes- 
lunda i Långlöts sn. Drygt 120 gravar med datering 
över hela järnåldern undersöktes av Ölandskonto- 
ret med Kiki Johansson-Lundh som energisk plats
ledare. Särskilt de vikingatida skelettgravarna är 
av intresse, då de torde utgöra det största samlade 
vikingatida gravmaterialet från ön.

Inom det i den här volymen behandlade områ
det ligger två klassiska lokaler, Ryd i Glömminge 
sn och Övra Ålebäck i Gårdby sn.

Målsättningen för projektet är att på ett uttöm
mande sätt presentera materialet enligt den mo
dell som utarbetats för volym I. Varje socken inne
håller 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. Lis
ta över osakkunnigt tillvaratagna gravfynd, 5. Fö- 
remålsbeskrivning och 6. Sammanfattning.

Källmaterialet utgöres av grävningsrapporter, 
övrigt arkivmaterial i AT A och länsmuseet i Kal
mar, artiklar i vetenskapliga verk och tidningsar
tiklar. Vidare har material från Statens Historiska 
Museums och Kalmar Läns Museums samlingar 
nyttjats. För beskrivningar av de synliga fornläm
ningarna har riksantikvarieämbetets inventering 
legat till grund och kompletterats med egna iaktta

gelser och kunskaper baserade på lokalkännedom. 
Den terminologi, som använts för beskrivning av 
gravar, gravfält och undersökningar, är hämtad 
från riksantikvarieämbetets dokumentationsbyrå. 
Den kronologiska indelningen följer Almgren- 
Nerman. I den slutliga sammanfattningen används 
dock en av Eggers m fl utarbetad kronologisk in
delning.

Projektledningen för volym II består av profes
sor Berta Stjernquist, Lund, museidirektör Ulf 
Erik Hagberg, Stockholm, samt antikvarie Moni
ka Rasch, Kalmar, som varit redaktör för denna 
volym.

Projektarbetet har bedrivits efter de linjer som 
angivits i volym I med en projektgrupp bestående 
av samtliga författare i projektet och med en refe
rensgrupp med rådgivande funktion. Författare av 
de olika avsnitten i del II är Margareta Beskow 
Sjöberg, Christina (Kiki) Johansson-Lundh, Mo
nika Rasch och Hella Schulze.

De osteologiska bestämningarna har utförts av 
osteologerna Torsten Sjövold, Rolf Jonsson, 
Kenth Holgersson och Pirjo Lahtiperä.

Ritning av föremål har utförts huvudsakligen av 
Cecilia Bonnevier och Bengt Handel. Kartmate
rialet har färdigställts av Ann Moreau vid Länssty
relsen i Kalmar län.

Fotoarbete har utförts av AT A och länsmuseet i 
Kalmar; omslagsbilden och färgbilder av Gabriel 
Hildebrand, Raä/SHMM.

Den fortsättning av arbetet med publiceringen 
av ”Ölands järnåldersgravfält” som nu föreligger i 
del II har möjliggjorts genom anslag från Huma- 
nistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet 
(HSFR). Bidrag har även lämnats av Magnus 
Bergvalls Stiftelse, Gustav VI Adolfs fond för 
svensk kultur, Uddenberg-Nordingska Stiftelsen, 
Berit Wallenbergs Stiftelse och Ölands Sparbank. 
Gunvor och Josef Anérs Stiftelse har givit ett sär
skilt anslag för bearbetning av materialet från 
Högsrums socken.

Tryckningen av denna volym har skett på Kal
mar Högskola. Sören Arvidssons förtjänstfulla in
sats skall särskilt nämnas.

Publiceringen skall fortsätta med ytterligare två 
delar. Volym III kommer att omfatta alvarsock- 
narna i söder och volym IV de fem nordliga sock
narna. Här kommer även studier av hela ölands- 
materialet att framläggas. I denna volym har där
för ingen sammanfattande bebyggelsehistorisk 
kommentar och analys över de socknar som ingår i 
volym II framlagts. Monika Rasch har istället bi
dragit med en studie över de för området karaktä
ristiska vapengravarna från sen förromersk och ro
mersk järnålder.

Stockholm och Lund i juli 1990

Ulf Erik Hagberg Berta Stjernquist
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Foreword
Part II in the series ”Öland’s järnåldersgravfält” 
covers the central part (2nd block) of the island, 
and includes the parishes of Högsrum, Långlöt, 
Glömminge, Runsten, Algutsrum, Torslunda, 
Norra Möckleby and Gårdby. These parishes re
present mainly the so-called central area, the inner 
region of the island being dominated here by a 
large, continuous area of deciduous forest. Exploi
tation and farming have not threatened archaeolo
gical remains to the same extent as in the parishes 
around Skedemosse and Köpingsvik (Part I). Ob
viously however, several of the large excavations 
in recent times were carried out just in advance of 
exploitation or destruction by agriculture. The rich 
cemeteries that date from early Roman times at 
Brostorp in the parish of Glömminge were saved 
from being completely ploughed up at the begin
ning of the 1970s by a great contribution from the 
Office Öland of the Central Board of National 
Antiquities (Raä) and of the Central Board of 
Employment, which also carried out the excava
tion of the archaeological sites that were affected 
by the approach roads for the Öland bridge, ope
ned in 1972. Where the cemetery no. 13 in Alguts- 
rum once lay, with a magnificent view over Kalmar 
sound, millions of cars pass today, taking holiday
makers to the bathing beaches in the northern part 
of Öland. Parts of the cemetery remain on the 
western ridge. At Törnbotten, only one and a half 
kilometres east of Algutsrum, lay a cemetery upon 
a large gravel ridge. This cemetery is particularly 
difficult to draw conclusions from, and dates from 
the pre-Roman iron age. It was excavated by Kal
mar County Museum at the beginning of the 
1960s, under the direction of K G Petersson.

The largest cemetery excavation in the area, and 
one of the most comprehensive on Öland, was 
carried out between 1968—1973 at Folkeslunda, in 
the parish of Långlöt. More than 120 graves, da
ting from all periods of the iron age, were excava
ted by the Öland office, with Kiki Johans- 
son-Lundh as energetic site leader. The inhuma
tion graves of the Viking period are of special inte
rest, as they form the largest collection of Viking 
period grave material from the island.

The region dealt with in this volume contains 
two classical sites, Ryd in the parish of Glöm
minge, and Övra Ålebäck in the parish of Gårdby; 
both these have produced finds from the early iron 
age.

The aim of the project is to present the material 
in as thorough manner as possible, in accordance 
with the model worked out for volume I. Each 
parish contains six sections: 1. Introduction, with a 
topographic, geographic and historic presentation 
of the parish; 2. List of the visible graves/cemete
ries; 3. Description of the excavated graves/ceme
teries; 4. List of unsystematically excavated gra
ves; 5. Catalogue of artifacts and 6. Summary.

Source material consists of excavation reports, 
other archive material held in AT A and Kalmar 
County museum, articles in scientific publications 
and newspapers. In addition, use has been made of 
material, with relevant descriptions, from the col
lections of the Museum of National Antiquities 
and Kalmar County museum. The descriptions of 
the visible remains are based upon the Raä inven
tories, supplemented by our own observations and 
local knowledge. The terminology used for de
scriptions of graves, cemeteries and excavations is 
taken from the archaeological remains inventory 
section of the Raä documentation bureau. The 
chronological division follows that of Almgren- 
Nerman. In the final summary however, a chrono
logical division drawn up by Eggers et al is used.

The project is headed by Professor Berta Stjern- 
quist, Lund and Dr Ulf Erik Hagberg, Director of 
the Museum of National Antiquities, Stockholm, 
with Monika Rasch, Antiquarian at the Kalmar 
County Museum as Assistant editor of this volym.

Work on the project has been carried out along 
the lines indicated in vol. I, with a project group 
consisting of all the authors included in the project 
plus a reference group in an advisory capacity. The 
various sections of part II were written by Marga
reta Beskow Sjöberg, Christina (Kiki) Johans- 
son-Lundh, Monika Rasch and Hella Schulze.

The osteological identifications are the work of 
the osteologists Torsten Sjövold, Rolf Jonsson, 
Kenth Holgersson and Pirjo Lahtiperä.

For this publication, Cecilia Bonnevier and 
Bengt Händel drew the objects. The maps were 
prepared by Ann Moreau at Kalmar County 
Council.

The photographic work was carried out at AT A 
and the Kalmar County museum. The cover and 
other colour photographs are by Gabriel Hilde
brand, Raä/SHMM.

The work of preparing part II of ”Ölands järn
åldersgravfält” was made possible by grants from 
the Swedish Council for Research in the Huma
nities and Social Sciences (HSFR), from the Cen
tral Board of National Antiquities (Raä) and Kal
mar County Museum.

Contributions were also made by the Magnus 
Bergvall Foundation, Gustaf VI Adolf’s Fund for 
Swedish culture, the Uddenberg-Nording Founda
tion, Berit Wallenberg Foundation and Ölands 
Sparbank. Gunvor and Josef Anér’s Foundation 
also made a special contribution for preparing the 
material from the parish of Högsrum.

This volym is printed by Kalmar University Col
lege. The able effort of Mr Sören Arvidsson ought 
to be especially mentioned.

Work will continue on two further parts of the 
publication. Volume III will deal with the parishes 
around the Great Alvar in the south, and volume 
IV with the five northern parishes, plus a presenta-
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tion of studies of the entire Öland material. For 
this reason volume II contains no comprehensive 
history of the settlements, or analysis of the pari
shes covered in the second part. Monika Rasch has 
instead contributed a study of the weapon graves

that are characteristic of the area, from the late 
pre-Roman and Roman iron age.

Stockholm and Lund, July 1990

Ulf Erik Hagberg Berta Stjernquist

Datering - Tidsskala

Årtal Benämning
(förkortning)

Period beteckning 
(0. 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 germansk 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 förromersk järnålder 
(from)

per I, II, III; III: A-D (Nylén 1955)

Teckenförklaring till kartor kapitel I-Vin

o O o O
1 grav 5 gravar 10 gravar 15 gravar

0 trom dD M
© ärom © vet
© yrom © vit

O ä jäå
© y jäå

Symbolmarkeringar till kartor över daterade grav
fynd från järnåldern.
Symbols for the maps of the dated Iron age burials.
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Terminologi och definitioner

Här definieras de termer som används i beskriv
ningar och analys i samtliga delar av publikatio
nen ”Ölands järnåldersgravfält”.
Gravfält definieras av fornlämningsinventeringen 
som en grupp av minst fem synliga gravanlägg
ningar med ett inbördes avstånd på högst 20 m 
(Selinge 1969). Termen används här i den bety
delsen, men också i de sammanhang där flera 
överodlade och/eller förstörda gravar har konsta
terats och dessa kan betraktas som ett gravfält 
utan ovan jord fastställbar begränsning.

YTTRE GRAVFORMER — inventerat och ut
grävt (modifierat efter Selinge 1969 och Hyen- 
strand 1979 o 1982):

Huvudformer:
Röse: uppbyggt helt eller nästan helt av sten, hög- 
välvd profil, planform vanligen rund.
Hög: uppbyggd helt av jord eller med jordmantel 
kring kärnröse, högvälvd profil, planform van
ligen rund.
Stensättning: uppbyggd av sten i ett eller flera 
skikt, med eller utan jord/sand emellan, öppen 
eller övertorvad stenpackning, flack eller lågvälvd 
profil, planform rund, rektangulär, kvadratisk, 
triangulär, oval, spetsoval (skeppssättning) eller 
oregelbunden.
Stenkrets: uppbyggd av stenar lagda som begräns
ning till en bestämd planform, mellanliggande 
stenfyllning 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 
genomskärningsyta.

Särformer/benämningar:
Skeppssättning: stensättning eller stenkrets med 
spetsovabskeppsformig planform.
Domarring: stenkrets med rund eller närmast 
rund planform, ibland av uppallade stenar.
Treudd: stensättning med triangulär planform 
vars sidor är likformigt insvängda mot mitten.

Detaljer:
Kantkedja: stenrad av utvalda stenar som begrän
sar stensättning, röse eller hög, liggande eller 
kantställda stenar = yttre kantkedja; begränsning 
av mittröse eller inre/undre stenpackning i sten
sättning = inre kantkedja; särform: kallmurad 
kant.
Hörnsten: rest eller lagd sten i hörnen på rektan
gulär eller triangulär stensättning, ingår oftast i

kantkedjan men är högre/större än övriga 
kantkedjestenar.

Brätte: flack, oftast enskiktad stenpackning mel
lan kantkedja och mittstensättning i vissa stensätt - 
ningar.
Gravklot: naturligt rund eller formad rund sten 
placerad på röse, hög eller stensättning, nära dess 
centrum.
Sydsten: utvald sten placerad i S delen av stensätt
ning, i eller nära periferien.
Uppallad sten: (liggande höna) klumpsten place
rad ovanpå 3—5 mindre stenar.

INRE GRAVFORMER — GRAVSKICK (mo
difierat efter Du:s nomenklatur 1981):

Jordande — skelettgravar:
Hällkista: grävd grop med kista byggd på platsen, 
väggar av kantställda kalkstenshällar eller i kall
mur, lock och eventuell botten av liggande kalk
stenshällar, täckande stenlager i stället för täck
hällar förekommer.
Träkista: grävd grop med spår/rester av en nedsatt 
eller platsbyggd träkista och/eller kistspikar, täck
ande stenlager eller enstaka stenar över skelettet 
förekommer.
Gravgrop: grävd grop utan spår av kista, ofta med 
sten i ett eller flera lager över skelettet ("stenfylld 
schaktgrav”).
Odefinierad skelettgrav: skelett som inte ligger i 
grävd grop eller annan omgivande identifierbar 
konstruktion.

Kremering — brandgravar:
Brandlager: jordlager med sot och eller kol inne
hållande brända ben, ej nedgrävt.
Benlager: jordlager utan sot eller kol innehållan
de brända ben, ej nedgrävt.
Brandgrop: grävd grop med sot- och kolblandad 
jord innehållande brända ben.
Urnegrav: i grävd grop eller på markytan nedsatt 
behållare, eller spår därav, med brända ben utan 
sot eller kol.
Urnebrandgrop: grävd grop med sot- och kolblan
dad jord innehållande brända ben och nedsatt 
benbehållare, eller spår därav.
Bengrop: grävd grop med jord utan sot eller kol 
innehållande brända ben, ej benbehållare eller 
spår därav.
Spridda brända ben: oregelbundet förekomman
de, enstaka brända benbitar, ej identifierbar grav- 
sättningsform.
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I Högsrums socken
av Hella Schulze

1. Inledande sockenbeskrivning
Högsrums socken ligger på mellersta Öland, i väs
ter gränsande mot Kalmarsund och i öster mot 
Gärdslösa och Långlöts socknar. I sydöstra delen 
ligger en enklav av Gärdslösa socken (vars forn- 
lämningar, t ex Odens flisor, tidigare förts till 
Högsrums socken och här också behandlas så). 
Socknen är på 3.819 har och av dessa är ca 30,9% 
åker, 6,2% äng, 37% skog/hagmark och 25,9% 
övrig mark (Öland III 1949, s 535). Landskapet är 
varierande. Här finns både stora bördiga åkerom
råden på landborgen där de stora jordegendomar
na Halltorp, Ekerum, Mossberga och Rälla gårdar 
ligger (i dag används två av gårdarna delvis till 
annat). Nedanför landborgskanten mot Kalmar
sund är de gamla strandvallarna täckta med åldrig 
ek- eller tallskog omväxlande med åker och betes
mark. I socknens mellandel finns stora, igenväx
ande alvarområden och i den östra delen domine

rar den täta Mittlandsskogen av lövträd och snår. 
Socknen har tiotalet byar som ligger relativt jämnt 
fördelade.

I socknens västra del löper i nord-sydlig riktning 
väg 136, dvs västra landsvägen. Den följer västra 
landborgen och nedanför denna finns ancylus- och 
litorinavallarna. I socknens södra del finns ett stort 
område med isälvsavlagringar och i nordost en 
stor mosse, Mossberga. I östra delarna finns 
många små områden där berget går i dagen. Sock
nens högsta parti, vilket ligger inom 50 m ö h- 
kurvan, finns i dess mitt vid Höghäll några hundra 
meter norr om kyrkan.

Fornlämningsregistret för Högsrum omfattar 
106 nummer inklusive de 16 som nu överförts till 
Gärdslösa socken. Antalet kända fornlämningar 
är 341 st. De flesta utgörs av gravar och gravfält. 
Det finns relativt många husgrunder, 41 st, vilka

Fig 1:1. "Odens flisor”, de av stenarna som i all- ‘‘The slivers of Odin”: Accordning to ancient myt-
mänhet förknippas med sägnen om var Oden band hology Odin tethered his horse to these stones,
sin häst. Foto från NV, H Schulze 1979.
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kan dateras till järnåldern. Fynd av ämnesjärn och 
slagg i socknen visar att man bearbetat järn - 
kanske även utvunnit det ur myrmalm från orten 
(Stenberger 1933, s. 140) Även ett flertal boplats
lokaler från stenåldern är kända.

De flesta fornlämningarna finns i socknens östra 
och sydöstra delar. På alvarmarkerna och i Mitt- 
landsskogen har fornlämningarna bevarats bättre 
än i de västra delarna där sannolikt många tagits 
bort eller plöjts sönder i samband med intensiv 
odling. Härifrån finns i stället många lösfynd.

Få gravundersökningar har skett i socknen, en
dast 4-5 stycken. Trots att det vid ett tillfälle un
dersöktes hela tjugotalet gravar, har endast få givit 
daterande fynd. Inberäknat de osakkunnigt fram
grävda gravfynden finns från Högsrum endast 33 
undersökta gravar och bara tiotalet som säkert kan 
dateras till någon period av järnåldern.

Högsrum har flera säregna och omtalade forn- 
lämningar. Mest kända är kanske “Odens flisor” 
(fornl 173, egentligen i en enklav av Gärdslösa 
socken) och “Noaks Ark” (fornl 83). Vid Odens 
flisor, ett par ståtliga resta kalkstenar, säger man 
att Oden skall ha bundit sin häst. De stenar som i 
allmänhet går under detta namn är 2,5 respektive
2,8 m höga och ligger tillsammans med flera andra 
resta stenar och en hög, något väster om gravfälten 
nr 11 och 173.

“Noaks ark” är en vacker och välbyggd skepps- 
sättning, belägen på ett stort gravfält med stensätt- 
ningar och stora resta kalkstenar. Skeppssättning- 
en är 26 m lång, har sidor av mindre stenar och 
stävarna markerade med kantställda större. Tvärs 
över finns mindre stenrader, som troligen marke
rar spant eller roddarbänkar. Den är ej undersökt. 
Skeppssättningar dateras i regel till yngre bronsål
der och förromersk järnålder respektive yngre 
järnålder, speciellt vikingatid. Den förstnämnda 
dateringen skulle stämma väl med Noaks ark, som 
visat sig ha omgivits av ett flertal gravar från förro
mersk järnålder.

I Högsrum finns även det stora husgrundskom- 
plexet “Rönnerums fornby”(fornl 57), 1 km syd
ost om Rönnerum. Det utgörs av tio 10-50 m 
långa husgrunder och undersöktes delvis 1927 och 
1928 (Stenberger 1933, s. 110 ff). Även i Abban- 
torp finns ett välbevarat husgrundsområde (fornl 
40).

Ett stort antal lösfynd har påträffats i socknen. 
Stenåldersföremålen dominerar, men det finns 
också många från järnåldern. Knappt 20 har hit
tats i den fjärde av Högsrums mer kända fornläm- 
ningar, Mossberga borg eller Vipetorps borg 
(fornl 84). Härifrån kommer ett praktfullt förgyllt 
reliefspänne (SHM 7571:494), daterbart till första 
hälften av 500-talet e Kr, ett armborstspänne 
(SHM 2125), spjutspetsar, en pilspets etc. Mest 
känd är en liten bronsfigur, som i början av 1800- 
talet hittades i borgens centrum (SHM 
1985:1847:7). Figuren är ca 10 cm hög, ihålig och 
föreställer sannolikt en ryttare eller möjligen en

kusk. Det är troligen en barbarisk (icke-romersk) 
efterbildning av romerska eller keltiska gudabilder 
(Arne 1909, s 182; Stenberger 1964, s 412).

Ett par andra lösfynd — ej från borgen - är 
också värda att nämnas. Det ena är en välarbetad 
fingerring av guld (SHM 11428). Den är funnen i 
Rönnerum och är unik för Öland. Den är bred och 
har en infattad halvädelsten, omgiven av en pärl- 
stav i guldtråd. Tjugosex ringar av denna typ är 
kända från Skandinavien. De kan dateras till yngre 
romersk järnålder och har sannolikt införts från 
det romerska riket eller provinserna mer som en 
personlig gåva eller liknande än som handelsvara 
(Andersson 1985, s 139 ff). Från vendeltid finns ett 
litet fågelformat spänne (SHM 12053) från okänd 
fyndplats. Det är typiskt för Öland och Bornholm 
under denna tidsperiod.

Fig 1:2. Ett förgyllt reliefspänne från folkvand- 
ringstid, funnet i Mossberga borg. Foto A TA
A guilded brooch with relief ornament from the 
migration period, found in Mossberga fortress.
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2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och 
gravfält

1-2. Gravfält, 40 x 25 m stort och beläget på 
krönet av en flack ås, i alvarmark, 300 m 
NNO om kyrkan. Området kallas “Hög- 
häll”. Gravfältet består av ca 11 fornläm- 
ningar; fem stensättningar och sex resta ste
nar. Stensättningarna är runda och de två 
största är 20 resp 14 m d. De andra är 4-6 m 
d. Fyra av de resta stenarna står i linje, är
0. 6—2 m h och de andra två (liggande) är 1 m
1. På den stora stensättningen står en väder
kvarn.

4. Rund stensättning, ca 40 m N om bostadshu
set till Mossbergatäkten 1:4. Ligger som im
pediment i åker. Den är 9 m d och 0,5 m h. 
Den har mittgrop, 2 m d, samt pålagd od- 
lingssten.

6. Plats för kantställda kalkstenar, nu under
sökta och borttagna. Låg i åkermark på ås- 
sträckning.
Anl. nr 5, 7, 8, 9 och 12, v g se nr 172, (5, 7), 
173 (8), 174 (9), och 175 (12) i enklav av 
Gärdslösa socken.

10- Gravfält, som är 250 x 10—50 m stort. Det
11. är beläget på sydsidan av åsryggen som går 

från Nyttorp — Odens flisor — Karums al- 
var. Det är starkt igenbuskat och skadat av 
äldre grustäkt. Fältet består av 24 runda och 
en rektangulär stensättning. De runda är 4— 
11 m d och 0,1—0,5 m h. Den största har en 
försänkning samt en klumpsten mot mitten. 
Den rektangulära stensättningen är 7 X 5 m, 
0,2 m h och har två hörnstenar i N kortsidan. 
Sex anläggningar undersöktes 1904. Samtli
ga fornlämningar 5—11,13 utgör delar i sam
ma gravfält. Det är nu skadat genom bebyg
gelse, täkt, odling och väg.

13. En rest kalksten, belägen i åkermark på ås- 
sträckningen Nyttorp — Odensflisor — Ka
rums alvar, ca 150 m NO om Nyttorp. Den 
är 1,3 m h och 2 m br.

17. Rund stensättning, i flack höglänt alvar
mark, ca 600 m NNO om kyrkan och strax Ö 
om N-S markväg. Den är 12 m d, 0,5 m h och 
har en mittgrop, 3,5 m d.

19. Rund stensättning och uppallad sten, belägna 
på en mindre V-Ö ås i tallskog 100 m NO om 
Rönnerum. Stensättningen är 13 m i d och 
0,5 m h, tätt övervuxen. I S en synlig kant
kedja. Den uppallade stenen är 1 m 1 och 
vilar på tre mindre stenar.

20. Två runda stensättningar och rest sten?, be
lägna på samma ås som föregående fornläm- 
ning, dock mera åt Ö. Stensättningarna är 14 
resp 12 m d och 0,8 resp 0,7 m h. I S rester av 
en kantkedja. Trädbevuxna och pålagda

med odlingssten. Den resta stenen är 0,6 m 
stor.

23. Två resta stenar och en rund stensättning. 
De finns i tallskog på sydsluttningen av en 
strandvall, 100 m från stranden och ca 1 km 
V om Rälla gård. Stensättningen är 7 m d 
och 0,2 m h. I mitten en sänka. De resta 
stenarna är 1,7 resp.l m h, den ena ligger 
numera. Invid stensättningen finns flera 
andra stensättningsliknande lämningar.

26- Tre rösen, i skogsmark på krönet av strand-
28. vall (N-S), V om Rälla gård. Avståndet till 

havet är ca 100 m. Rösena är 13-20 m d och 
0,8—1,8 m h. En har mittgrop och kantked
ja, i V av rektangulära block. De andra två 
har mittgrop resp. kantkedja och är bägge 
starkt omplockade.

29. Röse, beläget i lövskog på sluttning mot 
stranden NV om Rälla gård. Avståndet till 
vattnet är ca 60 m. Röset är ca 16 m d och 1,7 
m h, mittgrop 4 m d. Det är mycket raserat 
och omplockat och har endast enstaka stenar 
i kantkedjan synliga.

30. Röse och stenkrets, i skog, svag västsluttning 
med klapper, NV om Rälla gård. Avståndet 
till vattnet är ca 130 m. Röset är 20 m d, 1,7 
m h. Kantkedjan är av 0,3—0,6 m stora ste
nar. Röset är omplockat, endast mittpartiet 
med sin grop är orört. Stenkretsen är 
triangulär och utgörs av tre resta resp. lig
gande stenar.

31. Röse, i skogsmark i kanten av strandvall, ca 
1 km VSV om Rälla gård. Avstånd till vatt
net är 100 m. Röset är 10 m d, 1 m h och har 
en större grop i N kanten.

33. Gravfält, ca 60 x 50 m stort och beläget i 
igenväxande betesmark 500 m NNO om 
Vedby. Det består av ca 15 runda stensätt
ningar, som är 6—12 m d och 0,1—0,7 m h. 
De större har ofta en kantkedja av 0,2-0,4 
m stora stenar. En stenmur går över gravfäl
tet. Den största, röseliknande stensättning
en finns i fältets mitt.

35. Domarring, i snårskog i SÖ delen av Karums 
alvar, ca 400 m NV om Vedby. Den består 
av nio stenar som är 0,7 m stora och står på 4 
meters avstånd från varandra. En 3,5 x 2 m 
stor grop med tre stora kalkstenar finns i 
mitten. Domarringen är helt övervuxen.

37. Rund stensättning, 7 m d och 0,2 m h. Den 
ligger i flack, enbuskbeväxt alvarsmark ca 
700 m NNV om Vedby. Stensättningen har 
en 1,5 m stor mittgrop samt i Ö kanten en 1 
X 0,3 m stor sten, som kan ha varit rest. 
Strax intill finns en äldre väg.
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38. Röse, benämnt “Hammarsrör” och rund 
stensättning. De ligger i igenväxande betes
mark av alvartyp, S om och ungefär mitt på 
sträckan Nyttorp-Vedby. Röset är 14 m d 
och 2 m h och består av upp till 1 m stora 
stenar. I S finns rester av en kantkedja. Ev. 
har röset ett 1,5—2,5 m br brätte. I centrum 
en grop, 4,5 m d. Stensättningen är rund, 12 
m d och 0,5 m h och har en 2 m d stor grop i 
mitten. Rätt övervuxet med buskar och träd.

42. Gravfält, 60 x 50 m stort och beläget i skog 
på flack moränhöj d intill sumpmark 
(Amundsmosse). Gränsar mot Långlöts 
socken och går även en bit över gränsen. 
Fältet utgörs av fem runda stensättningar, 
8-16 m d och 0,1-0,3 m h. Den största har 
kantkedja. Av de övriga har två halvmeter
stora mittstenar och en har en rest kalksten i 
centrum.

43. Två rösen och en domarring, alla trädbevux
na och belägna i flack moränmark V om 
Amundsmosse. Rösena är 10 resp. 12 m d 
och ca 1 m h. De består av små vittrade 
kalkstenar och har bägge en mittgrop, 3 m d, 
med en rundad mittsten i. Domarringen är 7 
m d och utgörs av nio resta eller f d resta 
stenar, 0,6—1 m 1, vilka står på två meters 
avstånd från varandra.

45. Rund stensättning, i skogsmark på ett krön, 
550 m SO om Vedby. Den är 13 m d, 0,4 m h 
och övertorvad. Stora upptagna gropar har 
skadat den mycket.

46. Rund stensättning och två resta stenar, nu 
omkullfallna. De är belägna i skog, på ett 
krön i moränmark drygt 1 km NO om Ved
by. Stensättningen är 8 m d och 0,2 m h. 1 
centrum en fördjupning. Den har 0,3—0,8 m 
1 kantkedjestenar och är trädbevuxen. De 
resta stenarna är 1,6 resp 1,7 m 1.

50. Rest kalksten och ev. rest av en hällkista. 
Stenen står i sandig åkermark 900 m O om 
Rönnerum och 600 m SV om Högsrum. Ste
nen är 3,2 m h, 2 m b och 0,2 m tj. Invid 
stenen finns upplagda, delvis flata kalkste
nar. Enligt 1941 års inventering ska stenen 
ha omgivits av en hällkista, som ej återfanns 
1976.

56. Rund stensättning och en f d rest sten?, be
lägna i ängsmark på krönet av en sandkulle, 
strax V om Rönnerums by. Stensättningen 
är 9 m d, 0,2 m h och övertorvad. I N kanten 
finns troligen rester av en kantkedja av 0,4— 
1 m stora stenar och i V en grop med 4 m d. 
Den resta stenen är 1,4 m 1 och 1,1 m br.

61. Se 176 i enklav av Gärdslösa socken.
62. Två runda stensättningar, belägna V om två 

stenrader och en stensträng på en moränrygg 
(kvarnbacken) alldeles Ö om Karum. Sten-

sättningama är 5 resp 7 m d. Den ena har 
kantkedja och mittgrop, den andra är över
torvad (osäker).

72. Två runda stenar och en rund stensättning,
belägna i skog på krönet av en V-Ö grusås, 
100 m NV om västra gården i Karum. Ste
narna är 1,1 resp 1,4 m h och står på 4 m 
avstånd. Stensättningen är 11 m d och 0,1- 
0,2 m h. I S finns en rest av kantkedja av 
0,3-0,6 m stora stenar.

74. Gravfält, 35 x 25 m, beläget på åskrön i 
buskbevuxen alvarmark 500 m SV om Ka
rum (Svältbacken). Det består av 10-talet 
runda stensättningar 3—6 m d och 0,1—0,2 
m h. På vissa syns delar av kantkedjan.

75. Rund stensättning, belägen på åskrön i bus
kig alvarmark, 350 m SV om nr 74 och NV 
om vägen Odens flisor — Jordsläta. Den är 7 
m d och 0,2 m h. I centrum en flack grop.

78. Rund stensättning, i buskbevuxen alvars- 
mark på krönet av en flack NNV-SSO ås, ca 
500 m N om gravfältet nr 83 med “Noaks 
ark”. Den är 11 m d och 0,5 m h och har 
kantkedja samt i Ö flera kantställda kalkste
nar. I centrum en 2 m d stor grop med flata 
kalkstenshällar, ev. rest av en kista.

79. Gravfält, 45 x 30 m, N-S, beläget i buskig 
alvarmark på en mindre ås N om gravfältet 
med “Noaks ark”. Gravfältet består av fem 
runda stensättningar, varav den största är 12 
m d, de övriga 4-6 m d. Den största, som 
finns i S, är 0,6 m h och har en röseliknande 
fyllning av kalkstenar, kantkedja och mitt
grop. Ett äldre grustag finns i gravfältets 
kant.

80. Gravfält, 80 X 25 m, N-S, liggande på krön 
av grusås i alvarmark med enbuskar, ca 130 
m NV om gravfältet med “Noaks ark”. 
Gravfältet består av sex runda stensättning
ar och en f d rest kalksten. Stensättningarna 
är 6—11 m d och 0,1—0,2 m h. Den nu om
kullfallna stenen är 3 m 1 och 1 m br och nu i 
två delar.

81. Rest kalksten, i stenig alvarmark (äldre täkt) 
100 m SSV om “Noaks ark”. Kalkstenen är
2.8 m h, 1,4 m br och 0,3 m tj. Tidigare 
omkullfallen.

82. Rest kalksten, i samma mark som nr 81 och 
ca 50 m SSV om “Noaks ark”. Kalkstenen är
1.8 m 1, 1,2 m br och 0,3 m tj och omkullfal
len. Intill en liknande sten.

83. Gravfält, 370 X 20—70 m stort, beläget på 
krön av mindre SSV-NNO löpande grusåsar. 
Äldre täktområde, nu röjt och vårdat. Det 
ligger utmed vägen Nyttorp-Karum. Grav
fältet består av ca 70 fornlämningar, varav 
55 runda och fyra rektangulära stensättning
ar, en skeppssättning, “Noaks ark” och 10
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resta stenar. De runda stensättningarna är 
4-12 m d och 0,1—4 m h. De flesta har 
kantkedja, flera har mittstenar eller en för
sänkning i mitten. De rektangulära är 6—12 
x 4—7 m och 0,2—0,4 m h. Alla har kant
kedja, en mittsten. De två större har hörn
stenar. Skeppssättningen är 26 x 3,5 m 
(NNO-SSV) och 0,1 m h. Övertorvad. Stä
var av kantställda kalkstenar. Indelad på 
längden av 13 stenrader, troligen markeran
de spant eller roddarbänkar. I mitten en run
dad sten, 0,5 m, eventuellt markering för 
mast. De resta stenarna är 0,5—2,2 m h, de 
flesta av kalksten. Ett 20-tal gravar under
söktes 1904.

85. Röse, beläget på impediment i åkermark och 
på krönet av en flack grusås, ca 650 m N om 
V. Sörby. Det är 30 m d och 3,5 m h. Fyll
ning av rundade stenar och vittrade kalkste
nar samt en mittgrop, 2 m d. Kanterna täck
ta av odlingssten.

87. Plats för borttaget röse, tidigare beläget i 
åkermark, flack sandmark, ca 550 m N om 
Sörby. Var 15 m d och 1,5 m h.

88. Plats för borttagen stensättning, i åkermark 
på flack moränhöjd, ett par hundra m SV om 
Sörby. Den var 11 m d och 0,3 m h och hade 
haft en delvis synlig kantkedja.

89. Två runda stensättningar, belägna på åker- 
impediment på en höjd 150 m N om Sörby. 
De är 10 m d och 0,3 resp 1 m h. Den lägre 
har kantkedja i V. Den högre, som är något 
osäker, har övertorvad ojämn yta.

90. Ett röse och en rund stensättning, belägna 
på ett flackt krön i åkermark 800 m åt Ö från 
Halltorp. Röset, som har brätte, är 20 m d 
och 2 m h. Brättet är 3—5 m br och begränsat 
av en kantkedja. Röset har mittgrop, 2 x 1,8 
m stor. Belamrat med odlingssten. Stensätt- 
ningen är 10 m d och 0,3 m h. Delvis skadad 
av grustäkt. Röset kallas “Blå rör”

92. Rund stensättning, i buskmark på V land
borgen 200 m NO om Halltorp. Den är 11 m 
d och 0,2 m h och har rester av kantkedja. 
En stensträng går från anläggningen mot 
NNO. I S delen finns ca 10 större stenar som 
ev. skulle kunna vara rester av ett gravfält.

93. Stensättning, i lövskog på krönet av en liten 
höjd, 70 m från strandkanten och 850 m SV 
om Halltorp. Den är 12 m d, 0,4 m h. Kant
kedja med större block i NV. Anläggningen 
troligen sönderplockad.

94. Rund stensättning, belägen i lövskog på 
svagt sluttande strandvall, 600 m VNV om 
Halltorp. Den är 6 m d och 0,1 m h och har 
mittgrop.

95. Rund stensättning, på krön i sluttande löv- 
skogsbevuxen sandmark, 600 m NV om

Halltorp. Den är 9 m d, 0,2 m h och har en 
ränna efter en bortbruten kantkedja (?).

96. Rund stensättning, i lövskog på flack höjd, 
ca 100 m SO om Ö delen av Abbantorp. 
Stensättningen är 7 m d och 0,2 m h. I V 
kanten en sten, 1 m 1, som kan ha varit rest.

98. Fem delvis resta stenar, varav fyra i kalk
sten. De står på krönet av V landborgen 
drygt 500 m NO om Halltorp. Höjden varie
rar från ca 0,5 till 1,8 m. En sten står ensam, 
14 m NNO om de övriga. En sten, 0,8 x 0,6 
m, har två kalkstenar som stöd och mot N 
texten LG 1750.

99. Ett röse, en rund stensättning, en hög och en 
rest sten. De är belägna på svagt sydsluttan- 
de alvarmark, 350 m Ö om Högsrums kyrka. 
Röset, en rest, är 14 m d och 1 m h. Det har 
en kantkedja av 0,3-0,6 m stora stenar. 
Stensättningen är 6,5 m d, 0,2 m h och över
torvad. Högen är 10 m d och 1 m d. Den nu 
omkullfallna f d resta stenen är 1,7 m h.

103. Två runda stensättningar, i lövskog på mo
ränkrön 300 m O om V delen av Abbantorp. 
Stensättningarna är 6 resp 7 m d och 0,4 m 
h. Den större har rester av kantkedja i N. 
Bägge är uppgrävda till botten i mitten. 
Strax intill finns en 200 m 1 stensträng.

104. Förmodad plats för borttaget röse, om
nämnd och avritat 1869. Belägen på en flack 
moränhöjd, sannolikt i Rörsberg i nuvaran
de samhället Stora Rör. Nu tomtmark.

105. Två kantställda kalkstenshällar, som möjli
gen kan vara rester av en förstörd grav. De 
finns i alvarmark på ett flackt åskrön ca 1 km 
SV om Kamm. De är ca 1 m både i längd och 
höjd och 0,1 m tjocka.

107. Rund stensättning, belägen i lövskog på krö
net av ett åkerimpediment, ca 500 m SO om 
Karum och strax N om bostället Fågelback
en. Stensättningen är 12 m d och 0,6 m h. I N 
finns delar av en kantkedja.

110. Två runda stensättningar, varav den ena nå
got osäker. De är belägna tillsammans med 
en stensträng och en sentida husgrund i 
ängsmark i en svag sydsluttning ca 300 m 
SSV om Sörby. Stensättningarna är 11 resp. 
10 m d och 0,4—0,6 m h. Den osäkra är 
skadad i Ö kanten av en väg.

111. Rund stensättning, i buskmark på krön av 
det rev som löper norrut från Ekerumsba- 
det. Anläggningen är 10 m d och 0,3 m h. 
Omkring finns flera gropar, troligen gamla 
skyttevärn.

113. Rund stensättning, belägen i lövskog på ett 
strandvallskrön, 150 m Ö om strandlinjen 
och 800 m V om Halltorp. Den är 11 m d och 
0,6 m h, delar av kantkedja synlig samt är 
omplockad i ytan.
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115. F d rest sten, i tallskog på krönet av en V- 
formad sandås. Den ligger 800 m NV om 
Rönnerum. Stenen är 1,5 m h och 0,7 m br. 
Något osäker som fornlämning.

117. Tre runda stensättningar, belägna i lövskog 
på en flack sandhöj d, ett impediment mellan 
två åkrar 700 m Ö om Rönnerum. Två är 7 m 
d, en är 6 m d, höjden är 0,2-0,3 m. En av 
de större har en rund sten i N, möjligen ett 
gravklot. SV om denna finns även en för
sänkning, 2,5 x 1,5 m, som ev. antyder en 
hällkista. Strax intill finns även en sten
sträng.

I en enklav av Gärdslösa sn, har tidigare förts till
Högsrums sn:
172. En hög och ett flertal resta stenar, kallade 

“Odens flisor”. De är belägna i betesmark 
400 m Ö om Nyttorp. Högen är 12 m d och 1 
m h med en 2,5 m d stor mittgrop. En ensam 
rest kalksten är 0,9 m h och 1,3 m br. De 
andra kalkstenarna bildar en 6 m 1 rad. I SV 
två som är 2,5 resp 2,8 m h invid varandra, i 
NO några kantställda kalkstenar 1-1,2 m h

och i SO en liggande kalksten, 2 m 1. Ca 1 km 
S om dessa fornlämningar utgår den s k 
“Borgvägen” mot Ismantorps fornborg, på 
vilken stenmaterialet till denna kan ha frak
tats. Tidigare nr 5 i Högsrums sn.

173. Gravfält, 25 x 30 m, beläget i ängsmark 
strax Ö om Odens flisor. Det utgörs av tiota
let runda stensättningar, 5-7 m d och 0,1 - 
0,2 m h. Fältet är delvis skadat av äldre täkt- 
verksamhet. Tidigare nr 8 i Högsrums sn.

174. Rest kalksten, i trädgård invid en stuga strax 
NO om Odens flisor. Den är 1,7 m h och 0,7 
m b. Tidigare nr 9 i Högsrums sn.

176. Röse, beläget i flack, buskig alvarmark 300 
m S om “Borgvägen” och 700 m NO om 
Rönnerums fornby. Det är 10 m d och 1 m h. 
Delar av en kantkedja syns och i centrum 
finns en mittgrop, 3 m d. Tidigare nr 61 i 
Högsrums sn.

Dessa fornlämningar nr 172—174 i Gärdslösa sn 
och nr 10—11, kanske även 6 och 13, i Högsrums 
sn, är med all sannolikhet delar av ett tidigare 
sammanhängande gravfält.

Fig 1:3. Ett av de större rösena fornl nr 85 N om 
Västra Sörby i Högsrums socken. Det är 30 m i d, 
3,5 m h och har en stor mittgrop. Foto från SO, H 
Schulze 1978.

One of the largest cairns, no 85, situated N of Väst
ra Sörby in Högsrum parish. It is 30 metres in dia
meter, 3,5 metres in height and has a large central 
depression. Photo from SE.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält
Fornlämning nr 11, gravfält vid Odens flisor

Topografi
Gravfältet är beläget på Vedby bys västra utmar
ker, en alvarmark som utgör en fortsättning åt 
söder av Kamms alvar. Gravfältet ligger öster om 
Nyttorp, söder om vägkorsningen av vägar mot 
Rälla - Sättra - Långlöt. Området ligger på någ
ra svaga höjdryggar vilka består av igenväxande 
alvarmark. Dessa åsryggar utgör en fortsättning åt 
söder av de som det stora gravfältet (nr 83) på 
Karums alvar ligger på. Som så ofta förr var dessa 
utnyttjade till grustäkt och K A Gustawssons grav- 
fältskarta från 1926 visar att stora delar av området 
redan då var bortgrävt.

Fornlämning 11 är registrerad som 250 x 10-50 
m stort gravfält orienterat nordost-sydväst och be
stående av 24 runda och en rektangulär stensätt- 
ning. Dessa är 4-11 m i d resp. 7x5 samt 0,1 -0,5 
m h. Till samma gravfält, även om de är registrera
de på olika nummer hör fornlämning 172 (Odens 
flisor) - 174 samt flera andra enstaka intill, så att 
40-talet synliga anläggningar finns här. I samband 
med undersökningarna på Karums alvar 1904, fö
retog T J Arne även en utgrävning av sex gravar på 
det här gravfältet invid Odens flisor. Endast tre av 
gravarna var fyndförande, men även de tre övriga 
torde kunna dateras till järnåldern.

T J Arne var dock troligtvis inte den förste som 
utförde undersökningar på denna plats. I ett brev 
1870 skriver HAR Sidén (som avritade de öländs
ka fornlämningarna) till riksantikvarien om en 
äldre man, boende vid Odens flisor. Denna hade 
berättat om “besökande, hwilka undersökt smärre 
ringar och kullar i närheten av de resta flisorna, 
påträffat stenkretsar, fyllda med aska och förbrän
da ben, och har dessa krukor varit övertäckta med 
en mindre kalkstensflisa”. Denna undersökning - 
av antikvarier, amatörer eller plundrare? — skulle 
alltså ha ägt rum kanske under 1800-talets första 
hälft. Arne skriver även i sin rapport om “gravrö- 
sen, de flesta redan undersökta i mitten”.

Att gravfältet har fortsatt en bit åt sydväst finns 
det belägg för. Här finns registrerat två fornläm- 
ningar; nr 13, en rest kalksten som är 1,3 m h samt 
nr 6, plats för kantställda kalkstenar. De sistnämn
da undersöktes av Nils Fagerholm 1944 (dnr 388/ 
44). Ca 0,25 m över markytan stod några resta 
kalkstenar, omgivna av ett system av mindre stöd
stenar. Huruvida det var en rest av en gravan
läggning eller ej, går inte att säga. Den är dock en 
typisk konstruktion på ett järnåldersgravfält. Inga 
fynd påträffades vid undersökningarna.

Fig 1:4. Del av gravfältet vid “Odens flisor”. I för
grunden en f d rest? kalksten. Foto från VNV, H 
Schulze 1988.

Part of cemetery at “Odin’s flisor”. Photo from 
WNW.

16



Yttre gravformer
De sex gravar, som T J Arne undersökte, var alla 
små, låga och övertorvade stensättningar. Den 
minsta var 3,6 m d och den största, grav nr 5, var 
9,8 m d. Endast en grav, nr 2, hade en kantkedja. 1 
tre av anläggningarna låg ett stenblock i mitten 
eller i dess närhet. I grav 5 fanns en låg sänka 
omkring stenen, kanske efter tidigare plundring? I 
grav 6 syntes innanför kanten här och var liggande 
flisor. Mellan kanten och det stora granitblocket i 
centrum, låg två mindre block. Vid sidan av gra
ven stod en rest sten, “(kalkstensflisa)”.

Inre gravformer
Tre av de sex undersökta gravarna innehöll brand
lager, (nr 1, 5, 6), två skelettgravar (2, 4), och en 
grav (3), innehöll både ett brandlager och en ske- 
lettgrav.

Brandgravarna var enkla; under en mindre sten
häll intill mittstenen eller bara under torven kom 
mörkfärgad jord med kol, brända ben och fynd. 
Skelettgravarna var också enkla, bara nedgrävda 
med det låga “röset” ovanpå. Skeletten låg på 
rygg, med huvudet i väst-nordväst resp. nordväst (i 
de två fall det finns angivet). Ett av skeletten hade 
ena foten vilande på en häll, ett annat hade en liten 
stående häll intill fotterna.

Fig 1:5. Fundamentrester av de resta flisorna med 
stödstenar vid Nyttorp (fornl 6). Bild från under
sökningen 1944. Foto från 5V, N Lagerholm, 
ATA.
The remains of the upright stones with their suppor
ting stones, at Nyttorp (no 6). Photo from the inve
stigation in 1944, by N Lagerholm, ATA.

Fig 1:6. Grav nr 2 vid T J Arnes undersökning. 
Liten oansenlig stensättning på gravfältet nr 11. 
Den innehöll en skelettgrav. Foto från NO, T J 
Arne 1904, AT A

Grave no 2 at T J Arne’s excavation, is a small 
unpretentious stone-setting in cemetery no 11 which 
contained an inhumation. Photo from NE, by T J 
Arne 1904, AT A.
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Fig 1:7. Skelettgrav nr 3, fornl nr 11. Observera det 
stora djup skelettet grävts ner på. Över skelettet 
fanns en brandgrav och båda gravarna täcktes av en 
låg stensättning. Foto från SO, T J Arne 1904, 
AT A.
Inhumation in grave no. 3 at the cemetery no. 11. 
Note the depth to which the skeleton has been bu
ried. On top of the skeleton was a cremation grave 
and all this was covered with a low stone-setting. 
Photo from SE, by T J Arne 1904, AT A.

Fig 1:8. Grav nr 6 på fornl nr 11 enligt Arnes num
rering, vilket troligen motsvarar nr 12 på K A Gus- 
tawssons grav fälts karta. Foto från N, T J Arne 
1904, ATA
Grave no 6 according to T J Arne’s numbering. It is 
probably marked as no. 12 on K A Gustawsson’s 
map of the cemetery. Photo from N, by T J Arne 
1904, AT A.
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Föremål
Inget gravgods påträffades i skelettgravarna, där
emot i tre av de sammanlagt fyra brandgravarna. 
Det var i två fall ytterst enkla saker, knivar och en 
spik. Endast en av dem, nr 6, var litet rikare utrus
tad. Här fanns förutom kniven även två föremål 
från den dödes klädnad, ett fragmentariskt remän- 
debeslag i brons och en enkel, rundad rektangulär 
söl ja i järn.

Datering
Endast tre av de sju gravläggningarna, nr 1, nr 3 
och nr 6, kan helt säkert dateras till järnåldern, 
även om de övriga med stor sannolikhet är från 
samma tid. En grav, nr 6, kan genom det arabiska 
silvermyntet, dateras närmare, nämligen till vi
kingatid. Det finns inget som talar emot att även 
de övriga anläggningarna skulle kunna vara från 
samma tid, men det finns heller inget som talar för 
det.

Ålders- och könsbestämning
Inga bestämningar har gjorts av det osteologiska 
materialet. Skelettet i grav 2 mättes vid utgräv- 
ningstillfället till 177 cm, det i grav 3 till ca 148 cm 
och det i grav 4 konstaterades vara skelettet efter 
ett barn. Skelettet i grav 3 hade bara obetydligt 
nötta tänder. Åtminstone en vuxen och två yngre 
individer har alltså begravts här.

Källor, litteratur
Undersökningen utfördes sommaren 1904 av T J 
Arne. Rapport finns i AT A och fynden förvaras i 
SHM inv nr 12.321 under samma inventarienum- 
mer som de från Karums alvar och andra platser. 
K A Gustawsson och Arild Karlens gravfältskarta 
har dnr 4876/26. Nils Lagerholm dnr 388/44

Schulze 1979, s 63.
Stenberger 1933, s 73.

Fornl nr 11, gravfält vid Odens flisor, Ö om Nyttorp 
Undersökning 1904 av T J Arne

Gravbeskrivning Gravgods Osteol. best. Övrigt/ Datering

STENSATTNING, rund, ca 6 m d och 
0,1 m h. I centrum brända ben.

STENSATTNING, rund, ca 5 m d och 
0,16 m h. Innehöll ett SKELETT i 
ryggläge.

STENSATTNING, rund, 4,1 m d och 0,14 
m h. Något väster om centrum och ca 
0,2 m dj en BRANDGRAV med kol och 
brända ben. Intill och något dj 
ett SKELETT, utsträckt på rygg.

STENSATTNING, rund, 3,6 m d och 0,1 m 
h. I centrum och 0,5 m under mark
ytan ett SKELETT.

STENSATTNING, rund, ca 10 m d och 
0,5 m h. Mittsten i en sänka. Under 
stenen brandlager. Brända ben fanns även 
något åt öster.

STENSATTNING, rund, övertorvad, 0,3 
m h. Med ett BRANDLAGER.

VNV-
oso

NV-SO

Spik

1/4 arabiskt
silvermynt
bronsfrag-
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Fornlämning nr 83, gravfält på Karums alvar

Topografi
Gravfältet ligger på en ås invid vägen mellan 
Högsrum och Karum, strax norr om korsningen 
med vägen till Långlöt. Fastigheten benämns 
Mossberga 1:1. Åt öster breder det igenväxande 
Karums alvar ut sig, i väster finns snårskog, åkrar 
och efter några hundra meter Mossberga mosse 
med insjön Gladvattnet. Åsens kontur är starkt 
vågig och på krönen och sluttningarna av dessa 
“vågor” finns en stor mängd fornlämningar. Den 
mest kända är skeppssättningen “Noaks ark” och 
därtill finns här ytterligare 70 anläggningar. De 
flesta är runda stensättningar, några rektangulära 
samt 10-talet resta stenar. Gravfältets storlek är 
370 x 20-70 m och det är orienterat nordnordost- 
sydsydväst. Även de båda resta kalkstenarna i sö
der (nr 81, 82) hör till fältet. Jordlagret är mycket 
tunt här - på flera ställen går berget i dagen - och 
åsarna består mer eller mindre av kalkgrus. Trots 
att detta gravfält, liksom gravfältet vid Odens fli
sor, fridlystes redan 1870, upphörde ej den sten- 
och grustäkt som förekom här förrän långt in på 
1900-talet. Många gravar hade förstörts under den 
tiden, både genom täktverksamheten och rovgräv- 
ning. HAR Sidén skriver i sitt brev till riksanti
kvarien 1870 om “vid en genom grustäkt utgräfd 
kulle, hvarest lemningar funnos af ett lerkärl för- 
vittradt och ur jorden frammynnar den flisan som 
täckt densamma” (ATA).

Vegetationen i området var tidigare svag, men 
de senaste decennierna har, som på så många and
ra av de öländska gravfälten, hotet om igenbusk- 
ning blivit starkare. Gravfältet ingår nu i forn- 
vårdsprogrammet för länet och röjs regelbundet. 
Det är ett populärt turistmål.

Tre arkeologiska undersökningar finns redovi
sade. Eller snarare två, då uppgifterna från den 
tidigaste, utförd 1872 av Hans Hildebrand, 
inskränker sig till uppgiften att fynden kommer

från “tvenne fyrsidiga stenläggningar”. Den ena 
av de fylligare utgrävningsrapporterna är ej under
tecknad, men ingår med största sannolikhet i den 
serie snabbgrävningar som kalmarlektorn F J 
Baehrendtz utförde på Öland under slutet av 1800- 
talet och början av 1900-talet. Tre gravar och två 
resta stenar undersöktes då. Den andra rapporten 
är från den undersökning av 19 gravar och en rest 
kalksten, som T J Arne verkställde sommaren 
1904, jämsides med den på gravfältet vid Odens 
flisor.

Yttre gravformer
Totalt har 25 gravar undersökts på Karumfältet. 
De flesta var (dvs är, då de i regel ej borttagits i 
samband med undersökningen) små eller medel
stora låga, runda stensättningar, jordblandade och 
mer eller mindre starkt övertorvade. Deras diame
ter var 4—7 m och höjden 0,1—0,2 m. Även några 
större stensättningar undersöktes; nr 1 — 3 i Baeh
rendtz’ nummerserie och nr 3 och 4 i Arnes rap
port. De hade en diameter på 9—11 m. Nr 12 hos 
Arne är en hög, 9 m d, nästan meterhög och upp
byggd av grus och småsten.

Stensättningarna var uppbyggda av medelstora 
stenar, ibland klapper, ofta med en läggning av 
kalkstenshällar inunder. Tre av Arnes anläggning
ar (Baehrendtz’ beskrivning är mycket knapphän
dig), har kantkedja, byggd av flata liggande hällar 
(nr 2, 3 och 5). I nr 3 fanns även antydan till två 
inre stenkretsar. Fyra av de runda stensättningar
na, nr 2, 3, 11 och 21 hade en större mittsten.

Fyra fyrsidiga stensättningar och en liten, låg 
rombisk (Arnes nr 8) har också undersökts. Två av 
de fyrsidiga härrör från Hildebrands grävning och 
närmare uppgifter saknas som nämnts. De andra 
två, nr 19 och 20, undersöktes av Arne. Den ena 
var 11,7 x 6 m, rätt låg, hade mittsten och ur-

Fig 1:9. Karta över del av gravfältet, fornl nr 83 på 
Karums alvar. Upprättad 1926 av K A Gustawsson

Map of a part of the cemetery on Karum’s heath, 
ancient monument no. 83, drawn up in 1926 by K A

och Arild Karlen, ATA. Gustawsson och Arild Karlen, ATA.

20



sprungligen på kant stående stenar i alla fyra hör
nen. Den andra, nr 20, nämns endast som liten och 
skadad av grustäkt. Även en tresidig, nr 10, med 
svagt konvexa sidor undersöktes av Arne. Den 
hade gles stenfyllning och en något större sten i 
norra hörnet.

Om de två resta kalkstenarna som Baehrendtz 
undersökte finns inga andra uppgifter än deras 
höjd, “låg” resp 0,7 m h och att “intet fanns”. Den 
som Arne grävde, nr 18, var en nästan 1 m h kalk
sten, stöttad under jord av ett stort granitblock. 
Inga ben eller fynd påträffades.

Inre gravformer
Samtliga av de 19 av Arne undersökta gravarna 
var brandgravar. Hildebrands två fyrsidiga sten- 
sättningar var också brandgravar, fynden hade 
glödpatina och hittades tillsammans med brända 
ben. Baehrendtz fann som nämnts, varken ben 
eller fynd i sina gravar. Nedan behandlas endast 
Arnes undersökning.

Brandgravarna var rätt variationsrika vad gäller 
de inre formerna, men vissa huvudgrupper kan 
ändå urskiljas. En är där man byggt någon form av 
liten rundad stenkista (nr 3, 5, 20) som benbehålla
re. Det var tydligast i grav 3 där den lilla kistan 
både hade bottenhäll och täckhällar och den dess
utom låg under den stora mittstenen. I grav 5 fanns

hartstätning bland de brända benen och dessa har 
då troligen legat i ett träkärl som i sin tur stod i den 
0,3 m d stora kistliknande konstruktionen. Som 
enklast var “kistan” i grav 20, där en trekantig häll 
utgjorde botten, en 0,6 m h kalksten ena väggen 
och en större kullersten den andra (graven delvis 
förstörd).

Vanligast var att de brända benen låg i eller 
under en liten stensamling, (nr 6, 10,11) intill eller 
strax invid mittstenen (nr 19,21) där sådan före
kom. I grav 6 låg de brända benen i ett 3-4 cm tj 
kollager under två stenar och i nr 10 kan de ha 
legat i ett träkärl, då här fanns några bitar hartstät
ning. Rätt lika dessa med stensamling var de som 
hade större stensamlingar; kalkstenar liggande 
över en cirkel av lagda stenar med ben, kol och 
fynd inuti och intill ena kanten (nr 13) eller grav 
15, där en kretsformig stensättning kanske en gång 
inneslutit en bengömma (ben påträffades ej). 
Andra av denna typ är grav 16, 17 och grav 12, 
även om i nr 12 benen och fynden låg strax väster 
om kalkstenshällarna.

Här påträffades även några gravar där ingen 
speciell konstruktion för benen och fynden kunde 
iakttagas; grav 1 där benen låg inom ett 1 m d stort 
område i anläggningen och grav 8, den lilla rombi- 
ska stensättningen där bara några benfragment 
fanns under torven.

Fig 1:10. Gravfält nr 83 på Karums alvar. I för
grunden skeppsättningen “Noaks ark”. Tv om den 
skymtar T J Arnes grav nr 3 och i bakgrunden 
området där Arne undersökte ett flertal gravar. 
Foto från SV, H Schulze 1988.

The cemetery no. 83 on Karum heath. The boat- 
shaped stone-setting, “Noah’s ark” can be seen and 
to its left a glimpse ofTJ Arne's grave no. 3. On the 
right in the background the area where Arne investi
gated several graves. Photo from .SW, by H Schul
ze.
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F/g /. //. De/ av gravfältet på Kamms alvar så som 
det säg ut omkring 1870 när HAR Sidén gjorde sin 
gravfälts karta. Teckning HAR Sidén, ATA.

Part of the cemetery on Kamms heath as it looked 
like, when H A R Sidén drew his map. Drawing 
by H A R Sidén around 1870, AT A.

Föremål
Av de 24 undersökta gravarna 1872—1904 var nio 
fyndförande. De “rikaste” var de två fyrsidiga 
stensättningarna som H Hildebrand undersökte 
och vilka alltså var vapengravar. Den ena (a) inne
höll ett starkt sammanböjt eneggat svärd, en om
böjd spjutspets (ÄEG fig 586) och en bredskänk- 
lad pincett, allt av järn. I den andra (b) fanns också 
ett eneggat svärd, böjt i ring, en spjutspets, en 
doppsko till ett spjutskaft samt några bandformiga 
svärdsskidebeslag (SHM 375:a och b).

Från Arnes undersökning är fynden enklare och 
svårare att datera. Två av gravarna innehöll harts- 
tätning, nr 5 och 10, som en gång har tätat ett 
träkärl. I den förstnämnda fanns även en halv spi
ral till en laténefibula, av järn med bronsklädd 
knopp. Krukskärvor fanns i tre gravar, nr 12, 13, 
17, varav endast i grav 13 skärvor så att det skulle 
räcka till ett helt kärl. Skärvorna var av rätt grovt 
oornerat gods, men det fanns även ett par av tun
nare gods, ornerade med stämpelornament. Något

Fig. 1:12. Del av gravfält nr 83 på Kamms alvar. I 
förgrunden ses grav nr 3 före undersökning. T v 
om kvarnen går vägen mot Högsrum. Foto från 
NO, T J Arne 1904, AT A.

Part of cemetery no. 83, grave no. 3 before excava
tion. The road to Högsrum runs to the left of the 
mill.
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Fig 1:13. Plan över Arnes grav nr 6 och 10. I nr 6 
fanns ett kollager och några brända ben. 1 nr 10 ett 
“benlager” och några bitar harts. Ritning T J Arne, 
ATA.

O * Q X)

Plan of grave no. 6. and no. 10. according to Arne. 
In no. 6 there is a “charcoal layer” and a few burnt 
bones, and in no. 10. a “bone layer” and a few bits 
of resin. Sketch by T J Arne, AT A.

Fig 1:14. Grav nr 19, nr 49 på karta från 1926, en 
rektangulär stensättning med hörnstenar i gravfäl
tets N del. SV om denna står en 1,5 m hög rest 
kalksten. Foto från NV, T J Arne 1904, ATA.

Grave no. 19, no 49 on the 1926 map, a rectangular 
stone-setting with corner-stones. A 1,5 metre high 
upright limestone stands to the south-west of the 
grave. Photo from NW.
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av kärlen har kanske använts som benbehållare. 
Två enkla fingerringar av spirallagd, bandförmig 
bronsten fanns även i gravarna 12 och 16 och kam
bitar i 13 och 16, som också innehöll ett bryne.

Datering
Tre av de undersökta gravarna kan genom gravgå
vorna dateras till förromersk järnålder. Det är de 
två vapengravarna, som tillhör periodens slutske
de, ca 100 f Kr — 50 e Kr. Liknande vapengravar är 
t ex det kända fyndet från Övra Ålebäck i Norra 
Möckleby och Gårdby socknar (se kap VII:3). Ett 
annat gravfält med runda och rektangulära sten- 
sättningar från förromersk järnålder undersöktes i 
Ryd i Glömminge socken av T J Arne (se kap 
11:3). Grav 5, som innehöll en laténefibula, kan 
med ledning av denna och gravskicket dateras till 
samma period eller något tidigare. Dessa datering
ar stämmer även med närvaron av skeppssättning- 
en, som torde ha anlagts under yngre bronsålder.

De andra fyndförande gravarna är relativt sett 
svårare att datera. Möjligen skulle tre av dem, nr 
12, 13 och 16 kunna dateras till yngre romersk 
järnålder, dvs 200-400 e Kr eller kanske även 
något senare. De innehöll de enkla bronsfinger- 
ringarna, den stämpelornerade keramiken och 
kamfragmenten. Gravformen för dessa och även 
de andra gravarna utan fynd var vanlig under så 
gott som hela järnåldern och kan ej användas 
vid datering. Att vissa gravar även kan ha anlagts 
under bronsåldern är heller ingen omöjlighet. Nå

gon mer tillförlitlig datering än yngre förromersk 
järnålder för tre av gravarna och romersk järnål- 
der/folkvandringstid för tre andra, går ej att få helt 
säkert.

Ålders- och könsbetämningar
Sexton av de av Arne undersökta gravarna inne
höll brända ben. Benmaterialet från två gravar, nr 
19 och nr 20, har bestämts av osteolog Pirjo Lahti
perä. Individen i grav 19 var 40-60 år, kön obe
stämbart; i grav 20, 20-25 år, kön ej heller här 
bestämbart.

Källor, litteratur
Föremål från undersökningen 1872 av Hans Hilde
brand har inv nr SHM 5153:a och b. De från T J 
Arnes undersökning 1904 finns under nummer 
SHM 12321, och har alltså samma nummer som 
fynden från ett flertal andra socknar han grävde 
samma sommar. Det osteologiska materialet är 
magasinerat under beteckningen SKÅ 1264/öL 
Både F J Baehrendtz’ och Arnes rapporter finns i 
ATA. K A Gustawssons och Arild Karlens karta 
över gravfältet har dnr 4042/26 (ATA).

Osteologisk analys av två gravar har gjorts av Pirjo 
Lahtiperä.

Reimers 1978, s 264.
Schulze 1979, s 62.
Stenberger 1933, s 10.

Fig. 1:15. De resta kalkstensflisorna, fornl nr 81 Two orthostats, fornl nr 81 and 82, at Kamms al-
och 82, .SV om gravfältet på Kamms alvar. Den var. The nearest orthostat is 2,8 m high,
närmaste flisan är 2,8 m h. Foto från ,SV, H Schulze 
1988.
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Fornl nr 83, gravfält på Karums alvar 
Undersökning 1872 av H Hildebrand, ca 1900 av 
F J Bæhrendtz, 1904 av T J Arne

Anlnr Gravbeskrivning ”ring' Gravgods Osteol. best. övrigt/
anm

Datering
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Undersökning 1872 av Hans Hildebrand
SHM 5153

5153:a STENSÄTTNING, fyrsidig, med brända 
ben och fynd.

x x M ärom

5153:b STENSÄTTNING, fyrsidig, med brända 
ben och fynd.

x M ä rom

Undersökning i slutet av 1800-talet 
av FJ Bæhrendtz.

1 STENSÄTTNING, rund, låg, 9 m d.
Något skadad genom grustäkt.
Inga fynd eller ben.

jäå?

2 STENSÄTTNING, rund, låg, 9 m d.
Inga fynd eller ben.

jäå?

3 STENSÄTTNING, rund, låg, med kant- 
kedja, 11 m d. Inga fynd eller ben.

jäå?

4 KALKSTENSHÄLL, låg, undersöktes 
”på båda sidor”. Inga fynd eller

jäå?

5 KALKSTENSHÄLLAR, två resta, under
söktes ”på alla sidor”. Inga fynd 
eller ben.

jäå?

Undersökning 1904 av TJ Arne. (Nr 
inom parentes hänvisar till KA
Gustawssons karta). SHM 12321.

1
(34)

STENSÄTTNING, rund, ca 4 m d och ca
0,2 m h. I centrum strax under torven 
ett 1 m d stort område brända ben.

jäå?

2
(61)

STENSÄTTNING, rund, 6 m d och 0,5 m h. 
Ofullständig KANTKEDJA av flata 
hällar. Stenarna uppkastade runt en 
större sten i centrum. Invid och 
under den en BENGÖMMA, 0,25 m d.

jäå?

3
(32)

STENSÄTTNING, rund, 9 m d, ca 0,6 m h. 
Uppbyggd kring en ung. meterstor sten 
i centrum. Läggning av mycket tjocka 
kalkstenar på flera ställen. Låg
KANTKEDJA och rätt regelbundna ringar 
även innanför. Under den stora stenen 
en liten STENKISTA med bottenhäll, ca
0,4 m d. Täckt av små hällar. I kistan 
brända ben och fynd.

järnfrag-

4
(borta)

HÖG, kallas ”Likkällaren”, 9 m d och
0,9 m h. Skadad av grävd gång i 
kanten, mittgrop. Över en stor del av 
högen fanns en mängd smärre tjocka 
kalkstenar och under en av dessa i 
centrum kol och några brända ben.

jäå?

5
(60 el. 
72?)

STENSÄTTNING, låg, rund, 5 m d. Flata 
hällar i kanten och stående smärre 
stenar i centrum, bildande en sorts 
"KISTA”, 0,3 m d, innehållande brända 
ben och fynd. Ca hälften av anlägg
ningen invid ”kistan” var bortgrävd.

hartstätning

6
(borta)

STENSÄTTNING, rund, 4 m d och ca 0,1 
m h. Invid centrum under en liten 
häll och ”kullersten” ett litet, 
tunt BRANDLAGER med enstaka brända

jäå?
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Ani nr Gravbeskrivning Sing' Gravgods Osteol. best.
E ofl

övrigt/ Datering
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1 1 1 1

"5 ,
c ts JtB

7
(31?)

STENSÄTTNING, till hälften förstörd 
ca 7 m d, 0,65 m h. Rund? Uppbyggd 
av större kalkstenar med ett lager 
klapperstenar ovanpå.

jäå?

8
(ev 88 
el 79)

STENSÄTTNING, liten, 0,1 m h och run
dad rombisk form. Under grästorven en
staka brända ben.

jäå?

9
(90?)

HÄLLKISTA? Rest av. Några delvis i 
vinkel stående kalkstenar.

-

10
(76?)

STENSÄTTNING, triangulär, med svagt 
konvexa sidor. Ca 0,2 m h i ena 
"spetsen” en större sten. Gles sten- 
packning. Mittpartiet innehöll ett
BENLAGER med få hartsbitar "omgifvet 
af små kullerstenar”.

harts

jäå?

11
(77?)

STENSÄTTNING, rund, ev med antydan till 
hörn och KANTKEDJA av större stenar.
D 7,6 m, h 0,35 m. Mittsten. I centrum 
sten. En BENGÖMMA, täckt av en rund 
stenpackning under en 0,5 x 0,4 m 
stor kalksten.

Benen efter 
en yngre 
individ

jäå?

12
(12)

STENSÄTTNING, rund, ca 10,5 m d och
0,45 m h, övervuxen. I centrum några 
kalkstenshällar och strax väster om 
dem, rätt högt upp, brända ben och 
fynd.

jäå?

13
(14)

STENSÄTTNING, rund, 6,2 m d och
0,15 m h. I centrum en STENKRETS 
av kalk- och gråstenar, ca 2,5 
m d. Innanför östra kanten en
BENGÖMMA i ett kollager, samt

* *

14
(13)

STENSÄTTNING, rund, 5 m d, ca 0,15 
m h, delvis övertorvad.

jäå?

15 STENSÄTTNING, låg, rund, 6 m d.
I anläggningen en ”kreisförmig 
stensättning, öppen mot öster”.

jäå?

16
(52?)

STENSÄTTNING, rund, 6,3 m d och 
ca 0,2 m h, övertorvad. I centrum
6—7 större kalkstenshällar lagda 
tätt invid varandra. Under dessa i 
söder en BENSAMLING av brända ben 
samt fynd.

17 STENSÄTTNING, ca 0,25 m h. Byggd 
av stora kalkstenar samt mindre 
emellan. I centrum inom 1 nr stort 
område brända ben och fynd.

x jäå?

18
(55)

REST KALKSTEN, 0,97 m h ovan jord och 
minst 0,5 m under. Br. ovan mitten
0,78 m. 0,6 m framför stenen låg en 
liten kalkstenshäll och under den 
ett väldigt gråstensblock, som stöttade 
den resta stenen.

jäå

19 STENSÄTTNING, fyrsidig, 11,7 m 1,
6 m b och 0,15 m h. Har troligen 
funnits fyra hörnstenar, nu endast en, 
halvmeterstor. Mittsten. Invid och 
under denna en BENSAMLING.

40-60 jäå

20
(53?)

STENSÄTTNING, fyrsidig, skadad av 
grustäkt. Nära centrum en BENGÖMMA 
i stenkista. Trekantig bottenhäll, 
kistan utgjordes av en kalksten och 
en större gråsten. Brända ben fanns 
även spridda i fyllningen.

20-25
adult

jäå

21
(24 el 
25?)

STENSÄTTNING, låg, rund, ca 8 m d.
I centrum en stor sten och söder om 
denna en BENSAMLING mellan en pack
ning av mindre stenar.

jäå?
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Karta 1:2. Fornlämning nr 11, gravfält med “Odens 
flisor”, och nr 83, gravfält med skeppssättningen 
‘‘Noaks ark”. Utdrag ur ekonomisk karta (bladen 
4G 8j Högsrum, 4H 8a Ismanstorp). Skala 
1:10 000.

Cemetery inv no 11 with the upright limestones 
”Odin’s flisor” and no 83, cemetery with the boat
shaped stone setting ”Noaks ark”, Extracted 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

KLM 9145 200 m NO om 
Odens flisor,
Ö om landsvägen 
(trol. fornl.
n).

Vid grusgrävning 1925 Bågspänne, brons y rom jäå
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5. Föremålskatalog

Gravfält invid Odens flisor, fornl nr 11

SHM inv nr 12321 

ANLÄGGNING 1
Kniv, järn, med lansettformat blad. L 9,9 cm, bla
dets st br 1,5 cm. 1

ANLÄGGNING 3
Kniv, järn, med svagt böjd rygg. tången i ryggens 
förlängning. L 6,8 cm. bladets st br 0,9 cm. 2
Spik, järn, fragment. L 1,9 cm.

ANLÄGGNING 6
Mynt, silver, ett fjärdedels arabiskt mynt. 2 x 1,3 
cm. 3
Remändebeslag, brons, trapetsoid form med tvä 
kvarsittande nitar längs ena kanten och ett nithäl i 
mitten, plus 5 fragment. L 4.7 cm, br 1,3 cm. Störs
ta fragmentet 2,2 cm. 4
Remsölja, D-formad av om lott lagd rektangulär 
ten. 4,1 x 3,3 cm. Fragment av torne. 5
Kniv, järn, med svagt böjd rygg, tången i bladets 
förlängning. L 14 cm, bladets st br 1,8 em. 6
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Gravfält på Karums alvar, fortil nr 83

SHM inv nr 5153 och 12321

Undersökning 1872
Svärd, järn, eneggat, sammanböjt i fem veck. 
Smal tange avsatt från klingan med 3 nithål och 3 
nithål i klingans bas. L ca 80 cm, klingans st br 7,4 
cm. 7
Lansspets, järn, med omvikt, långt lansettformat 
blad och markerad mittås, kort holk försedd med 
två nithål. L 36,6 cm, bladets st br 2,8 cm. 8
Pincett, järn, med breda invikta skänklar. Orne
rad med inristad linje längs kanten. L 5,4 cm, bet
tets br 5,8 cm. 9

-O-

c,—----------
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SHM 5153:b

Svärd, järn, eneggat, ringböjt med avsatt tånge, 
hak vid klingans bas, 2 nitar i tången och 2 i kling-
ans bas. L ca 74 cm, klingans st br 4,5 cm. 10
Lansspets, järn, med lansettformat blad. Holk 
med två nithål. L 16,2 cm, bladets st br 2,6 cm. 11
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Doppsko, järn, till lansskaft. Strutformig med ge
nomgående nit och ett antal vulster. L 6,8 cm, st d 
1,5 cm. 12
Svärdslidebeslag, järn, 4 st, av ryggad ten, tvä med 
barring. L 7,5 cm, tenens br 0,5 cm. 13

Undersökning 1904

SHM inv nr 12321

ANLÄGGNING 3 
Järnfragment, 1 st, förkommet.

ANLÄGGNING 5
Fibulaspiral, järn, halv spiral till T-fibula med 
bronsklädd knopp. L 1,9 cm. 14
Hartstätning, förkommen.

ANLÄGGNING 10
Hartsbitar

ANLÄGGNING 12
Ring, brons, bandförmig ten med avsmalnande än
dar, lagd i 1,5 varv. D 1,8 cm. 15
Krukskärva, förkommen.

ANLÄGGNING 13 
Kam, förkommen.
Keramik, ett 10-tal skärvor, bl a till ett skarpvink- 
lat kärl av tunt och fast gods, med något utkragad 
mynningskant. Skuldra och hals stämpelornerad 
mellan två vågräta fåror. Godstjl. 0,4—0,5 cm. 16

ANLÄGGNING 16
Ring, brons, bandförmig ten, fragmentarisk och i 
flera delar. L 2 cm, st br 0,4 cm. 17
Kamfragment, förkomna.
Bryne, sandsten. 5,5 x 4 x 2.3 cm.
Krukskärvor, ett fätal, förkomna.

i i

I i cz>
15

ANLÄGGNING 17 
Krukskärvor, förkomna.
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6. Sockensammanfattning

Högsrums socken på mellersta Öland gränsar i 
väster mot Kalmarsund och i öster mot Gärdslösa 
och Långlöts socknar. Den har ett varierande 
landskap. Nedanför västra landborgen finns stora 
åkerområden omväxlande med barr- eller lövsko
gar. Marken utgörs av isälvsmaterial och strand
vallar. Ovanför landborgen fortsätter det öppna 
åkerlandskapet med lätt sandjord, men också sto
ra sammanhängande lövskogsområden. I socknens 
östra delar byts detta mot mer höglänt, kargare 
men nu igenväxande alvarnatur, där kalkstensklip
pan ofta går i dagen.

Enligt fornlämningsregistret ska socknen ha 106 
forntida lämningar, med totalt 341 synliga an
läggningar. Det är främst enstaka gravar och grav
fält, resta stenar, husgrunder och stensträngsom- 
råden som har registrerats. Socknen har även en 
fornborg benämnd Mossberga borg. Merparten av 
fornlämningarna torde tillhöra olika perioder av 
järnåldern. Det har endast gjorts några få arkeolo
giska undersökningar i socknen som har bekräftat 
detta; undersökningarna vid Odens flisor och på

Karums alvar, de som Mårten Stenberger företog i 
Rönnerums fornby 1927 och 1928 (Stenberger 
1933, s 110 ff) samt några smärre kontroller.

Undersöknigen på gravfältet (fornl. 11) invid 
Odens flisor gjordes 1904 av T.J. Arne, då sex 
gravar grävdes ut. Gravfältet är 250 x 10—50 m 
stort och ligger öster och söder om landsvägen 
Högsrum — Långlöt. Det består av 24 runda och 
en rektangulär stensättning, men även de lämning
ar som finns under andra nummer strax i sydväst 
kan räknas till detta gravfält. De gravar som un
dersöktes var små, låga stensättningar, som mest 
knappt 10 m i d. En hade kantkedja och tre mitt
sten. Av gravarna var tre brandgravar (nu 1,5 och 
6), två skelettgravar (nr 2, 4) och den sjätte inne
höll både en brand- och en skelettbegravning (nr 
3). Ingen av gravarna hade några speciella inre 
konstruktioner. I mörkfärgad jord låg kol, brända 
ben och fynd. De döda i skelettgravarna hade lagts 
i ryggläge, med huvudet i väst-nord-väst och nord
väst (i en grav ej angivet). Dessa hade ej utrustats 
med gravgods, däremot tre av de fyra brandgra-

Fig 1:16. Bild från undersökningarna vid “ Rönne
rums fornby” 1928. Huset avdelat av en inre mur. 1 
bortre delen av huset ses fundamenten till de takbä
rande stolparna och en härd. Foto från N, M Sten
berger 1928, A TA.

Photograph taken in 1928 from the excavation of 
the Rönnerum prehistoric village. Photo from N, 
by M Stenberger, AT A.
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varna. En innehöll en kniv och en spik. en annan 
en kniv och den rikaste graven hade både kniv. 
remändebeslag i brons, en järnsölja och ett fjärde
dels arabiskt silvermynt.
På gravfältet pä Karums alvar (fornl. 83) har tre 
undersökningar gjorts; två gravar undersöktes 
1872 av H Hildebrand, tre gravar runt 1900 av F J 
Bæhrendtz och 19 gravar av T J Arne 1904. Grav
fältet ligger på fastigheten Mossbergatäkten 1:1. 
ca 700 m nordnordost om det vid Odens flisor, pä 
samma åssträckning och liksom detta starkt skadat 
av grustäkt. De kan mycket väl ha haft ett sam
band med varandra. Det är registrerat att bestå av 
ca 70 anläggningar, varav ca 55 runda stensättning- 
ar, fyra rektangulära, en skeppssättning samt ett 
antal resta kalkstenar.

Om de två gravar som undersöktes 1872 finns 
endast uppgifterna att de var fyrsidiga stensätt- 
ningar som innehöll brända ben. var sitt samman- 
böjt. eneggat järnsvärd och var sin spjutspets av 
järn. Den ena innehöll dessutom en bredskänklad 
pincett av järn, medan den andra hade en doppsko 
till spjutskaftet och beslag av järn till svärdsskidan.

Från den undersökning som gjordes runt 1900 
finns i stort sett endast uppgifterna om stensätt- 
ningarnas storlek (9-11 m) och att varken ben 
eller fynd påträffades. Det är alltså främst Arnes 
undersökning av de 19 gravarna från 1904, som ger 
oss uppgifter om yttre form och inre konstruktio-

Fig 1:17. Bronsstatyett av kusk, ryttare eller guda
bild? 10,3 cm hög, funnen i Mossberga borg. Foto 
ATA.
Figurine of brons: A coachman, horseman or an 
idol? It is 10,3 cm in height, found in Mossberga 
fortress. Photo A TA.

Fig 1:18. Guldring från Rönnerum — unik för 
Oland. Troligen från yngre romersk järnålder. 
Foto ATA.
A gold ring from Rönnerum. This form is highly 
unusual for Öland and is probably from the late 
Roman iron age. Photo ATA.

ner. De tycks alla ha varit brandgravar. De flesta 
var (dvs är, då de oftast ligger kvar) låga, runda 
stensättningar, 4-7 m i d och 0,1—0,3 m h. Några 
hade kantkedja av flata hällar, flera hade en stor 
mittsten. Av annorlunda form var en kvadratisk, 
en rombisk och en triangulär stensättning. Även 
en hög undersöktes.

Under en mantel av medelstora stenar, ibland 
med lite större kalkstenshällar under, fanns de 
brända benen antingen i en liten stensamling eller i 
en kistliknande konstruktion av kantsatta stenar. I 
två fall hittades även hartstätning efter det träkärl 
som benen förmodligen också legat i. Ibland låg 
brända ben och kol bara under någon större sten i 
packningen, omkring och under mittstenen eller 
bara spritt i fyllningen. Benen beskrivs både ligga 
spridda eller i benlager resp brandlager. Fynden är 
enkla, personliga vardagsföremål; en bit av en 
laténefibula av järn, två enkla spiralfingerringar i 
brons, några krukskärvor, en järnbit, kambitar, 
ett bryne samt ett par skärvor från ett stämpelor- 
nerat lerkärl. Om ej hartstätningen medräknas 
som gravgods, var det endast sex gravar av de 19 
undersökta som innehöll föremål.

Några undersökningar av resta kalkstenar har 
också gjorts, dels i modern tid i närheten av Odens 
flisor, dels vid grävningarna på Karum-gravfältet. 
Inga ben eller fynd påträffades.

Vad gäller dateringen av gravfälten kan inte så 
mycket sägas om gravfältet vid Odens flisor, än att 
det sannolikt är från järnåldern, och att en av gra
varna, den med det arabiska silvermyntet, troligen 
var från vikingatid. Ett lösfynd, ett bågspänne i 
brons (KLM 9145) och hittat vid grusgrävning 
1925 kommer troligen frän gravfältet. Det daterar
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den grav som då troligen förstördes, till yngre ro
mersk järnålder. På ett sådant fåtaligt material 
kan inga större slutsatser dras.

Gravfältet vid Kamms alvar tycks vara från för
romersk järnålder, ja, kanske ända från yngre 
bronsåldern, då skeppsättningen kan ha uppförts 
(Stenberger 1964, s 258 ff). De två vapengravarna 
och graven med laténefibulan ger oss den först
nämnda perioden. De tre gravarna med bronsfing- 
erringarna och den stämpelornerade keramiken 
visar att det även använts någon gång under ro
mersk järnålder - folkvandringstid, men de övri
ga gravarna är mer svårdaterade. De flesta har en 
gravform, som användes (parallellt med andra) 
under hela järnåldern, och även under bronsål
dern. Att oansenliga gravar från brons- och järnål
der finns sida vid sida på samma gravfält förekom
mer (Schulze 1987, s. 68), likaväl som järnålders- 
gravar kan trängas runt mer pampiga gravan
läggningar från bronsåldern (Schulze 1986, s. 20).

Kanske har de båda närbelägna gravfälten mer 
eller mindre hört samman och kompletterat var
andra? Det i norr kan ha utnyttjats från bronsålder 
till folkvandringstid och man har under den tiden 
börjat utvidga fältet genom att ta i bruk det södra 
området, som användes fram i vikingatiden? I för
längningen av denna linje västerut hamnar vi så 
småningom i kristendomen, Högsrums kyrka. 
Detta är endast lösa hypoteser som kan appliceras 
på många av de öländska gravfälten. På så få da- 
terbara gravar kan ingen exakt kronologi byggas.

Var har då de människor som använt sig av des
sa gravfält bott? Det vet vi ej — det finns ingen 
närbelägen boplats känd, som man teoretiskt skul
le kunna knyta till gravfältet. Avståndet till Rön- 
nerums fornby är ca 2 km åt sydväst. Ca 2 km åt 
nordost finns ett stort husgrundsområde i Karum 
och 2 km åt sydost ännu ett, men i Långlöts sock
en.

Fig. 1:19. Gravfältet, fornl nr 1, vid Höghäll, Cemetery fornl nr 1 at Höghäll, the windmill hill
kvarnbacken strax N om kyrkan. Foto från V av H just N of the church.
Schulze 1979.
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Karta 1:3. Daterade gravfynd från järnåldern I Iron age burials in Högsrum parish. Extracted from
Högsrums socken. Utdrag ur topografisk karta. the topographical map of Sweden. Scale 1:50 000.
Skala 1:50 000.
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Summary
The boundaries of Högsrum parish are determined 
to the west by Kalmar Sound, to the north by 
Räpplinge, to the south by Glömminge, and to the 
east by Gärdslösa and Långlöts parishes. It is divi
ded by the escarpment into a western coastal plain 
and an eastern high plateau. The coastal plain is 
covered partly by moraine and partly by sediment 
from an ice-river delta. Litorina-ridges run slightly 
eastwards parallel to the coast.

The basal limestone of the high plateau is cove
red by a thin layer of lime-rich moraine apart in the 
south where the ice-river sediment extends as far 
as the beach-ridge. In the east of the parish the 
landscape changes into that of an upland nature 
with the limestone cliffs jutting out of the heath.

The coastal plain consists of open arable land 
intermixed with areas of coniferous and deciduous 
woodland. The arable land continues east and west 
of the beach-ridge but is soon replaced by deci
duous woodland and heath.

The parish contains, according to the Ancient 
Monuments Register, some 106 sites with a total of 
341 visible monuments. These are mainly made up 
of single graves and cemeteries, upright stones, 
buildning remains and Celtic fields. There is also 
one prehistoric fortress known as Mossberga borg, 
which has been completely destroyed by cultiva
tion. A number of stray finds have been found in 
the fortress, among them a small bronze figurine 
of a seated man and a Roman gold coin struck for 
Honorius AD 395-423. The finds date the period 
in which the fortress was in use to the migration 
period (Stenberger 1933, p. 244 ff). All the visible 
monuments are probably of iron age date. The few 
excavations which have been undertaken in the 
parish confirm these datings.

T J Arne excavated six graves in 1904, at the 
cemetery (no 11) with the upright limestones, 
known as “the slivers of Odin”. The cemetery is 
250 X 10 to 50 m in extent and lies east and south 
of the Högsrum to Länglöt road. It consists of 24 
circular and rectangular stone-settings, but the 
features in the southwest, listed under another 
number, probably also belong to this cemetery.

The excavated graves were small, low, stone- 
settings, most of them barely 10 m in diameter. 
One had a kerb and three had a central stone. 
Three graves (now numbered 1, 5, 6) contained 
cremations, two (2, 4) inhumations and one (3) 
contained both a cremation and an inhumation. 
Charcoal, cremated bones, and artifacts lay in the 
dark-coloured earth. The bodies in the inhumation 
graves were supine with their heads aligned in 
west-northwest or a northwest position. The inhu
mations contained no grave-goods, but three of 
the four cremations were furnished. One contai
ned a knife and a nail, another a knife and the 
richest grave, a knife, a bronze strap-end, an iron 
buckle and a quarter of an arabie coin.

There have been three excavations at the cemete
ries on Karum’s heath. Two graves were excavated 
by H Hildebrand in 1872, three by F J Baehrendz 
around 1900, and 19 by T J Arne in 1904. The 
cemeteries lie on the property of Mossbergatäkten 
1:1, about 700 m north-northeast to that at 
“Odin’s flisor”, and on the same ridge and the two 
cemetries may well have originally formed part of 
the same cemetery. This property has also been 
badly damaged by gravel extraction. The Ancient 
Monuments Register records some 70 graves in the 
cemetery. This includs 55 circular and four rec
tangular stone-settings, a boatshaped stone-set- 
ting, and a number of upright limestone slabs.

Of the graves excavated in 1872, it is only known 
that three were square stone-settings containing 
cremated bones, each with a deliberately bent, 
single-edged, iron sword and an iron spearhead. 
One also contained a pair of iron broad-shanked 
pincers and another the ferrule of a spear-shaft 
and an iron mount from a sword-scabbard. The 
information available about the graves excavated 
around 1900 is basically that the stone-settings 
were 9—11 m in size and neither bones nor grave- 
goods were found. Arne’s excavations of 1904 the
refore give us virtually the only source of informa
tion on the external shape and internal construc
tions of the graves. All 19 seem to have been cre
mations. Most were (i.e. are, because most of 
them still remain) low, circular, stone-settings, 4— 
7 m in diameter and 0,1—0,3 m high. Some had a 
kerb of flat slabs and many had a large central 
stone.

A covering of medium-sized stones, sometimes 
with slightly larger limestone slabs beneath, over
lay the cremated bones. The bones were laying 
among small groups of stones or in small stone- 
cists. In two cases the remains of resin caulking 
from wooden vessels in which the bones had pro
bably been placed, were found. Sometimes bones 
and charcoal simply lay under one of the larger 
stones in the stone-setting, around or under the 
central stone, or scattered in the fill.

The bones are described as being scattered or 
collected together into layers of bone or crema
tions layers. The grave-goods consisted of simple, 
everyday objects: a fragment of an iron La Tene 
fibula, two simple, spiral finger-rings of bronze, 
potsherds, a fragment of iron, pieces of a comb, a 
whetstone and one or two sherds from a stamp
decorated vessel. If the resin caulking is not coun
ted as being possible grave-goods, only six of the 
19 excavated graves contained artifacts.

The area around some of the upright limestone 
slabs have also been excavated near “Odin’s fli
sor” and also in the Karum cemetery. Neither bo
nes nor grave-goods were discovered.

Regarding dating, little can be said about the 
cemetery of “Odin’s flisor” other than it was pro
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bably from the iron age and that the grave which 
contained the arabie coin was probably from the 
Viking age.

A bow-brooch (KLM 9145) discovered during 
gravel extraction in 1925 is probably from the same 
cemetery. The brooch dates the grave, which was 
probably destroyed at the same time, to the late 
Roman iron age. The evidence is too slight for any 
further conclusions to be drawn.

The cemetery at Karum's heath would seem to 
date from the pre-Roman iron age or perhaps even 
from the bronze age. when the boat-shaped stone
setting may have been constructed (Stenberger, 
1964. p. 258 ff). The two weapon graves and the 
grave with the La Téne fibula indicate the pre- 
Roman date while the three graves with bronze 
finger-rings and the stamp-decorated pottery indi
cate that it was in use at some time between the 
Roman iron age and migration period. Other gra
ves however are more difficult to date. Most of 
them are of a shape which was used throughout the 
iron age and even during the later part of the bron
ze age. Simple graves from the bronze age and iron 
age occur side by side in the same cemetery (Schul
ze 1987, p. 68), and iron-age graves have been 
found existing on the edges of grander, bronze-age 
features (Schulze 1986. p. 20).

It is possible that the two neighbouring cemete
ries belonged together and thus complete each ot
her. The one to the north was in use from the 
bronze age to the migration period, after which the 
cemetery was extended to the south and used into 
the Viking age. If this line of cemeteries is follo
wed further west it ends with the Christian period, 
represented by the church of Högsrum. This hy
pothecs can be applied to many of the Ölandic 
cemeteries. The scarcity of datable graves here 
makes it impossible to propose an exact chronolo
gy-

The question remains, therefore, where the 
people who were buried in these cemeteries lived. 
We do not know — there are no known settlements 
in the vicinity which, in theory, could be associated 
with the cemetery. The prehistoric settlement of 
Rönnerum lies some 2 km to the southwest of the 
cemeteries and the extensive area of building foun
dations on Karum’s heath lies some 2 km to the 
northeast. The third settlement lies 2 km to the 
southeast. All the building foundations are dated 
to the Roman iron age. Any known settlements 
from the bronze age, pre-Roman iron age and late 
iron age have not yet been discovered in the pa
rish.

Fig 1:20. Mossberga borg, socknens fornborg med 
en diameter på 130—180 m. En stengärdsgård är 
lagd på borgmurarna. Foto från SO, H Schulze 
1979.

Mossberga fortress. The fortress has a diameter of 
130—180 metres. A modern wall of stones has been 
built on top of the walls of the fortress. Photo from 
SE.
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II Glömminge sn
av Monika Rasch

1. Inledande sockenbeskrivning

Glömminge är den nordligaste socknen i Alguts- 
rums härad och omfattar 37,09 knr. Den ligger på 
mellersta Ölands västra sida. Av socknens totala 
areal utgöres 38,4% av åker, 3,5% av ängsmark, 
45,7% av skogs- och hagmark och 12,4% av moss- 
och våtmarker. (Oland III 1949 s 441).

Västra landborgen delar socknen i en västlig 
kustslätt och en östlig högplatå (A Palm 1949 s 19). 
Krönvallen, som följer landborgskanten, framträ
der här som en låg och flack ås. Den överlagras på 
långa sträckor av flygsand. Sprickbildningar i kalk
stensgrunden medför att det bildats sänkor i land
borgen och såväl Glömminge samhälle som Isgär
de by är belägna i sådana sänkor.

Längst i söder finns en utlöpare av Övetorps- 
åsen. Den bildades genom att stora mängder grus 
och sten avsattes vid inlandsisens tillbakadragan
de. Åsen omlagrades av den Baltiska issjön och 
består idag av ett flertal flacka och mycket låga 
höj dryggar.

Genom västra landborgens mäktiga sluttning 
förmedlas övergången från mittlandets högplatå 
till den lägre kustslätten. Endast vid Sönnerborg i 
söder och Galgbacken längst i norr finns mera 
branta och sterila partier. Ett mäktigt isälvsdelta 
breder ut sig mellan Rälla i Högsrums socken och 
Linsänkan i Glömminge socken. Området ligger 
såväl öster som väster om väg 136 (J Mikaelsson-O 
Persson 1986 s 51).

Jordmånen öster om landborgen består av s.k. 
”örjord”, dvs kalkrik moränlera och moränmär- 
gel. Öster om Gillsättra by är dock jordlagret så 
tunt, att ett mindre alvarområde bildats.

Den s.k. Mittlandsskogen, en lövskog som till
kommit under de senaste 50 åren, når här och i 
angränsande socknar sin största utbredning.

Väster om landborgen är jordmånen mycket 
omväxlande. Åkerbältet mellan landborgen och 
den s.k. Sandåsen, dvs ancylus- och litorinavallar- 
na, som här löper samman, utgöres av sandjord i 
socknens sydligaste och nordligaste delar, medan 
den mellersta delen består av omväxlande sand- 
blandad svartmylla samt ler- och mossjord.

Väster om åkerbältet vidtager ett område med 
blandskog. Denna sträcker sig, med undantag för 
några mindre strandängar, ända ner till Kalmar
sund (A Palm 1949 s 20 f).

I socknen finns, förutom Glömminge kyrksam- 
hälle, 10 byar. Ryd är med sina 16 gårdar socknens 
största by och dess markinnehav upptar hela sock
nens nordöstra fjärdedel medan Brostorp, som 
räknar 13 gårdar, och därmed är den näst största, 
upptar socknens sydöstra fjärdedel (Öland III 
1949 s 442).

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister 
finns 111 nummer upptagna, vilka tillsammans 
omfattar ca 473 fornlämningar. Av dessa är 214 
registrerade som gravar varav 135 st är fördelade 
på 4 gravfält.

Socknens största gravfält, som ligger nordost 
om Ryds by vid gränsen till Högsrums socken, 
räknar ca 100 gravar.

Sentida uppodling av byarnas inägor har med
fört att sammanhängande husgrundskomplex och 
gravfält ofta blivit uppsplittrade på mycket små 
enheter.

Rent topografiskt är gravar och gravfält företrä
desvis belägna längs landborgen och på grusåsarna 
i socknens inre delar, men här finns också mindre 
koncentrationer av kustnära gravar. Den största 
ansamlingen finns mellan samhällena Röhälla och 
Aledal.

Större sammanhängande stensträngssystem och 
husgrundskomplex finns främst bevarade i Mitt
landsskogen i socknens östra del. Det mest omfat
tande är beläget söder om Gillsättra by och sträck
er sig in i Algutsrums socken.

Unikt för socknen är de två s.k. boplatsplatäer- 
na, som båda finns sydväst om Kvigerälla by.

I socknen finns också en fornborg. Borgen är 
markerad på äldre kartor och fragmentariska mur
rester kan än idag iakttagas på platsen. Fornborgen 
ligger endast ett par hundra meter öster om land- 
borgsgravfältet vid Glömminge samhälle och någ
ra hundra meter norr om de stora husgrundskom- 
plexen vid Brostorp, Kvigerälla och Gillsättra.
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2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och 
gravfält

1. Rund stensättning, i flack skogsmark 400 m 
SSV om Kvigerälla by. Den är ca 6 m d och 
0,35 m h. övertorvad med i ytan 0,2 m st 
stenar. I mitten en oregelbunden, lång
sträckt sänka 2 X 0,9 m NNV-SSO.

2. Resta stenar. 4 st på flackt krön i sandmark, 
impediment i åkermark, 650 m SV om Gill- 
sättra by. Stenarna är 0,7-1,8 m h, 0,6-1 m 
br och 0,6 m tj. En sten omkullfallen.

4. Röse och rund stensättning, belägna på flack 
alvarliknande mark med gles löv och en
buskvegetation, 1,4 km VSV om Kvigerälla 
by. Röset, som är 14 m d och 1,4 m h, har en 
5 m d och 1 m dj mittgrop och rest av kant
kedja. Stensättningen är 14 m d och 0.6 m h, 
delvis övertorvad och försedd med kantked
ja.

5. Röse, på krön av flack sandrygg, NV-SO, 
impediment i åker 1,1 km VSV om Kvigeräl
la by. Röset, som är 15 m d och 1,5 m h, har 
en 4 m d och 0,5 m dj mittgrop.

6. Rest sten, stensamling och hög på svagt krön 
i ängsmark 500 m SV om Gillsättra by. Den 
resta stenen är 2 m h, 1,2 m br och 0,9 m tj. 
62 m NV därom finns en stensamling, 12 x 3 
m (N-S). I S delen finns 4 kantställda stenar. 
60 m NO om stensamlingen finns en hög, 12 
m d och 1,2 m h. Ytan avplockad till 
kvarnplan.

15. Gravfält, 55 x 50 m Ö-V på krön av flack 
moränhöjd i skogsmark, 600 m N om Gill
sättra by. Gravfältet består av 25 fornläm- 
ningar. Dessa utgörs av 6 runda stensätt- 
ningar, 8-10 m d och 0,2-0,6 m h, varav 5

Fig 11:1. Gravfält, fornl nr 54—56, S om Glöm- 
minge samhälle. Gravarna, som består av runda 
och rektangulära stensättningar löper längs Västra 
landborgens krönvall.

The cemetery, inv no. 54-56 to the south ofGlöm- 
minge village. The graves, which run along the rid
ge of the ”Västra Landborgen”, consist of round 
and rectangular stone-settings.
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Fig. 11:2. Forni. nr 15, gruvfält NO om Gillsättra 
bv. Gruvfältet ligger i igenväxande hagmark. Atta 
resta stenar är de mest framträdande anläggningar
na på gruvfältet. Foto M Rasch 1990.

Inv no. 15, the cemetery to the northeast of Gillsätt- 
ru village. The cemetery lays in overgrown grazing 
pasture. The cemetery is dominated bv the eight 
orthostats.

är övertorvade. 2 rektangulära stensättning- 
ar 7 X 5 m och 0,3 m h, N-S. De är delvis 
övertorvade. Den SV stensättningen har 
hörnstenar 0,5—0,7 m d. 17 resta stenar, 
0,8—1 m h och 0,3 —0,9 m tj. 2 är av kalk
sten.

17. Röjningsröse? i flack igenväxande hagmark, 
700 m NV om Gillsättra by. Röset är 10 m d 
och 0,1 m h.

26. Rektangulär stensättning och domarring, på
flackt krön i skogsmark med tät buskvegeta
tion ca 1,3 km S om Glömminge skola och 
500 m Ö om väg 136. Den rektangulära sten
sättningen är 11 x 7 m och 0,3 m h, N-S. 
Domarringen är 6 m d och består av 6 st 
1 — 1,2 m 1 omkullfallna stenar.

27. Röse, två runda stensättningar och rest sten
på krön av flack grusås i skogsmark ca 900 m 
NNO om Ryds by. Röset, som är 13 m d och 
1,4 m h, har en 5 m d och 1 m dj mittgrop, 
samt rest av kantkedja.
Stensättningarna är 5 m resp 8 m d och 0,1 m 
resp 0,2 m h. En är övertorvad med 
talrika stenar i ytan. Den resta stenen är 1,5 
m 1, 0,6 m br och 0,4 m tj. Omkullfallen.

30. Gravfält, på krön av flack grusås NO-SV 
samt på SO-sluttande sandmark i lövskog 1 
km NNO om Ryds by. Gravfältet är 200 x 
50-130 m stort och består av 100 fornläm- 
ningar. Dessa utgörs av 10 rösen, 7—15 m d 
och 0,7—1,7 m h av vilka flertalet har mitt
grop, 2-3 m d och 0,4-1 m dj. 80 st runda 
stensättningar, 6-15 m d och 0,2-1 m h. 
Flertalet är övertorvade eller övermossade. 
Några har klotformig mittsten, 0,7—1 m st. 
Ca 10 st rektangulära stensättningar 9—20 X 
5-10 m vanligen orienterade i ONO-VSV 
och 0,2—0,7 m h. Några har mittsten 0,6—1 
m st, flertalet har kantkedja och några är 
försedda med hörnstenar.

31. Rest sten, i flack sandmark, åker, 150 m Ö 
om Ryds by. Kalkstenshäll 3,75 m h 1,7- 2,2 
m br och 0,2 m tj.

35. Rund stensättning, med kantkedja, på flack 
sandmark i lövskog 1,5 km N om Gillsättra 
by. Stensättningen är 4 m d och 0,2 m h, 
övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,3 m st 
stenar.
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36. Rund stensättning. med kantkedja, på flackt 
moränkrön i skogsmark 1,3 km N om Gill- 
sättra by. Stensättningen är 14 m d och 0,7 m 
h.

37. Rund stensättning. på flackt moränkrön med 
enbuskvegetation, 1,3 km N om Gillsättra 
by. Stensättningen, som är övertorvad, är 6 
m d och intill 0,1 m h. Mittsten? 1,3 m st. I S 
antydan till kantkedja.

39. Gravfält. på flackt moränkrön i lövskog 1,3 
m NNV om Gillsättra by. Gravfältet är 55 x 
30 m Ö-V och består av 1 rose 14 m d och 1,2 
m h med mittgrop 6 m d och 0,8 m dj. Rester 
av kantkedja. 4 runda stensättningar, 7—9 m 
d och 0,1—0,4 m h och delvis övertorvade. 
Två har rundade mittstenar.

46. Fyra resta stenar, på krön av grusås i gles 
tallskog 850 m N om Isgärde by. Stenarna är 
1.3—1,4 m h, 0,7—1 m br och 0,4—0.7 m tj.

47. Tre resta stenar, borttagna i samband med 
grustäkt. 1,1 km N om Isgärde by.

48. Hög. på krön av grusås i tallskog 1,3 km N 
om Isgärde by. Högen är 9 m d och 0,6 m h.

49. Rund stensättning, pä krön av grusås i tall
skog 1,4 km N om Isgärde by. Stensättning
en är 7 m d och 0,2 m h och övertorvad.

50. Rund stensättning, pä krön av grusås, impe
diment i åker 900 m S om Glömminge skola 
och 20 m Ö om väg 136. Stensättningen är 6 
m d, 0,2 m h och övertorvad.

51- 53. Tre högar, på krön av grusås i ängsmark 
700 m S om Glömminge skola intill och Ö 
om väg 136. Högarna är 13-17 m d och 1 — 
1,3 m h.

54. Rektangulär stensättning, på krön av grusås i 
ängsmark 650 m S om Glömminge kyrka in
till och V om väg 136. Stensättningen är 10 x 
5 m NNO-SSV och 0,3 m h och övertorvad. I 
NV och SV hörnstenar 0,4—0,6 m st.

55. Rektangulär stenkrets, pä krön av flack grus
ås på impediment i åkermark 400 m SSV om 
Glömminge kyrka intill och V om väg 136. 
Stenkretsen är 7 x 3 m NO-SV och består av 6 
resta stenar 0,7—0,9 m h, 0,4-0,8 m br och 
0,2—0,6 m tj.

56. Fyra runda stensättningar, på krön av flack 
grusås i åkermark 350 m SSV om Glöm
minge kyrka 50 m V om väg 136. Stensätt- 
ningarna är 4-8 m d. Samtliga har påförd 
odlingssten.

57. Plats för borttagen stensättning och 2 resta 
stenar, på flack grusplatå i tomtmark 900 m 
Ö om Röhälla. Stenarna som är omkullfall- 
na är 1,2—1,4 m 1 och 0,5 m tj.

58. Skeppssättning och tre runda stensättningar,
på svagt V sluttande sandmark i blandskog 
650 m Ö om Röhälla. Skeppssättningen är 25 
x 6 m NNO-SSV och 0,3 m h, övertorvad 
med i ytan enstaka 0,1—0,3 m st stenar. 
Stävstenarna är 1,1 m h. De runda stensätt- 
ningarna är 8—12 m d och 0,3—0,5 m h samt 
helt eller delvis övertorvade.

Fig. 11:3. En av de runda stensättningarna på grav- One of the round stone-settings in the cemetery, in v
fältet, fornl nr 62, Ö om Röhälla. Foto M Rasch no. 62, to the east of Röhälla.
1989.
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60. Skeppssättning och tre resta stenar, på svagt 
sluttande sandmark i blandskog 600 m Ö om 
Röhälla. Rest av skepps- eller fyrsidig sten- 
sättning, nu återstår endast en rad stående 
stenar på en sträcka av 5 m N-S. Fyllningen 
är 0,4 m h och avtar mot V. De resta stenar
na är 0,5-0,7 m h och 0,4-0,7 m tj.

62. Gravfält, 55 x 20 m N-S, på krön av mindre 
grusås i tallskog 650 m Ö om Röhälla. Grav
fältet består av 5 fornlämningar. Dessa utgö- 
res av en rektangulär och fyra runda sten- 
sättningar. Den rektangulära stensättningen 
är 14 x 10 m N-S och 0,8 m h. Stensättning
en har otydlig kantkedja och är delvis över- 
torvad. De runda stensättningarna är 6—8 m 
d och 0,2-0,4 m h och delvis övertorvade.

67. Rund stensättning, på flack till svagt SV-slut- 
tande sandmark i lövskog 450 m SV om Rön- 
nerums fornby. Stensättningen är 7 m d, 0,5 
m h och övertorvad. Osäker fornlämning

72. Borttagen hällkista ca 250 m SO om Ryd.
73. Borttagen hällkista ca 250 m SO om Ryd.
74. Domarring och 2 resta stenar, på flack 

sandplatå i tomtmark 450 m NNO om Ale- 
dal. Domarringen är 12 m d och består av 10 
ursp. 11 st 0,7-1 m st stenar. De resta ste
narna är 0,6-0,9 m h, 0,9 m br och 0,4—0,5 
m tj.

81. Röse, på krön av moränudde i tomtmark 20 m 
från vattnet vid Ytterrör. Rest av röse ore
gelbundet 13 m d och 0,1 m h.

82. Två resta stenar och en borttagen stensätt
ning, på krön av grusås i tomtmark i Glöm- 
minge by. De resta stenarna är 0,8—1 m h, 
0,6-0,7 m tj. Båda har på toppen en järn
ring.

83. Stensättningsliknande lämning, på flackt 
krön i sandmark beväxt med gles lövskog 
350 m NNV om Glömminge kyrka. Läm
ningen är rund 6 m d och 0,3 m h.

85. Stensättningsliknande lämning och sten med
kors, på krön av grusås vid vägen strax N om 
Glömminge by. Lämningen är närmast rund 
7 m d och 0,5 m h. Stenen är 1,2 m st, på 
toppen av stenen ett kors inskrivet i cirkel.

91. Fyra runda stensättningar, på flack alvar- 
mark, 1,5 km SO om Ryds by. Stensättning
arna är 6-10 m d och 0,2-0,3 m h och delvis 
övertorvade.

93. Rund stensättning, på flack sandmark, 700 m 
SO om Ryds by. Stensättningen är 7 m d. 0,3 
m h och övertorvad.

96. Röse, på flack moränmark i lövskog, 1 km 
NNO om Ryds by. Röset är 15 m d och 1,5 m 
h.

98. Röse, i flack sandmark ängsmark 850 m Ö 
om Ryds by. Röset är i 1 m d och 1,3 m h. 
Troligen odlingsröse.

103. Stenkrets, på V sluttande strandvall i löv
skog 300 m NV om Aledal. Stenkretsen är 14 
m d och består av 6 st 1 —2 m st stenar. Troli
gen naturbildning.

107. Rest sten, 250 m Ö om Borgmästarviken. 
Troligen sentida.

108. Rund stensättning, pä flack sandhöjd i gles 
tallskog, 300 m SSO om Borgmästarviken. 
Stensättningen är 11 m d, 0,4 m h och över
torvad.

110. Rund stensättning, pä krön av moränudde i 
tomtmark 300 m NO om Norra Fäholmen. 
Stensättningen är 15 m d och 0,5 m h. Osä
ker fornlämning

111. Gravfält, delvis undersökt pä flackt krön av 
grusås i åkermark 1,1 km S om Glömminge 
skola och Ö om väg 136. Gravfältet bestar av 
hällkistor och delvis sönderplöjda stensätt
ningar.
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ret. Utdrag ur topografisk karta. Skala 1:50 000 Antiquities. Extracted from the topographical map 
of Sweden. Scale 1:50 000.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Fornlämning nr 30, gravfält NO om Ryd

Topografi
Gravfältet, som med sina drygt 100 fornlämningar 
är socknens största, räknar 10 rösen, 10 rektangu
lära och 80 runda stensättningar. Det är beläget på 
en nordost-sydväst löpande låg grusås ca 1 km 
nordost om Ryds by. Området, som tidigare varit 
hagmark, är idag starkt beväxt med enbuskar och 
hasselsnår.

Ca 100 m nordväst om gravfältet finns ett sank- 
marksområde med stensträngar och ca 300 m väs
ter ut ligger Rönnerums fornby. Den närmaste 
omgivningen utgörs av åker, impediment och be
tesmarker.

Delar av gravfältet undersöktes åren 1904 och 
1910 av T J Arne. På 1920-talet upptogs en mindre 
grustäkt mellan gravarna nr 13 och 14 i den nord
västra delen av gravfältet. Enligt prof B Almgren, 
som utförde en mindre undersökning 1942, skulle 
ett bronsfat med brända ben ha påträffats vid grus
hämtning, men slängts bort av upphittaren. Brons
fatet skulle ha stått i en liten stenkammare.

1 april och maj 1978 saneringsgrävdes området 
närmast grustäkten av Olandskontoret i Borg
holm.

Yttre gravformer
Sammanlagt har 18 stensättningar undersökts vid 
tre olika tillfällen. Dessa utgjordes dels av åtta 
1,6—14,5 m långa och 1,2—8 m breda rektangulära 
stensättningar och tio runda stensättningar, 4,5 — 
10 m i diameter. Sju anläggningar begränsades av 
en kantkedja, som i grav nr 6 bestod av över me
tern stora block. Fem stensättningar hade mittsten 
eller mittblock.

Av de runda stensättningarna var en uppbyggd 
som ett hjulkors med 6 ekrar. De rektangulära 
stensättningarna var orienterade i öst-västlig rikt
ning.

Närmare beskrivningar av stensättningarnas 
uppbyggnad föreligger endast från den sista under
sökningen, där samtliga var tvåskiktade. Här be
stod det övre lagret av vattenslipade 0,05—0,3 me
ter stora gråstenar, ibland med inslag av mindre 
kalkstenar, medan det undre utgjordes av 0,2— 
0,65 meter stora kalkstensflisor, ofta med inslag av 
gråsten. Flertalet anläggningar som undersöktes av 
Arne och Almgren bör, att döma av uppgivna 
höjdvärden, även de ha varit minst tvåskiktade.

Inre gravformer
Av de 18 undersökta stensättningarna saknade 
fyra gravgömma. De övriga innehöll, så när som

en, brandgravar, varvid gravgömman antingen ut
gjordes av brandlager 6 st, benlager 2 st, bengrop 2 
st, brandgrop 1 st, eller urnegrav i stenkista 2 st. 
Stenkistan i grav nr 6 var uppbyggd av fem stående 
hällar, en bottenhäll och två täckhällar, överst låg 
ett stort stenblock. Den andra stenkistan var upp
byggd på samma sätt, dock är uppgifterna här mer 
bristfälliga när det gäller kistans konstruktion.

Endast A61:B kan möjligen ha innehållit en ske- 
lettgrav. En liten bit extremitetsben påträffades 
under stenpackningen vid B. Almgrens undersök
ning 1942.

Fem av de sex brandlagren påträffades i runda 
stensättningar, medan bengropar och urnegravar i 
stenkista endast förekom i rektangulära stensätt
ningar.

Föremål och datering
Flertalet gravgömmor eller 12 st saknade fynd, 
medan fyra innehöll mer än ett föremål. 1 tre grav
gömmor påträffades vapen. Flest vapendetaljer in
nehöll brandlagret i den runda stensättningen, nr 
1, med en böjd lansspets, delar av en 6,1 cm bred 
klinga till ett eneggat svärd, en bit av ett svärdsli- 
debeslag och en liten strutformig sköldbuckla.

Den andra vapengraven påträffades i en 11 x 8 
m st rektangulär stensättning med kantkedja och

Fig. IF4. Sankmarksomrädet invid gruvfältet, fond 
nr 30, N om Ryds by. Foto H Schulze.
The marshy area, close to the cemetery, inv no. 30, 
to the north of Ryd village.
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Fig. 11:5. Gravfältskarta över forni nr 50 N om 
Ryd, upprättad 1904 av T J Ante. Undersökta gra
var har understrukna nr. AT A.

Plan of the cemetery, inv no. 30. to the north of 
Ryd. The numbers of the excavated graves are un
derlined.

Fig. 11:6. Detalj av gravfältskartan. fornl nr 30, 
upprättad 1942 av B Almgren. Här är de an
läggningar som Almgren undersökte inlagda samt 
de skador som uppstått genom grushämtning under 
1920- och 30-talen. AT A.

(Z) ©

A detail taken from the plan of the cemetery, inv no. 
30, drawn up by B. Almgren in 1942. The features 
which Almgren excavated are marked on the map. 
as is the damage which resulted when gravel was 
taken from the cemetery during the 1920's and -30's.
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Fig. Il: 7. Grav nr 1 efter rensning från vegetation. 
En medhjälpare står med ett spett i anläggningens 
centrala del. Den uppkastade stenen vittnar om att 
Arne endast grävde ut anläggningarnas centrala 
del.

Grave no. / after clearing. An assistant with an iron 
spit is standing in the central part o f the feature. The 
stones which have been dug up. show how Arne 
had only excavated the centra! part of the feature.

mittblock. I brandlagret, som var placerat alldeles 
sydost om mittblocket, låg en lansspets vars övre 
del är böjd samt ett hoprullat men i övrigt helt 
svärd där greppet är skyddat av breda utspringan- 
de flikar och tången har parställda nitar. Svärdsty- 
pen är förhållandevis sällsynt i Sverige.

Den tredje vapengraven återfanns i en rektan
gulär stensättning med mittsten, vilken dolde en 
liten stenkammare. I kammaren påträffades, för
utom brända ben, ett hopböjt svärd, delar till flera 
svärdslidebeslag, en böjd landsspets och ett kros
sat lerkärl.

Den största rektangulära stensättningen inne
slöt även den en liten stenkammare i vilken en 
bronskittel med järnskodd mynningskant stod. 
Kitteln innehöll brända ben och en trekantfibula 
av järn.

Enligt Arnes gravningsrapport skall en del av en 
bronsnål ha påträffats tillsammans med brända 
ben i A4, men den saknades redan vid katalogise
ringen 1910.

I grav nr 53 hittades lerkärlsskärvor, däribland 
några mynningsbitar. På en av skärvorna finns en 
instämplad cirkel med hjulkors. Över cirkeln löper 
tre parallella linjer.

De vapenförande gravarna innehöll endast va
pendetaljer och dessa har utsatts för stark men 
kontrollerad upphettning. Grav nr 1 innehöll en 
sköldbuckla med konisk överdel och smalt brätte.

en lansspets med rombiskt bladtvärsnitt och del av 
ett eneggat svärd. Både sköldbucklan och lans
spetsen har sina motsvarigheter i ett gravfynd frän 
Övra Ålebäck. Till detta gravfynd hör också en 
bronskittel. Dessa bronskittlar är de enda import
fynd, som förekommer i tidiga öländska vapengra
var. Bronskittlarnas kronologiska ställning har un
der de senaste åren diskuterats av bl a Kunow och 
Keiling, vilka båda anser att kittlarna, som troli
gen är tillverkade inom det keltiska området, inte 
kan ha nått det fria Germanien förrän under det 
sista årtiondet f Kr och att det är romarna, som 
förmedlat kittlarna till de germanska hövdingarna. 
Flertalet kittlar visar på en lång brukningstid innan 
de slutligen använts som benhållare. Detta inne
bär att gravarna inte kan vara anlagda förrän un
der de första decennierna e Kr (Kunow 1983,s 17, 
Keiling 1983, s 234ff, 1986, s 13f). För en datering 
till inledningsskedet av äldre romersk järnålder ta
lar också lansspetsarnas rombiska bladtvärsnitt 
(Ilkjær 1975, s 144).

Som framgått ovan tycks bronskittlarna natt 
Norden först omkring Kristi födelse och detta 
skulle innebära att även kittelgraven, grav nr 6, 
bör vara anlagd strax e Kr. Mot denna sena date
ring talar trekantfibulan, som enligt traditionell 
datering är en ledtyp under den första hälften av 
det sista århundradet f Kr (Nylen 1955, s 375). 
Stenberger, som också har behandlat trekantfibu-
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/7^. //. S. Plan och profilritning av grav nr 3. Stenen 
A dolde en lerklädd brandgrop. På profilritningen 
syns de båda större stenblocken och brandgropen. 
Teckning T J Arne 1904, AT A.

Plan and cross-section of grave no. 3. The stone A, 
concealed a clay-covered cremation pit. In the 
cross-section, the two larger stone-blocks and the 
cremation pit can be clearly seen.
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Fig. 11:9. Brandgropen i grav nr 3 framgrävd. Bil- The cremation pit in grave no. 3 exposed after exca-
den visar utgrävningstekniken vid sekelskiftet, då vation. The picture shows standard archaeological
man oftast endast undersökte gravens centrala de- practice at the turn of the century, when only the
lar. Foto 1904 av T J Arne, ATA. central parts of the graves were excavated.

Fig. 11:10. Grav nr 4 före undersökning. Män från Graveno. 4 before excavation. Farm-workers from 
trakten deltog i utgrävningsarbetet. Foto 1904 av T the surrounding countryside served as labourers on 
1 Arne, AT A. the site.
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Fig. 11:11. Grav nr 5 före avtorvning. 1 förgunden 
skymtar kantkedjan till höger om den låga enbus
ken. Gravgömman utgjordes av en brandgrop. 
Foto 1904 av T J Arne, AT A.

Grave no.5 before the removal of the topsoil. The 
kerb can just be seen to the right of the low juniper 
bush in the foreground. The interior of the grave 
was in the form of a cremation pit.
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Hg. 11:12. Planritning över grav nr 5. Brandgropen Plan of grave no. 5. The cremation pit is marked
markerad med svart. Ritning 1904 av T J Arne, out in black.
ATA.
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Fig. 11:13. Planritning av grav nr 6, ”kittelgraven 
Under det runda mittblocket fanns en liten stenkis
ta. Den rektangulära stenen markerade ett kollager, 
vilket troligen utgör resterna av själva bålplatsen. 
Originalritning T J Arne, renritning C Bonnevier.

Plan of grave no. 6, ”the cauldron grave”. A small 
stone cist was discovered under the round central 
stone block. The rectangular stone indicated the 
presence of a charcoal layer, which probably was 
the remains of the pyre itself.

Fig. 11:14. Detalj av grav nr 6 med kitteln stående i 
en liten stenkista. Skiss av T J Arne, renritning C 
Bonnevier 1989.
A detail from grave no. 6, showing the cauldron 
standing in a small stone cist.
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Fig. 11:15. Grav nr 6, detaljbild med kolbädden 
framrensad invid den rektangulära stenen. Foto 
1904 av T J Arne, A TA.

Photo, close-up, from grave no. 6, showing the 
cleared charcoal bed, which was located close to the 
rectangular stone.

Fig. 11:16. Grav nr 8 före undersökning. Forbusk
ningen på gravfältet var kraftig redan 1904. Foto T 
J Arne, ATA.

Grave no. 8 before excavation. It was quite heavily 
overgrown, even in 1904.
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Fig. 11:17. Grav nr 8. Här har man grävt fram den 
lilla stenkammaren, som innehöll vapendetaljer och 
brända ben. Foto 1904 av T J Arne, AT A.

Grave no 8. Here, the small stone chamber, which 
contained weapons and bone remains from a cre
mation, has been unearthed.

Fig. 11:18. Grav nr 61 B. Jordtäcket är bortrensat 
och en stenpackning av kalkstensflis framträder. 
Längs långsidorna syns några större gråstenar. 
Foto B Almgren 1942, AT A.
Grave no 6IB. The topsoil has been cleared away, 
and a stone layer of limestone chips is revealed. A 
few fairly large grey stones can be seen alongside 
the layer.

Fig. 11:19. Grav nr 69B. Jordtäcket är bortrensat och 
en rund stensättning försedd med kantkedja av grå
sten avtecknar sig.
Grave no. 69B. The topsoil has been cleared away, 
and a round stone-setting with a kerb of grey stones 
has emerged.
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Fig. 11:20. Vid saneringsgrävningen 1978 påträffa
des bl. a. en rund och en rektangulär stensättning. 
Båda anläggningarna hade vällagda kantkedjor, 
den runda av kalkstenar och den rektangulära av 
gråstenar. I den sistnämnda fanns också en hörn
sten bevarad. Foto H Schulze 1978.

At the excavation in 1978, a number of discoveries, 
amongst them one round and one rectangular sto
ne-setting, were made. In both features the kerbs 
were carefully laid, the round one in limestones, the 
rectangular in grey stones. In the latter, a grey cor
ner-stone was preserved.

lornas tidsmässiga ställning, fann att såväl brons- 
kittlar med järnrand som trekantfibulor tidsmäs
sigt bör sättas till en sen del av den förromerska 
järnålderns tredje period (Stenberger 1948, s 204 
f). Fibulan från Ryd uppvisar sena drag och redan 
Almgren påpekar att denna fibulatyp fortlever in i 
äldre romersk järnålder (Almgren 1897, s 3). Wer
ner menar att det finns ett typologiskt samband 
mellan trekantfibulan och de s k ”Norischen Fi
beln”, som har sin utbredning inom det östkeltiska 
området och även han tidsfäster fibulorna till över
gången mellan förromersk och äldre romersk järn
ålder (Werner 1977, s 394).

Föremålstyperna och den inre gravformen visar 
att flertalet undersökta gravar har anlagts vid tiden 
kring Kristi födelse. Lerkärlsskärvorna från A53 
tyder dock på att gravfältet varit i bruk ännu under 
en sen del av yngre romersk järnålder. Observeras 
bör att knappt 20% av de synliga gravanläggning
arna undersökts, varför en dateringen av gravfäl
tets totala brukningstid inte går att fastställa.

Källor, litteratur
Delar av gravfältet undersöktes 1904 och 1910 av T 
J Arne, 1942 av Bertil Almgren och 1978 av Hella 
Schulze och Linnea Kallerskog.
Fynden förvaras på SHM under inv nr 12 274 och 
14 145.
B. Almgren, 1942 dnr 3668/42.
Månadsbladet 1903—05 s 164-165.
T.J. Arne, 1919 s 194 ff.
M. Stenberger, 1933 s 8 ff.
UV Rapport, 1982 s 13.
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Fornl nr 30, gravfält NO om Ryds by
Undersökning 1904, 1910 av T J Arne, 1942 av B Almgren och 1978 av H Schulze, 
L Kalierskog

Ani nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. övrigt/ Datering
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1(25) STENSÄTTNING, rund, 8,2 m d, 0,6 m h. 
Flerskiktad stenpackning.
BRANDLAGER under täckflisor. X M Kol, brända p IV:1

2(12) STENSÄTTNING, rektangulär, 7,5x5 m 
BRANDLAGER under täckflisor. Ö-V Brända ben

3(11) STENSÄTTNING, rund, 10 m d, 0,7 m h. 
BRANDGROP, täckt av flisor, med ler- 
klädda sidor, 0,3 m d, 0,15 m dj. Brända ben

4(18) STENSÄTTNING, rund, 7 m d av flata
Brända ben.

BRANDLAGER. x kol

5 STENSÄTTNING, rektangulär, 7,5x5 m 
med kantkedja. BRANDGROP. ö-v Brända ben

6(13) STENSÄTTNING, rektangulär, 14,5x8 m,
0,52 m h. Kantkedja, mittblock och täck
flisor över liten kammare av stenar. Kol
bädd NV om mittblocket 2,5x2,5 m stor. 
URNEGRAV. Ö-V X X X

M?

Brända ben, 
kol, djurben

p III/IV: 1

7(10) STENSÄTTNING, rektangulär, 11x8 m, 
kantkedja, mittblock
BRANDLAGER. ö-v x M p IV: 1

8 STENSÄTTNING, rektangulär, 8x6,5-7 m, 
0,2-0,25 m h, mittblock över liten stenkam-
mare.
URNEGRAV i stenkista, bottenflisor. ö-v x X M Brända ben p IV:I

19 STENSÄTTNING, rektangulär 8,8x6 m 
Kantkedja. ö-v Utan fynd

4a (4) STENSÄTTNING, rund, 7,5 m d, 0,15 m h. 
Mittsten.
BENLAGER?

Brända ben

38 STENSÄTTNING, rund, 9 m d. Kantkedja
6 radiala stenrader, som ekrar i ett hjul. 
Mittblock 0,55x0,6x0,9 m st. Utan fynd

41 STENSÄTTNING, rund. Utan fynd

53 STENSÄTTNING, rund, 8,5 m d, 0,35 m h. 
BENLAGER, 1 m d, 0,03 m tj. Brända ben P V

- -
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Undersökning 1942

61B STENSÄTT'NING, rektangulär, 1,6x1,2 m 
packning av kalkstensflis. Kantkedja av 
gråstensblock.
SKELETTGRAV?

N-S Fynd av ett 
extremitetsben

69B STENSÄ1TNING, rund, 4,5 m d, 0,1 m h, 
enskiktad stenpackning av grå- och kalksten. 
Kantkedja.
BRANDLAGER, 1 m d och 0,1 m dj.

Undersökning 1978

Al STENSÄTTNING, rektangulär, 4,3x5,8 m, 
och 0,25 m h, tvåskiktad stenpackning. Kant
kedja av gråsten, hörnsten i SV. I centrum 
under ytterligare en stenpackning ned
grävd stenkista med lock och bottenhäll. 
BENGROP, 0,25 m d, 0,16 m dj.

ö-v

A2 STENSÄTTNING, rund, 5,4x3 m urspr. ca 6 
m d, tvåskiktad stenpackning. Kantkedja 
av kalkstenar.
BRANDLAGER, 0,2x0,2 m, 0,11 m dj- 1 keramikbit

A3 STENSÄTTNING, rund, 3,8x6,8 m, 0,34 m h. 
urspr. ca 7 m d, tvåskiktad. Kantkedja av 
kalksten.
KOLBÄDD, 0,2 m d, 0,11 m dj. 1 keramikbit

A4 STENSÄTTNING, oregelbunden, 4x2,5 m

Oreg. fornlämning, del av gravfält SV om Ryds Västergård

SHM inv nr 12 274B, 14 145B

Topografi
Mellan åkrarna syd och sydväst om Ryds by ligger 
ett stort stensträngssystem. Åren 1904 och 1910 
undersökte T.J. Arne två rösen ca 500 m sydväst 
om Ryds Västergård. Rösenas exakta läge går inte 
att fastställa, men troligen låg de i anslutning till 
det ovan nämnda stensträngssystemet. Skälet för 
borttagandet var enligt Arne att utöka den od
lingsbara marken.

Yttre och inre gravform
Båda rösena var runda. Det största hade en diame

ter av 11 m och var 0,83 m h. Det andra, som var 
skadat och därför hade en oregelbunden form 
både horisontellt och vertikalt, mätte ca 8,7 m i 
diameter och var mellan 0,35 och 0,77 m högt. 
Rösena var uppbyggda av 0,75 x 1 x 0,5 m stora 
stenblock samt med inslag av småsten.

Det större röset täckte en hällkista, vilken var 
orienterad nord-syd. I hällkistan påträffades delar 
av ett skelett vilande på ett kollager. Skelettets 
ländkotor visade spår av bränning.

Det mindre röset inneslöt ett starkt förmultnat 
skelett, vilket enligt T J Arne möjligen låg med 
huvudet i sydost.
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Fig. 11:21. Planritning av det större röset SV om 
Ryds by. Skiss 1904 av T J Arne, renritning C Bon- 
nevier 1989.

Föremål och datering
Båda gravarna innehöll vapen. I hällkistgraven 
påträffades ett tveeggat svärd, en sköldbuckla med 
utdragen spets och bronskant längs brättet, ett re- 
mändebeslag samt en lans- och en spjutspets.

I den andra graven låg invid skelettet en sköld
buckla med kort stång, en lansspets, fragment av 
en sönderrostad spjutspets, delar av ett tveeggat 
järnsvärd och en hank till ett lerkärl.

Stenberger har daterat den första vapenuppsätt
ningen till äldre romersk och den andra till yngre 
romersk järnålder, men framhåller att det inte kan 
var någon större tidsskillnad mellan de båda grav
läggningarna (M Stenberger 1933 s 39, 52).

Endast de båda sköldbucklorna av vilka en har 
divergerande hals och rak stång, typ 3c enligt 
Ilkjærs indelning, och den andra har konvergeran
de hals och kort stång, typ 3a enligt Ilkjærs indel
ning, innehåller sådana typologiska element att de 
kan inordnas i ett mera finindelat kronologiskt 
schema (Ilkjær, i manus). Typ 3c uppträder under 
en mycket kort tid vid inledningen av yngre ro
mersk järnålder medan typ 3a tycks finnas i fynd
kombinationer från främst B2, men även i enstaka 
Cla fynd (Ilkjær, i manus, Abb 204).

Tångens ringa längd antyder att de båda tveeg
gade svärden är s k kortsvärd. Denna svärdstyp

Plan of the large cairn to the southwest of Ryd 
village. The cairn was excavated by T. J. Arne in 
1904.

ingår nästan uteslutande i vapenkombinationer, 
vilka kan dateras till slutet av äldre romersk och 
inledningen av yngre romersk järnålder, B2b-Cla 
(Ilkjær, i manus).

Vapenkombinationerna i de båda gravarna indi- 
kerar att det här rör sig om två på varandra följan
de gravläggningar och att dessa skett vid övergång
en mellan äldre och yngre romersk järnålder.

Ålders- och könsbestämning
Endast benen från det mindre röset har återfunnits 
och dessa har analyserats av osteolog Kenth Hol
gersson. Skelettdelarna har tillhört en vuxen man. 
Någon mer exakt åldersbestämning kunde inte gö
ras utifrån det bevarade benmaterialet.

Bland benen återfanns också ett mellanfotsben 
och en tand av nötboskap samt en hörntand från 
svin.

Källor, litteratur
Undersökningen utfördes av T.J. Arne 1904 och 
1910.
Fynden förvaras på SHM inv nr 12 274:B och 
14 145:B.
Den osteologiska analysen är utförd av Kenth Hol
gersson 1988.
M. Stenberger 1933, s 39, 52.
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Oreg. for ni, del av gravfält SV om Ryds Västergård 
Undersökning 1904, 1910 av T J Arne

Anlnr Gravbeskrivning “ring" Gravgods Osteol. best.
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1 RÖSE, 11 m d, 0,83 m h.
HÄLLKISTA N-S * * X M Skelettet låg 

på ett kollager
p V:I

2 ROSE, ca 8,7 m d, 0,35-0,77 m h. 
SKELETTGRAV. NV-SO M Ad Delar av 

skelett
p IV:2/V:1

Fornlämning nr 72, överplöjd hällkista på fastigheten Ryd 53

Topografi
Hällkistan var belägen på en åker ca 250 m sydost 
om Ryds by, och ca 50 m söder om väg mot Frid
hem. Terrängen är här mycket flack, men man kan 
urskilja låga och mycket flacka åsryggar, som lö
per i öst-västlig riktning. En nära 3 meter hög 
kalkstensflisa står något hundratal meter norr om

fyndplatsen och vittnar om att den undersökta gra
ven troligen ingått i ett numera överplöjt gravfält.

Lantbrukare Gunnar Persson upptäckte i maj 
1965 kantställda flisor i åkern och anmälde fyndet 
till Länsmuseet i Kalmar. Året därpå undersöktes 
graven av Inge Sjögren.

Fig. 11:22. Kalkstensflisa i åker Ö om Ryds by. 
Flisan är det enda synliga beviset på att det i åkern 
döljer sig ett överodlat gravfält. Foto från S, M 
Rasch 1989.

A limestone orthostat in afield to the east of the Ryd 
village. The orthostat is the only visible proof that 
this field conceals a cemetery.
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Yttre och inre gravform
Några uppgifter om eventuella spår av stensätt- 
ning såsom stenbunden mark på platsen finns ej 
redovisade i rapporten, varför man kan anta att 
om en stensättning täckt hällkistan så har denna 
sedan länge varit bortröjd.

Hällkistan bestod av 13 kantställda kalkstensfli-
sor. Den var orienterad i nord-syd. Flisorna nådde 
ett största djup av 1,02 m. Den övre delen av kis
tans fyllning var starkt omrörd p.g.a. plöjning.

Överst innehöll kistan förutom mylla också fläckar 
med fet jord och obrända ben, dock ej av männi
ska. Under detta vidtog en gles stenpackning av ett 
15-tal rundade gråstenar samt enstaka kalkstensfli- 
sor.

Ca 30 cm under stenpackningen låg, i kistans 
södra del, resterna av ett stark förmultnat skelett, 
möjligen med huvudet i N.

Fig. 11:23. Fornl nr 72, hällkista under utgrävning i 
en åker Ö om Ryds by. Kistans innehåll var om
rört. Foto 1966 av 1 Sjögren, A TA.

Inv no. 72, the stone cist during the excavation in a 
field to the east of Ryd village. The contents of the 
cist were in a state of disorder.

Föremål och datering
Ytterst få fynd fanns bevarade. Bland skelettdelar
na påträffades en söl ja av järn med fastrostade 
tygfragment, en nyckelbricka, samt två järnfrag
ment. I kistans norra del stod ett vinkelornerat 
lerkärl med vertikal hank och under detta låg en 
kniv. Tyvärr är lerkärlet totalt söndervittrat och 
föreligger idag endast i pulvriserad form.

Utifrån kärlets form så som det är beskrivet av 
utgrävaren och förekomsten av en nyckelbricka

bör graven vara anlagd vid övergången mellan äld
re och yngre romersk järnålder.

Källor, litteratur
Den arkeologiska undersökningen leddes av Inge 
Sjögren juli 1966. Rapporten och föremålen förva
ras på KLM.
Fyndet är fyndfördelat till KLM, men har ännu inte 
något fyndnummer.
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Fornl nr 72, överplöjd hällkista Ö om Ryds by 
Undersökning 1966 av I Sjögren
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HÄLLKISTA, 3,2x0,6-0,7 m, av stående 
kalkstenshällar. N-S * * * K? p IV:2

Fornlämning nr 73, överplöjd hällkista på fastigheten Ryd 28*

Topografi
Hällkistan var belägen på en åker ca 200 m sydost 
om Ryds by och ca 100 m söder om den kvarn som 
står längs vägen till Fridhem. Två år tidigare hade 
en upplöjd hällkista undersökts på en åker ca 100 
m nordost om nämnda hällkista, se ovan.

Graven undersöktes av B-M Hammarskiöld och 
Gunnel Forsberg-Warringer i maj 1967 efter en 
anmälan av markägaren, lantbrukare Birger Lind
berg, som plöjt upp kalkstenflisor vid vårplöjning
en samma år. Vid undersökningstillfället var mar
ken mycket sank och delar av hällkistan låg under 
vatten.

Yttre och inre gravform
Uppgifter saknas om någon eventuell yttre kon
struktion, men då graven påträffades i åkermark

Fig. 11:24. Fornl nr 73, hällkista i åker Ö om Ryds 
by. De upplöjda flisorna uppmärksammades av 
markägaren som tillkallade personal från Länsmu
seet. Foto från S av G Forsberg 1967.
Inv no. 73, a stone cist in a field to the east of Ryd 
village. The owner of the land noticed the slabs, and 
contacted the County Museum.

är det troligt att en täckande stenpackning sedan 
länge varit bortröjd.

Hällkistan var orienterad i nord-syd. Den var 
3,11 m lång och 1,1 m bred. Kistan bestod av 10 
kantställda kalkstensflisor, vilka var nedgrävda till 
ett djup av mellan 0,6 m och 1 m. Endast 2 täckhäl
lar låg in situ och både i det sydvästra och det 
nordöstra hörnet saknades sidohällar.

Överst i kistans nordösta del påträffades i den 
sandblandade myllan skelettdelar av djur, troligen 
hund, och i dess västra del spridda ben av männi
ska. Därunder framkom ett brandlager innehål
lande brända ben och kol. Detta lager sträckte sig 
även utanför kistan. Under brandlagret påträffa
des ett skikt tung lera. Underst låg delar av ett 
skelett med fotterna i söder. Övre delen av skelet
tet var omrört medan den nedre delen upp till 
höftleden och händerna var relativt väl bevarat.

Fig. 11:25. Hällkista, fornl nr 73, efter utgrävning. 
Stora svårigheter uppstod vid undersökningen då 
grundvattnet ständigt sipprade in i kistan och 
dränkte skelett och gravgåvor. Foto av G Forsberg 
1967.
Stone cist, inv no. 73, after excavation. Considerab
le problems arose with sub-soil water continually 
dropping into the cist, saturating the skeleton and 
the grave-goods.
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Föremål och datering
Mellan skelettets fotter låg instuckna mellan två 
järnsporrar med skänklar, en lans- och en spjut
spets. På högra handens långfinger satt en spiral- 
lagd fingerring av guld.

I kistans norra del, i höjd med resterna av kra
niet, låg en järnkniv. Skärvor från ett lerkärl av 
mörkt gods med vertikal hank och med linje- och 
punktornering framkom i kistans mellersta del,

medan kantbeslag av järn till svärdslida återfanns 
kringspridda i hällkistans södra del.

Den omlottlagda guldringen, lerkärlets form, 
lansspetsen, som är av s.k. Vennolumtyp, och 
spjutspetsen, som är av s.k. Svennumtyp, daterar 
gravens anläggningstid till inledningen av yngre 
romersk järnålder. (J Ilkjær 1975 s. 149), Volym II 
kap IX).

Fig. 11:26. Planritning av hällkista nr 73 och dess 
innehåll. Lägg märke till att lans- och spjutspetsen 
är instuckna mellan sporrarna. Ritning av B-M 
Hammarskiöld 1967.

Plan of limestone cist inv no. 73 and its contents. 
Note that the lance- and the spear- heads have been 
placed between the spurs.

Köns- och åldersbestämning
Benmaterialet har bestämts av osteolog Kenth 
Holgersson. Det humana skelettmaterialet kom
mer från en man som vid dödstillfället var mellan 
25-35 år gammal. Från graven kommer också 
djurben av hund och får.

Källor, litteratur
Den arkeologiska undersökningen utfördes 1967 
av Britt-Marie Hammarskiöld och Gunnel Fors- 
berg-Warringer. Den osteologiska analysen utför
des av K Holgersson 1988. Rapporten förvaras på 
SHM och i KLMs topografiska arkiv. Fyndet är 
ännu ej fyndfördelat. Föremålen förvaras tills vi
dare på SHM dnr 1372/75.

Fornl nr 73, överplöjd hällkista Ö om Ryds by 
Undersökt 1967 av B M Hammarskiöld och G Forsberg

Anl nr Gravbeskrivning

dr
äk

t
sm

yc
ke

n

Gra 'god5

kä
rl

Os teol. bes

dj
ur

be
n

A
rk

eo
l.

be
st

.
trä

ko
ns

tr,
 

sv
ep

ni
ng

 el
 

lik
n

övrigt/
anm

Datering
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N-S M 25-35 Ben av 2 
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p V:1
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Karta 11:2 Gravfältet fornl 30 nordost om Ryds by. 
Även fornl 72 och 73 samt de båda oreg. rösena SV 
om Ryds by har markerats. Utdrag ur ekonomisk 
karta (bladen 4G 8j, 4G 7j). Skala 1:10 000.

Cemetery inv no 30 NE of Ryd village. Inv no 72 
and 73 as well as the two cairns without nos, are 
indicated. Extracted from the economic map of 
Sweden. Scale 1:10 000.
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Oreg. fornlämning, 2 hällkistor i åkermark på västra landborgen 
S om Glömminge samhälle

Topografi
Fyndplatsen är belägen på den yttersta landborgs- 
kanten, ca 1 km söder om Glömminge kyrka och 
omedelbart väster om eller under väg 136. Mitt 
emot fyndplatsen ligger fastigheten Brostorp 7:3, 
även kallad ”Täppan", där delar av ett överplöjt 
gravfält upptäcktes 45 år senare, se nedan. Något 
100-tal meter norr ut ligger fornlämningarna 50- 
56, vilka består av högar, runda och rektangulära 
stensättningar.

Vid höstplöjningen 1926 upptäcktes kantställda 
hällar till två hällkistor. Att fyndet blev känt beror 
troligen på att M. Stenberger vid fyndtillfället led
de en större arkeologisk utgrävning på fastigheten 
Brostorp 5:2, som är belägen endast ca 500 m öster 
om den ovan beskrivna fyndplatsen. Det var också 
M. Stenberger som undersökte de båda hällkistor- 
na somrarna 1926 och 1927.

Yttre och inre gravform
En hällkista mätte 2,6 x 0,85 m och bestod av 20 st 
kantställda kalkstensflisor. Kistans norra gavelän
da var bredare än den södra. Av den andra, som 
mätte ca 2,3 x 0,7 m, återstod endast enstaka 
stående kalkstenshällar i den norra delen. Båda 
kistorna var orienterade i nordnordväst-sydsydost. 
Innehållet i kistorna var starkt omrört men trots 
detta kunde Stenberger med någorlunda säkerhet 
fastställa att de döda gravlagts med huvudet åt

tig. 11:27. Hällkista nr I, belägen ca 1 km S om 
Glömminge kyrka. Kistan, som är av kammartyp, 
innehöll bl a en spjut- och en lansspets. Foto och 
teckning av M Stenberger 1926, AT A.

norr. I den södra delen av den bäst bevarade kis
tan återfanns också djurben.

Uppgifter om eventuella täckande stensättning
ar saknas.

Föremål och datering
Gravinventariet var likartat i de båda hällkistorna. 
I den ena låg en spjut- och en lansspets i kistans 
nordöstra hörn. Från denna kista kommer också 
x-formiga bältebeslag av brons (likt Ä E G fig 558) 
och några järnfragment.

Den andra graven innehöll en lans- och en spjut
spets, en rektangulär remsölja av brons med 
triangulärt remfäste, ett fragmentariskt bronsbe
slag samt några oornerade keramikskärvor.

De båda vapengravarna kan såväl genom for
men på bältedetaljerna, som utifrån lans- resp 
spjutspetsarna, dateras till senare delen av yngre 
romersk järnålder (Stenberger 1933 s 52 f).

Källor, litteratur
Den arkeologiska undersökningen utfördes 1926— 
27 av M. Stenberger, som också skrev rapporter
na.
Rapporterna förvaras i ATAs arkiv dnr 3404/1926 
och 523/1928. Fynden är tilldelade SHM, inv nr 
18 156 och 18 865 
M. Stenberger 1933 s 52 f.

Stone cist no. 1, which lies about 1 km south of 
Glömminge church. The cist is of the chamber type, 
and its contents included a spear- and a lance-head.
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Fig. 11:28. Hällkista nr II, låg intill kista nr I. Den
na kista, som också den är av kammartyp saknade 
flera hällar i den N delen. Skelettrester påträffades 
tillsammans med en lans- och en spjutspets. Foto 
och teckning av M Stenberger 1927, foto från N, 
AT A.

Stone cist no. Il lay next to cist no I. Several slabs 
were missing from the northern part of this cist, 
which was also of the chamber type. Skeleton re
mains, a lance- and a spear-head were found here.
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Oreg. fornl, 2 hällkistor på västra landborgen S om Glömminge samhälle 
Undersökning 1926—27 av M Stenberger

Anl nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. övrigt/ Datering
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1 HÄLLKISTA, under flat mark 2,6x1,15-
0,85 m. NNV-
SKELETT. sso x X x M p V:2

2 HÄLLKISTA, under flat mark. Skadad, en-
dast hällar i S. 2,3x0,8 m. NNV-
SKELETT. SSO M p V:2/VI:1

Fornlämning nr 4, röse S om Brostorps by

Topografi
Ett mindre husgrundsområde med tillhörande ro
sen är beläget på fastigheten Brostorp nr 5. Platsen 
ligger ca 1 km söder om Brostorps by, alldeles 
invid gränsen mellan Glömminge och Algutsrums 
socknar och i nära anslutning till Mittlandsskogen. 
I området finns flera stora husgrundskomplex, två 
artificiellt uppbyggda platåer och enstaka gravar 
och mindre gravfält.

Husgrunderna ligger två och två på ett avstånd 
av ca 75 m. Mellan husgrupperna finns ett jord- 
blandat röse (B) och ca 35 m nordväst därom finns 
ytterligare ett röse (A). Röse B är sammanbundet 
med den ena gruppen husgrunder via en sten
sträng. Hela komplexet ligger i igenväxande hag- 
mark.

1927 och 1928 undersökte Stenberger röse B, 
som ett led i sitt forskningsarbete om den öländska 
kämpagravsbygden.

Yttre och inre gravform
Röset var uppbyggt av 0,5 — 1,25 m långa kalk- 
stenshällar, vilka var staplade på varandra utan 
synbar ordning. M Stenberger antog utifrån kalk
stenarnas form att de troligen var brutna ur fast 
klyft.

Röset, som är mellan 15 och 16 m i diameter och 
0,5-0,8 m högt, avslutas med en kantkedja av sto
ra gråstensblock. En avlång svacka avtecknade sig 
före undersökningen i rösets östra del.

Röset innehöll två gravgömmor. Den ena ut
gjordes av ett ovalt och ganska oregelbundet 3,35 
X 2,8 m st och 0,04 m tj brandlager, orienterat i 
norr-söder och den andra av en ca 4 x 0,6 m st och 
0,18 m dj skelettgrav, orienterad i nordnordost- 
sydsydväst. Något vällagt flislager täckte inte nå
gon av de båda gravgömmorna. Möjligen har ske
lettet ursprungligen legat i en träkista. För en för
multnad träkista talar den avlånga svacka som av
tecknade sig i röset före undersökningen.

Föremål och datering
I båda gravgömmorna påträffades vapen och bäl
tedetaljer.

I brandlagret, som bestod av bålmörja med en 
och annan inblandad mindre skörbränd sten, hitta
des rikligt med brända ben, liggande dels kring
strödda, dels samlade i små högar. Bland bålres
terna låg ett eneggat kort järnsvärd, en lansspets 
med brett ryggat blad, fragment av sköldbuckla i 
järn, flera större fragment av sköldkantbeslag av 
brons samt skärvor till ett oornerat lerkärl av brun- 
rött gods.

I skelettgraven påträffades, förutom ett starkt 
förmultnat skelett vilande på höger sida, ett eneg
gat svärd som låg vid den dödes vänstra sida. Snett 
över svärdets spets låg ett mycket vackert sköld
handtag av brons. Handtagets mittparti, som är 
välvt och svagt ås at, är ornerat med ingraverade
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/•7g. 11:29. Planritning av rose B, fornl nr 4, vid 
Brostorp. Såväl skelettgraven som brandlagret är 
markerat. Lägg märke till att skallen ligger flera 
meter N om skelettet. Ritning M Stenberger 1927, 
AT A.

Plan of cairn B, inv no. 4, at Brostorp. Both the 
inhumation grave and the cremation layer are mar
ked out. Note that the skull lies several metres to the 
north of the skeleton.

Fig. 11:30. Skelettgraven i röSe B. Gravgåvorna, The inhumation grave in cairn B. The grave goods,
vilka främst utgjordes av vapen, är lagda runt och which were mostly weapons, lie around, and on,
på skelettet. Foto M Stenberger 1928, ATA. the skeleton.
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utdragna trianglar, vilka avslutas med små cirklar. 
Sköldhandtagets ändpartier är skilda från greppet 
genom vertikala, silverbelagda åsar i filigranteknik 
och ytterst försedda med höga, silverklädda fing- 
erborgsliknande nithuvuden av brons. Mellan nit- 
huvudena sitter pålagda runda silverbleck med 
små silverpärlor i cirklar kring en blå glasflusspär- 
la. De fingerborgsliknande nitarna avslutas på un
dersidan av rikt profilerade ändknoppar med på
lagt pressbleck i silver.

Vid skelettets vänstra sida, omedelbart nedan
för vänster underarmsben, låg en liten bandförmig 
spiralring av blekt guld.

En sköldbuckla med parerstång låg vid skelet
tets fotända. På brättet sitter tre grupper om var
dera tre nitar med silverklädda fingerborgsliknan
de huvuden. Fastlödda mellan dessa finns tre små 
runda beslag av förgyllt silver.

Vidare påträffades kantbeslag till en oval och 
något välvd 1,2 x 0,7 x 0,01 m stor sköld.

Över och invid sköldbucklan låg två lans- och 
två spjutspetsar och vid skelettets fötter fanns två 
x-formade sporrar av järn. Invid skelettets nedre 
del låg också en liten samling starkt förmultnade 
djurben.

Norr om skelettet återfanns resterna av ett sam
mantryckt lerkärl av tunt, mörkt gods med en de
kor av snedstreckade fält inom parallella linjer. 
Intill lerkärlet låg en kniv med elegant svängt blad.

Enligt M.Stenberger har de båda gravarna an
lagts inom en mycket kort tidsrymd. Dateringen 
stödjer han främst på att svärden i de båda gravar
na är av samma typ, med den skillnaden att svär
det från skelettgraven är betydligt längre. Även 
formen på lansspetsarna från respektive grav lik
som sköldkantbeslagen tyder på en stor överens
stämmelse i tid. Föremålsinventariet i de båda gra
varna kan genom jämförande studier dateras till 
det andra århundradets mitt.

Källor, litteratur
Den arkeologiska undersökningen utfördes som
rarna 1927-28 av M. Stenberger. Efter undersök
ningens slut återuppbyggdes röset. Fynden förva
ras på SHM under inv. nr 18 864, 18 964.
M. Stenberger, 1929 s 3—13.
M. Stenberger, 1933 s 17—19.

Fornl nr 4, röse S om Brostorps by 
Undersökt 1927-28 av M Stenberger

DateringOsteol. best.GravgodsOrien
tering

Gravbeskrivning

RÖSE, 15-16 m d, 0,5-0,8 m h, kantkedja 
av 0,5—1 m stora stenar.
BRANDLAGER, ovalt 3,85x2,3 m, 0,04 m dj Likbålet ej 

bränt på 
platsen

SKELETTGRAV, i SV delen av röset, ca 
4x0,6x0,18 m stor.
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Karta 11:3. Husgrundskomplex med tillhörande 
stensättningar fornl nr 4. Utdrag ur ekonomisk kar
ta (blad 4G, 6i, Färjestaden). Skala 1:10 000.

Iron age settlement and stone-settings inv no 4. Ex
tracted from the economic map of Sweden. Scale 
1:10 000.
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Fornlämning nr 111, Brostorp 7:3, gravfält på västra landborgen 
norr om Hässlebybrottet

Topografi
Gravfältet är beläget öster om väg 136 på västra 
landborgens östsluttning, ca 1 km söder om Glöm- 
minge kyrka. Krönvallen är mycket flack på den 
berörda sträckan och dess sidor täcks av flygsand. 
En knapp km norrut sjunker terrängen flera me
ter, vilket beror på en spricka i kalkstensgrunden. 
I denna sprickbildning ligger Glömminge kyrka 
och samhälle.

Undersökningen föranleddes av att uppplöjda 
kalkstenhällar iakttagits hösten 1969. Vid en prov
undersökning samma år befanns åkern dölja ett 
överodlat gravfält där flera gravar redan var starkt 
skadade och hotet om en total förintelse ansågs så 
överhängande genom den fortgående djupplöj
ningen att man beslöt om omedelbar utgrävning.

Aerial photo of the cemetery, inv no. Ill, at Bros- 
torp 7:3. The cemetery continues in the cultivated 
fields both to the north and to the south.

Fig 11:31. Flygbild över gravfältet, fornl nr 111, på 
Brostorp 7:3. G rav fältet fortsätter i åkermarken 
både åt N och S. Foto U E Hagberg 1970.
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Av den 4 000 m2 stora ytan undersöktes 3 500 
m2 genom konventionell utgrävning, medan 500 m2 
av åkern kontrollerades genom sökschakt. Grav
fältet fortsätter söder ut och in på fastigheten 
Brostorp 4:3, även den åker. Här har ett par säkra
anläggningar bl.a. några hällkistor, kunnat påvi
sas.

Gravfältet ingår troligen i det en gång samman
hängande landborgsgravfält, vilket löpt genom 
större delen av socknen. Fornlämningsstråket är 
p.g.a. sentida grustäkter och nyodling, numera 
uppsplittrat i flera mindre grupper.

Yttre gravformer
Då gravfältet ligger i åker, var flertalet stenpack- 
ningar ovan mark starkt skadade eller helt 
bortodlade. Trots detta kunde den yttre gravfor
men dokumenteras i tretton fall.

Av dessa utgjordes elva av låga, runda 3—26 m i 
diameter stora stensättningar, vilka i några fall var 
försedda med brätte. Fyra hade kantkedja, och av 
dessa var en försedd med en inre stenkrets. Tre 
hade tvåskiktad stenpackning, där det övre lagret 
utgjordes av antingen små vattenslipade stenar el
ler mindre grå- och kalkstenar och det undre av 
större kalkstensflis. I centrum av A28 låg ett 
gravklot.

Två stensättningar hade rektangulär form. Båda 
var försedda med kantkedja och i en fanns 2 
hörnstenar på ursprunglig plats. Den ena stensätt- 
ningen bestod av en tvåskiktad och den andra av 
en enskiktad stenpackning.

En vällagd oval stensättning låg mellan A17 och 
A18. Någon gravgömma påträffades dock ej i sten- 
packningen.

Inre gravformer
Ingen anläggning innehöll mer än en gravgömma.

Den förhärskande gravformen var skelett i häll- 
kista, 18 st. Hällkistorna var mellan 2-3,6 m långa 
och 0,3—1,1 m breda. Flertalet låg dock inom in
tervallet 2,4-2,8 m respektive 0,3—0,7 m. Samtli
ga var orienterade i nordnordväst-sydsydostlig 
riktning. Tre hällkistor var kallmurade, en kist- 
form som förekommer sporadiskt på öländska 
gravfält.

I sju hällkistor tillvaratogs delar av mer än ett 
skelett. Under den runda stensättningen A10 på
träffades bensplitter, vilket tyder på att an
läggningen troligen har innehållit en skelettgrav.

Av brandgravarna utgjordes 4 av brandlager, 2 
av benlager och 3 av brandgropar.

Fig. 11:32. Grav nr 2 på gravfältet vid 
Brostorp 7:3. Lockhällarna saknas och 
stenarna från den överliggande sten
sättningen, som nu ligger i kistan vitt
nar om att man gått ner i kistan efter 
gravläggningen. Foto från N, AT A.
Grave no 2 at the Brostorp 7:3 cemete
ry. The lid-slabs are missing, and the 
stones from the overlaying stone-setting 
which now lie in the cist, show that the 
cist has been opened after the inter
ment.
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Fig. 11:34. Grav nr 4. Häll- 
kistan är utgrävd och 
längst i Nskymtar det hela 
lerkärlet. Foto fr S, AT A.
Grave no 4. The stone cist 
has been excavated; in the 
northernmost part of the 
cist the earthenware vessel 
can just be seen.

Fig. 11:33. Detalj av grav nr 4 med det 
omkullfallna lerkälet. ATA

Close-up of grave no. 4, showing the 
overturned earthenware vessel. AT A.
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Fig. 11:35. Detalj av grav nr 4 med pryl, 
krumkniv och S-formig kniv liggande 
på skelettets knä. Foto ATA.
Close-up of grave no. 4, showing an 
awl, a curved knife and a S-shaped kni
fe laying on the skeleton’s knees.

Fig. 11:36. Detaljbild av grav nr 2 med 
föremålen framrensade. Ett skrin har 
ställts på den dödes knän. Foto från S 
av Å Nilsson 1969.
Photo, close-up, of grave no 2, the arti
facts in situ. A small box has been pla
ced on the deceased’s knees.
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Fig. 11:37. Den lilla stensättningen, AIO låg alldeles 
intill A29. Graven innehöll ens .aka obrända ben. 
Lägg märke till den fina flisläggningen i A29. Foto 
1969.

The small stone-setting, AIO lay close to A29. The 
grave contained a few unburnt bones. Note the ex
ceptionally fine chip layer in A29.
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Fig. 11:38. Flygbild över de runda stensättningama Aerial photo of the round stone-settings nos. 26, 16,
26, 16, 33 och hdllkistorna nr 7 och 11. Foto från 33, and the stone cists nos. 7 and 11.
S,1970 av U E Hagberg.

Fig. 11:39. Grav nr 11, detalj av fotändan med pryl 
och krumkniv liggande på den dödes smalben. 
Graveno. 11, close-up of the foot of the grave. The 
awl and curved knife lay on the shin of the decea
sed.
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Fig. 11:41. Grav nr 18. Lägg märke till den långa 
och mycket smala hällkistan. Foto Å Nilsson. 
Grave no. 18. Note the long and very narrow stone 
cist.

Fig. 11:40. Grav nr 13, detalj av fotändan med spor
rar och vapen in situ. Foto 1969 av A Nilsson. 
Grave no. 13, close-up of the foot of the grave, the 
spurs and weapons in situ.

Fig. 11:42. De båda rek
tangulära stens ättningarna 
i gravfältets N del. Iför
grunden A22 och i bak
grunden A30. Stenpack- 
ningen, som överst består 
av vattenslipade gråstenar 
och understav kalk
stensflis är omplockad 
överhällkistorna. Foto 
från Ö av A Nilsson.
The two rectangular stone- 
settings in the northern part 
of the cemetery: in the fore
ground, A22, and in the 
background, A30.
The upper layer of stones 
consists of water-worn grey 
stones, and the lower of li
mestone chips. Both stone 
layers have been rearrang
ed on top of the stone cists.
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Fig. 11:43. Grav nr 30. När stenpackningen avlägs- Grave no. 30. After the removal of the stone layer, a
nats framträdde en försänkning fylld med kalk- depression filled with limestone chips was revealed,
stensflis.

Föremål
Gravarna var ovanligt rikt utrustade. Både kvin- 
no- och mansgravarna innehöll ofta flera föremål. 
Således fanns delar till halsband i form av S-formi- 
ga silverlås och/eller glaspärlor i fem kvinnogra- 
var.

Redskapsuppsättning eller delar därav såsom 
krumkniv, S-formig kniv, nål och pryl, återfanns i 
6 kvinnogravar. Hällkistan, A4, innehöll förutom 
en komplett redskapsuppsättning även en s.k. 
Rollenkappenfibula. (Almgren 1897, fig 26).

Bland kvinnogravarna urskilde sig två, A2 och 
A26, från de övriga, såväl vad gäller kvalitet som 
sammansättning. Den ena var en hällkistgrav 
vars norra del var omrörd. Av skelettet låg delar 
av lårbenen, skenbenen, vadbenen samt fotbenen 
i läge. På vänster knäskål återfanns en rektangulär 
bronsplatta med nitar och på höger knäskål en 
nyckelbricka av brons. På båda beslagen fanns trä
rester. I närheten påträffades en nyckel och en lås
kolv av järn. Under vänster lårben låg en S-for

mad silverhake och i fyllningen framkom guldfo- 
lierade glaspärlor. Vid den norra gavelhällen på
träffades en järnkniv samt fragment av skaft och 
barring till en S-formig kniv.

Den andra, A26, utgjordes av ett brandlager 
och samtliga gravgåvor var mer eller mindre eld- 
skadade. I brandlagret låg två guldberlocker, två 
fingerringar av guld, blåa, röda och guldfolierade 
glasflusspärlor samt silversmältor. Till gravinven
tariet hör också en liten bronsfibula med kam, 
detaljer till ett bälte, kamfragment och en barring, 
vilken troligen förbundit remmarna till ett dryckes
horn.

Av mansgravarna innehöll 6 st vapen. Samman
sättningen av vapentyper varierar mycket mellan 
de olika gravarna. En i det närmaste komplett va
penutrustning framkom i A 18. I denna ingår ett 
eneggat järnsvärd, tvä lansspetsar, ett sköldhand
tag, två x-formiga sporrar och delar av ett bälte- 
garnityr.
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I fyra av fem skelettgravar med vapen återfanns 
skelettrester av mer än en individ och hällkistorna 
A17 och A18 innehöll hela tre individer.

En grav avvek från de övriga såväl vad gäller 
gravsätt som innehåll. En tonårspojke hade bränts 
med sina personliga tillhörigheter, vilka bl.a. ut
gjordes av en bronssporre, en fingerring av guld, 
ett remändebeslag och en liten fibula av brons med 
hög nålhållare. De brända och rensade benen hade 
lagts tillsammans med de ovan beskrivna föremå
len i en liten grop. Gravgropen har flankerats av 
två stolpar.

Unikt för gravfältet var också det stora antalet 
djurben, som påträffades i nästan samtliga gravar. 
Mest förekommande var ben från får, nöt, svin, 
hund och hare, men även ben av fågel och häst 
finns företrädda. Om hundarna lagts ned som mat- 
offer eller om de haft ett rent symboliskt värde är 
dock ovisst.

Rester efter björnfällar i form av björnfalanger 
påträffades i fyra kvinnogravar och två mansgra- 
var innehöll mårdtänder, vilket tyder på att mård- 
skinn var uppskattade även under romersk järnål
der.

Datering
Nästan samtliga brand- och skelettgravar innehöll 
daterande föremål. Kvinnogravarna kan följas 
från tidig äldre romersk järnålder till första delen 
av yngre romersk järnålder.

Av de daterbara gravarna är A31 den äldsta. 
Den bör vara anlagd under äldre romersk järnål
ders förra del. Dateringen bygger på ringsöljan, 
som utgör en sen form av bältegarnityr med rötter 
i sen förromersk järnålder.

En något senare kvinnograv är A4. Rollenkapp- 
fibulan av brons har sin närmaste motsvarighet i 
kvinnogravar av s.k. ”Lübsow-typ” i norra Östtysk
land. De äldsta dateras till den mellersta delen 
av det första århundradet e.Kr, men typen fortle
ver ända till övergången mellan äldre och yngre 
romersk järnålder (H.Keiling 1977 s 125 Abb 2, A 
Leube 1975 s 20, 21).

A9 kan utifrån det karnisprofilerade spännet, 
fingerringarna och ölandskrukan dateras till den 
första hälften eller mitten av det andra århundra
det e.Kr.

Från den verkligt fyndrika perioden, d.v.s. se
nare delen av B2 enligt Eggers kronologi, hör gra
var med guldfolierade pärlor och S-formade silver
lås och den föremålsrikaste graven av dem alla, 
A26, är troligen en av de sist anlagda kvinnogra
varna på den undersökta delen av gravfältet. Både 
berlocker, kammar och små remändebeslag är 
kännetecknande för sena ”Liibsow-gravar” och 
graven bör därför vara anlagd under slutet av det 
andra århundradet e. Kr. (Eggers 1950 s 111, ta
bell II)

Av gravar med manliga individer innehöll 6 köns- 
indikerande föremål. De tre återstående, vilka 
genom den osteologiska analysen också visade sig

innehålla ben efter manliga individer, var mycket 
fyndfattiga.

Vapengravarnas vapentyper och kombinationen 
av vapen visar att dessa anlagts från andra århun
dradets första hälft till det tredje århundradets se
nare del. I tre av gravarna representerades skölden 
enbart av sköldhandtaget och i ytterligare tre ingår 
sporrar. Endast en grav innehöll en vapenkombi
nation med svärd.

Fibulor förekommer i två mansgravar och båda 
var försedda med hög nålhållare. Albrectsen date
rar fibulatypen från grav A17 till tiden 175-250 
e. Kr, vilket är en mycket vid datering (Albrectsen 
1971 s 222). Flertalet vapen är av typer, som kan 
dateras till den senare delen av äldre romersk och 
övergången till yngre romersk järnålder, medan 
andra vapentyper liksom fibulorna visar att denna 
del av gravfältet använts till slutet av det tredje 
århundradet e Kr (se sammanfattning).
Ålders- och könsbestämningar
Benmaterialet har genomgått osteologisk analys. 
Den utfördes av Torstein Sjövold och Arne Hall
ström på Osteologiska forskningslaboratoriet vid 
Stockholms universitet.

Inalles undersöktes fyrtio bensamlingar med 
brända eller obrända ben från trettio anläggningar 
eller delar av anläggningar. Från tre anläggningar 
erhölls både brända och obrända ben.

Två av nio brandgravar innehöll förutom männi
skoben också djurben. Benmaterial från tre an
läggningar, A15, A19 och A22, förblev obestämt. 
En av dessa A19 innehöll även obrända ben, vilka 
också förblev obestämda. Åldersbestämning ut
fördes i nio fall, men endast i ett fall med större 
säkerhet A20. Osäkerheten i åldersbestämningen 
på brandgravsmaterialet innebär att stora aldersin
tervaller måste tillämpas (Sjøvold 1981 s 85).

Könsbestämning kunde endast genomföras på 
benmaterial från A34, kvinna och A35, man.

I arton av de obrända bensamlingarna identifie
rades djurben av hund, nötboskap, hare, mård 
(tänder), får/get, svin, björn (klofalanger från 
björnskinn), häst, fågel och smågnagare.

Det humana skelettmaterialet var i allmänhet 
mycket fragmenterat, men trots detta har könsbe
stämning kunnat utföras i 15 fall.

Åldersbestämning kunde göras i tjugotvå fall. 
Åldersgruppen Adultus är den dominerande, me
dan som brukligt är på j ärnåldersgravfält, barn och 
ungdomar nästan helt saknas, något som tyder på 
en klar stratifiering mellan barn och vuxna 
(Sjøvold 1981 s 86).

I sex gravar har kroppslängden kunnat beräk
nas. Sålunda var kvinnorna i A5 och A25 ca 162 
cm respektive 168 cm långa, medan männen i A18 
och A30 var ca 178 cm, 195-205 cm respektive 170 
cm långa.

Mannen i A30 har av allt att döma avlidit av 
skadorna efter ett svärdshugg. Hugget har trängt
in genom pannbenet och snett bakåt mot vänster 
varvid skallen kluvits i två delar.
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TABELL Brostorp 7:3, gravfält. Köns- och ål
dersfördelning enligt de osteologiska 
bestämningarna.

Kön Män: Kvinnor: Ej best:: Summa:
ålder: sk br sk br sk br
infant I 2 2
infant II 1 1
juvenis 1 1
j uv/ad 1 1
adultus 3 6 1 1 11
ad/mat 2 1 1 1 5
maturus 1 1 1 3
mat/sen 1 1 2
”adultus 2 2
ej best 5 2 7
Summa 8 1 7 1 11 7 35

Källor, litteratur
Den arkeologiska undersökningen utfördes under 
ledning av Ulf E Hagberg och Margareta Beskow- 
SjÖberg. Den osteologiska analysen utfördes av 
Torstein Sjövold och Arne Hallström.
Rapport 1980:49 ingår i RAÄs och SHMs rapportse
rie.
Fynden förvaras på SHM, in v. nr 31 890

Fornl nr 111, gravfält N om Hässlebybrottet 
Undersökning 1969—70 av U E Hagberg

Anlnr Gravbeskrivning tering Gravgods Osteol. best.
uT V

övrigt/ Datering

11
1 1

1 1

A
rk

eo
l

be
st

. I-B
ä U" j=

1 STENSÄTTNING, skadad, ca 4 m d 
spridda kalkstensflisor.
BRANDLAGER, ca 2 m d. x x mat/sen brons smältor p IV:2/V:I

2 HÄLLKISTA utan markering ovan jord. 
2,8x0,35-0,45 m, 0,85-0,9 m dj.

NNO-
SSV

* x x K? ad x skrindetaljer p IV:2

3 HÄLLKISTA utan markering ovan jord.
3 x 0,65 —0,90 m ca 1 m dj.

NNO-
SSV

x mat/sen x nit, beslag 
mejsel?

p IV:2

4 HÄLLKISTA utan markering ovan jord.
2,6x0,3—0,4 m 0,45 m dj.

NNO-
SSV

* x x - - x K p IV: I

5 HÄLLKISTA utan markering ovan jord.
2,4x0,4 0,6 m dj.

N-S * x x K ung ad x kula p IV:2

6 HÄLLKISTA utan markering ovan jord.
2,5x0,6 m br i N. 0,4 m br i S, 0,6 m dj.

NNO-
SSV

x x x K kantbeslag p IV:I

7 HÄLLKISTA utan markering ovan jord.
2,6x0,4 m, 0,7-0,8 m dj.

NNO-
SSV

* x x K inf. I 
+ad

x OBS 2 
individer p IV:2

8 HÄLLKISTA utan markering ovan jord
2,4x0,7-0,5 m, 0,6-0,65 m dj.

NNO-
SSV

x M ad x rom jäå

9 STENSÄTTNING, rund, 8 m d. Stenpackning 
av blågrön och grå granit och kalksten. 
HÄLLKISTA 2,4x0,3-0,4 m br, 0,6-0,65

NNO-
ssv x x x p IV:2

10 STENSÄTTNING, rund 4 m d och 0,1 m h. 
Stenpackning av kalkstensflis i centrum, 
vilka omgärdades av klumpstenar av blå och 
grå granit.
SKELETTGRAV.

11 HÄLLKISTA utan markering ovan jord.
2,6x0,4 m, 0,6—0,65 m dj.

NNO-
ssv x x x K ad x p IV:I

12 HÄLLKISTA utan markering ovan jord
2,8x0,5-0,6 m, 0,5-0,65 m dj.

N-S x M mat p IV:2

13 HÄLLKISTA utan markering ovan jord
3x0,6 m, 0,85—1 m dj.

N-S M OBS: 2 
individer 
fragm. av

p IV:2
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Ani nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. övrigt/ Datering
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14 HÄLLKISTA, kallmurad, utan markering NNO- x x K inf. 1+ OBS: 2 rom jäå
ovan jord 2,4x0,5 m 0,55-0,6 m dj. ssv ad individer

16 STENSÄTTNING, rund ca 22 m d, 0,25 m h. 
Yttre och inre KANTKEDJA. Tvåskiktad. 
HÄLLKISTA, kallmurad 3x0,75 m.
0,7—0,8 m dj.

N-S x X K mat X beslag p IV:2

17 NNO- <M) infant II OBS: 3 p IV:2/V:I
3,6x0,6 m, 0,8-0,85 m dj. SSV ad

ad/matui
individer

18 HÄLLKISTA utan markering ovan jord. NNO- X x X M ad/mat x OBS: 3 p IV:2
3,3x0,6 m, 0,95-1 m dj. SSV individer

19 STOLPHÅL 0,85x1,1 m, 0,55 m dj.
Kantat av 3 kanställda KALKSTENSFLISOR.

20 BRANDGROP oval utan markering ovan jord. NNO- X X X juv p IV:2/V:I
0,8x1,2 m o 0,4 m dj. SSV

21 STOLPHÅL

22 STENSÄTTNING, rektangulär ca 3,5x4,5 m
0,4 m h. KANTKEDJA och HÖRNSTENAR
HÄLLKISTA 2x0,4—0,6 m och 0,5 m dj. NNO- X X (M) X flintavslag P V:I

SSV

24 STENPACKNING, oval 6x3,5 m 0,1-0,25 m h X
25 STENSÄTTNING, rund 18 m d 0,2 m h. NNO- X x X K ad Y Ev. 2

HÄLLKISTA, kallmurad 3,1x0,7—1,1 m individer p IV:2/VI
0,5—0,6 m dj. 168 cm

en ad/mat/ser

26 STENSÄTTNING, rund, ca 23 m d. 
KANTKEDJA. Tvåskiktad stenpackning. 
BRANDLAGER 5x7 m 0,02-0,1 m d. 
STENSKONING till stolphål i centrum. ad K p IV:2

27 STENSÄTTNING, rund, ca 26 m d 0,3 m h, 
kantkedja. Tvåskiktad STENPACKNING. 
BRANDLAGER 1x0,7 m, 0,09 m dj. 
BENLAGER?

28 STENSÄTTNING, rund, 5 m d, 0,53 m h. 
Packning av röd och grå kalksten. GRAV
KLOT av granit i centrum, 0,35 m d och SYD- 
STEN, grå kalkstensflisa, 0,5x0,6 m.
BRANDGROP, 0,4 m d, 0,2 m dj med täckhäll 
BENGROP.

mat?

29 STENSÄTTNING, rund, 9 m d, starkt skadad

30 STENSÄTTNING, rektangulär, ca 5x8 m 0,4 m h 
kantkedja. Tvåskiktad stenpackning. 
HÄLLKISTA 2,5x0,65-0,85 m, 0,65 m dj. NNO- M ad OBS: 2 indiv.

SSV En individ 
ihjälslagen

p V el VI

31 STENSÄTTNING 3 m d
BENLAGER 3 m d. X X Brända ben p IV:I

33 STENSÄTTNING, Rund, 7 m d kantkedja. 
BENLAGER 4 m d. BRANDLAGER 1 m d. X ad?

34 BRANDLAGER utan markering 1,5 m d. X K juv/
3,02-0,05 m dj. ad

35 BRANDGROP utan markering 0,4 m d. 0,12 m dj. M ad/mat
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STRANDSKOGEN-'/
^5:1) ALR S‘N, ( s:3 5:4) GLO S>N.

Karta 11:4 Gravfältet fornl 111 vid Brostorp. Även 
fornl 57 samt de båda o reg hällkistorna V om fornl 
111 har markerats. Utdrag ur ekonomisk karta 
(blad 4G 7i, Glömminge). Skala 1:10 000.

Cemetery inv no 111, Bros torp. Inv no 57 as well as 
the feature without no W of Brostorp are indicated. 
Extracted from the economic map of Sweden. Scale 
1:10 000.
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Fornlämning nr 57, stensättning på fastigheten Strandskogen 1:36

Topografi
Stensättningen var belägen på en avstyckad fastig
het alldeles öster om kustvägen, som löper mellan 
Aledal och Lökenäs. På vägens motsatta sida och 
något norr ut ligger ett mindre gravfält och enstaka 
gravar. Dessa utgörs av minst en, troligen två fyll
da skeppssättningar, en rektangulär stensättning, 
sju runda stensättningar och tre resta stenar. Det 
kustbundna gravstråket är beläget på litorinaval- 
lens krön. Området är bevuxet med tallskog 

Undersökningen, som leddes av Agneta Althin, 
föranleddes av att tomten skulle bebyggas.

Yttre gravform
Fornlämningen, som var bevuxen med gräs, träd 
och enbuskar, var synlig före avtorvningen. Den 
utgjordes av en närmast rund stensättning med 
kantkedja av 0,5—1,5 m st stenar. Fyllningen be
stod av en tvåskiktad stenpackning av 0,1-0,4 m st 
stenar av vilka en del var skörbrända. Stenpack- 
ningen var delvis bortplockad inom ett mindre om
råde i nordost och ett större i sydväst. Groparna 
var fyllda med förmultnade löv.

Inre gravform
Under stenpackningen och nedgrävd i sanden på
träffades en starkt skadad hällkista av kantställda 
hällar. Den mätte 1,5 x 0,9 m och var orienterad i 
nordöst-sydväst. Endast den södra gavelhällen och 
några sidohällar i den södra delen stod i ursprung

Fig. 11:44. Till vänster; stensättningen är avlägsnad 
och hällkistan avtecknar sig som en mörkfärgning 
mot den ljusa sanden. Till höger; den 1,5 m långa 
hällkistan efter undersökning.

ligt läge. Hällkistan flankerades vid gaveländarna 
av härdar och intill den södra härden fanns också 
en kokgrop.

Föremål och datering
I den täckande stenpackningen påträffades en soi
ja av brons med genombrutet remfäste, en bälte- 
ring med beslag av brons, krukskärvor, ben och 
slaggklumpar. I kistan, vars innehåll var omrört, 
låg ett häktespänne med knapp av brons, ett järn
fragment och en mängd krukskärvor, några med 
stämpeldekor, samt ben och tänder.

Utanför kistan, i övergången mellan stenpack
ning och sand, återfanns två x-formiga bältebeslag 
av brons och några brända ben. Intill den stora 
stenen i kantkedjans södra del påträffades ett bry
ne av sandsten.

De x-formiga bältebeslagen, soijan och den 
stämpelornerade keramiken daterar graven till 
den senare delen av yngre romersk järnålder.

Ålders- och könsbestämning
Benfragment påträffade såväl i graven som i den 
täckande stenpackningen. Benmaterialet har ana
lyserats av osteolog Kenth Holgersson, som kunde 
konstatera ben efter människa, häst, svin och får/ 
get. Människobenen och benen efter får/get kunde 
tyvärr varken bestämmas till kön eller ålder, me
dan hästbenet var efter en ca 3,5 år gammal häst

To the left; the stone-setting is removed and the 
stone-cist is visible as a dark spot in the light colou
red sand. To the right; the 1,5 m long stone-cist after 
excavation.
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Fornl nr 57, stensättning med underliggande hällkista i Strandskogen 
Undersökning 1965 av A Althin

Anl nr Gravbeskrivning S
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STENSÄTTNING, rund, 4 m d, flerskiktad 
stenpackning. KANTKEDJA.
HÄLLKISTA 1,5x0,9 m av stående kalk- 
stenshällar, skadad

NO-SV p V:2

och svinbenet efter en högst 3,5 månaders griskul
ting.

Källor, litteratur
Stensättningen undersöktes under ledning av 
Agneta Althin sommaren 1965. Fastighetsbeteck-

ningen har ändrats och är nu Strandskogen 131. 
Rapporten förvaras i KLMs arkiv och i ATA dnr 
7329/65.
Fynden förvaras i SHM, inv nr 27 881.
Tillväxten 1966.

Fig. 11:45. Fornl nr 46, tre resta stenar på land- 
borgskrönet NO om Isgärde by. Området är idag 
beväxt med gles tallskog. Foto 1917 av T J Arne, 
ATA.

Inv no. 46, three orthostats on the crest of ”Land
borgen- to the northeast of Isgärde village. Now
adays a thin pine forest covers the area.

82



4. Förteckning över övriga gravfynd

—1------------------1
Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor

litteratur

SHM 1304:

1837:235

Vid Kärringgrind, 
Isgärde

Funnet i gravhög Tveeggat svärd y.rom.jä.å. ATA

SHM 1304: 
1838:117-121

Ryd Funnet i juli månad 1838 i 
ett stenrör kallat ”Jätterör”

Tveeggat järnsvärd, fragment 
av tveeggat järnsvärd, 
lans- och spjutspets av järn 
kniv av järn

y.rom.jä.å. ATA, Stenberger 
1933 s 50

SHM 3103 Rydsbo Funnet i ett stenrör Bågfibula av silver, 
trådfragment av silver 
bronsplatta rund, 3 beslag 
av brons, glaspärla svart

y.rom.jä.å. ATA, Stenberger 
1933 s 53

SHM 14310 Ryd Glaspärla ATA

KLM 6545-6546 Ryd Påträffat vid åkerarbete Tveeggat svärd av järn, 
kniv av järn

y.rom.jä.å.
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5. Föremålskatalog

Gravfält NO om Ryd, fornlämning nr 30

SHM inv nr 12 274, 14 145.

ANLÄGGNING NR 1
Lansspets, järn, med mittås som fortsätter en bit 
ner på holken. Bladets övre del böjd 90°. L ca 23,2 
cm, bladets st br 2,7 cm. 1
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Svärdsklinga, järn, del av eneggat svärd. L 32 cm, 
br 6,1 cm. 2

Svärdslidebeslag, tresidig jämten, 2 fragment, 
varav ett med ögla. Längs öglans ytterkant löper 
en flätbandsliknande bård och på ögleramen är 
inpunsade cirklar med mittpunkt. L 4,8 cm, öglans 
yttre d 2,5 cm. 4
Bryne, sandsten, fragment. L 2,7 cm, br 1,6 cm, tji 
0,5 cm. 5

4

— c
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Sköldbuckla, järn, med konisk överdel. Fragmen
tariskt brätte med 7 bevarade nithål och två nitar 
med plana huvuden och inpunsade punkter längs 
kanten. Urspr. d ca 15 cm, h 6,1 cm, brättets br 2,3 
cm, nithuvud d 2 cm, nitens längd inkl huvud 2,1 
cm. 3
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ANLÄGGNING NR 6
Kittel, brons, med skålformad botten, kant av ett
8,6 cm brett och 0,2 cm tj järnband. Förtjockad 
mynningskant, 1,2 cm. Två handtag av järn i form 
av 8 cm i d st ringar. H 23,2 cm, mynningens d 34,2 
cm. 6
Trekantfibula, järn, tillverkad i ett stycke med 
liten kam på bygeln och spiral lagd i fyra varv. L
8,2 cm. 7

7

6
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ANLÄGGNING NR 7
Lansspets, järn. Holkens nedre del hoptryckt och 
bladets övre del omvikt. L 21,7 cm, bladets st br
2,8 cm. 8

l imm
> - j ' Ks-v
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Svärd, järn, eneggat, omböjt. Grepptungan bildar 
ett C. I greppet finns 15 nithål med 4 kvarsittande 
nitar. Klingans st br 5,7 cm. 9
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ANLÄGGNING NR 8
Svärd, järn, eneggat, omböjt. Del av tången sak
nas. Urspr L 42,4 cm, klingans st br 4,8 cm. 10

10
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Svärdslidebeslag, välvd järn ten, 5 st fragment, 
varav två har ögla. Öglornas d 2,3 cm resp 2,5 cm. 
Beslagen L 4,7, 5,7, 3,5, 2,9 resp 2 cm, br. 0,5, 0,4 
resp 0,5 cm. 11
Lansspets, järn, med böjt blad och hoptryckt holk. 
L 20,2 cm, bladets st br 2,2 cm. 12

1

0
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Keramik, svartbrunt, tunnväggigt, välbränt gods 
med förtjockad mynningskant. Godstjl 0,4—0,6 
cm. 13

ANLÄGGNING NR 53
Keramik, tunt tegelrött gods. Ett fragment med 
dekor av cirkel med hjulkors över vilken löper tre 
inristade parallella linjer. 14
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Ry ds Västergård, oreg fornl

SHM inv nr 12274: B

Remändebeslag, järn, med klyft och genomgående 
nit. Rektangulärt med något insvängd midja. L 5,2 
cm, br 0,9-1,1 cm, tji 0,3-0,7 cm. 15
Sköldbuckla, järn, med parerstång och bronslist 
längs brättet. Tre nitar med plana huvuden på 
brättet. H 13,8 cm, d 15,1 cm, brättets br 1,8 cm. 
16

15

errors 
r~’ 1 'J
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Sköldhandtag, järn, med välvd mittdel och rek
tangulära ändplattor. Två nitar har suttit på varde
ra ändplattan, nu återstår en. L 21,1 cm, br 1,6—
2,8 cm. 17
Svärd, järn, tveeggat, avbruten spets. L 56 cm, 
tångens L 12 cm, klingans st br 5,2 cm. 18

-o

18
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Lansspets, järn, med kort blad och svagt markerad 
mittås. L 18 cm, bladets L 8,8 cm, st br 2,6 cm, 
holkens L 9,2 cm, d 2 cm. 19
Spjutspets, järn, med en hulling. Yttersta spet
sen saknas. L 21 cm, bladets L inkl. hulling 9,6 
cm, holkens L 11,1 cm, d vid basen 1,8 cm. 20

I (
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SHM inv nr 14 145.B

Sköldbuckla, järn, med skadat brätte, cylinderfor- 
migt mellanparti och konisk överdel samt kort 
stång. På brättet en fragmentarisk järnnit. H 8,8 
cm. 21
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Lansspets, järn, med lång holk och starkt förrostat 
blad med rombiskt tvärsnitt. L 22,7 cm, holkens L 
ca 12,4 cm, basens d ca 2,2 cm. 22
Spjutspets, järn, fragment.
Svärd, järn, tveeggat. Endast tången, som avslutas 
med en liten knapp, och en del av klingan återstår. 
L 18,2 cm, klingans st br 5,6 cm. 23

f; ■: I

1
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Keramik, delar av tunnväggigt kärl, mynning och 
halvmånformigt böjt x-formigt öra. Örat ornerat 
med ett par oregelbundna rader avlånga pinnin- 
tryck. En bit ornerad med två parallella linjer. 24

Hällkista Ryd 5:3, fornl nr 72

Keramik, gråbrunt, tunt gods.
Sölja, järn, med torne, starkt rostangripen och 
med fastrostade textilfragment på baksidan, rund 
ram. Två nitar framträder otydligt på baksida. D
3,5-3,9 cm. 25
Kniv, järn, med beslag av brons. Tången, som är 
avbruten, har fastrostade trärester. L 11,4 cm, bla
dets 1 7,7 cm, st br 2,1 cm. 26
Nyckelbricka, järn. Cirkelformat med två utskott för 
nitar, som kvarsitter, och mitthål. D 2,5—4 cm. 27
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Hällkista Ryd 28:1, fornl nr 73

Lerkärl, med låg, avsatt skuldra, utvikt mynnings- 
kant och handtag. Gråbrun utsida med glättad yta, 
grå insida av tunt och fint magrat gods. Dekor på 
hals i form av vågräta linjer, som oregelbundet 
avbryts av en horisontell rad runda punkter. På 
handtaget finns en liknande lodrät dekor. H 10,8 
cm, bukd ca 13,2 cm. (F 3,7,9,10) 28
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Kantbeslag, järn, till svärdslida. Vikt järnbleck 
med avfasade kanter, några innesluter trärester. L
1,5-4,4 cm, br 1,1-1,2 cm. (F4,6,12) 29
Järnfragment, 4 st.

Kniv, järn, fragment av blad och tånge. På tången 
finns fastrostade trärester. Bladets L 7,2 cm, br 2,4 
cm. L tånge 4,5 cm, br 1,4—0,7 cm. (F13) 31
Ring, guld, omlottlagd av tiokantig ten, som över
går i två spetsovala och platta ändar med kraftig 
mittås och enkla stämpelintryck på var sida om 
mittåsen. Inre d 1,9-2,1 cm. (F14) 30
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Sporrar, järn, 2 st med skänklar och pik. Mycket 
fragmentariska. Textilrester fastrostade på ett fler
tal fragment. (F17) 32

32
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Lansspets, järn, med lancettformat, tunt blad och 
mittås. L 40,6 cm, bladets L 32 cm, st br 5,6 cm, 
holkens L 8,6 cm, d vid basen 2,6 cm. (F15) 33
Spjutspets, järn, med fragment av träskaft fastros- 
tat i holken. L 19,7 cm, bladets L inkl hullingar
10,8 cm, holkens d 2 cm. (F16) 34
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Hällkistor S om Glömminge kyrka, oreg 
fornl

SHM inv nr 18 156

Spjutspets, järn, med förkrympta hullingar och 
kvadratiskt blad. L 14,5 cm, holkens L 7,5 cm, 
basens d 2,3 cm. 35
Lansspets, järn, med kvadratiskt blad. L 16,4 cm, 
holkens d vid basen 2,2 cm. 36
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Bronsbeslag, huvudform ÄEG 11:558, saknas 
1989.
Bronsbleck, rektangulärt med nithål i varje hörn, 
saknas 1989.
Bronsbeslag, med intag i mitten, saknas 1989. 
Bronsbleck, 2 st tunna, saknas 1989. 
Bronsfragment, 4 st, saknas 1989.
Järnfragment, saknas 1989.

SHM inv nr 18865

Sölja, brons, med rektangulär ram, vars yttersta 
del är något utsvängd. Rest av triangulär remhätta 
och torne. L 2,4 cm, br 2,6 cm. 37
Rembeslag, brons, med nit. 38
Spjutspets, järn, med förkrympta hullingar och 
kvadratiskt blad. L 21,5 cm, holkens L 8,3 cm, 
basens d ca 1,9 cm. 39
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Lansspets, järn, med spetsovalt blad och genom
gående nit i holken. L 16,6 cm, holkens L 6,9 cm, 
basens d 2,4 cm. 40
Keramik, 10 st krukskärvor.

Rose B, skelett- och brandgrav vid Bro 
storp, fornl nr 4

SHM inv nr 18 864

Brandgrav:
Sölja, brons, fragmentarisk med D-formad ram 
och torne. Rektangulär remhätta med sex parvisa 
nithål varav tre har kvarsittande bronsnitar. Ra
mens L 2,5 cm, br 2,9 cm, remhättans L 8 cm, br
1,8 cm. 41
Bronsten, trind, i båda ändarna försedd med rund 
platta och klotformigt huvud. L 1,6 cm. 42
Bronsknopp, profilerad. L 1 cm, d 0,7 cm. 43
Bronsnit, platt huvud. L 1,5 cm. 44 
Bronsbleck, 3 st fragment.
Bronsten, 2 st av kvadratisk ten. L 2 resp 2,6 cm.

Keramik, ett 50-tal oornerade krukskärvor.

O
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Sköldkantbeslag, brons, ett 50-tal fragment av tunt 
omböjt bleck och nitar med profilerade huvuden. 
Dekor i form av V och horisontella linjer. 46
Svärd, järn, eneggat med två nitar i fästet och en 
vid klingans bas. Avbruten spets. L 43,6 cm. 
Klingans st br 5,6 cm. 47

Sköldbuckla, järn, fragment.
Järnten
Järnten
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SHM inv nr 18 964 

Skelettgrav:
Fingerring, silverblandat guld, med plan insida 
och konvex utsida, bredare mot ändarna. D 2-2,4 
cm. 50
Kniv, järn, med svängt blad. L 13,3 cm. Bladets L
8,7 cm, st br 2,2 cm. 51
Nit, järn, av rund ten med platt huvud. L 1,3 cm, 
huvudets d 2 cm. 52
Sporrar, järn, 2 st, x-formiga med pik, starkt för
rostade. L 4,3 resp 4,2 cm, br 3,3 resp 3,2 cm. 54
Svärd, järn, eneggat, avbruten spets. I tången 3 
nithål, varav 2 med nitar, starkt förrostat. L 70 cm, 
klingans st br 5,7 cm, saknas 1989.
Keramik, tunt, grått gods med glänsande svart yta, 
söndertryckt i många småbitar, ornerat med sned
streck inom parallella linjer, godstjl 0,5-1 cm. 
53
Soija, järn, ringförmig, avbruten torne. D 3,3 cm, 
tenens d 0,5 cm, saknas 1989.
Järnfragment, 19 tenar, ”som tillhört svärdssli- 
dan”,saknas 1989.

I
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Sköldhandtag, brons, med åsad mittdel, som är 
ornerad med ingraverade trianglar och små cirk
lar. De profilerade och silverbelagda ändstyckena, 
i vilka sitter blå glasflusspärlor, är skilda från grep
pet genom vertikala silverbelagda, åsar. Änd
styckena är ytterst försedda med silverklädda nitar 
med fingerborgsliknande huvuden och avslutas 
med en profilerad knapp. L 22 cm. 54a
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Sköldbuckla, järn, med konisk överdel, utdragen 
spets och kantlist av brons. På brättet tre grupper 
nitar med silverbelagda fingerborgsliknande huvu
den. Nitarna avslutas på undersidan av små, profi
lerade knappar. Mellan grupperna av nithuvuden 
sitter beslag av blekt guld i filigranteknik, varav 
två är bevarade. D 15,3 cm, h 15,3 cm. 55
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Sköldkantbeslag, brons, till rektangulär sköld, av 
omböjt bleck med ingraverade trianglar som avslu
tas med små cirklar, 19 bitar. Längsta stycket 50,8 
cm. 56

\
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Lansspets, järn, kort, med smalt blad och svagt 
markerad mittås. Vid holkens bas sitter en genom
gående nit. L 16,2 cm. Bladets L 11 cm, st br 2,7 
cm, holkens d vid basen 1,5 cm. 58
Lansspets, järn, lancettformat blad med kraftigt 
markerad mittås. Större delen av skaftet saknas. L
18,4 cm. Bladets L 16,2 cm, st br 3,3 cm, holkens d 
vid basen 1,5 cm. 57
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Spjutspets, järn, med kort blad. Övre delen av 
skaftet rektangulärt men övergår mot basen i rund 
holk. L 20,2 cm. Bladets L inkl hullingar 6,4 cm, 
holkens L 15,2 cm, d 1,5 cm vid basen. 60
Spjutspets, järn, starkt förrostad med kort blad 
och kraftig holk. L 13,5 cm. Bladets L inkl. hul
lingar 5,7 cm. Holkens L 8 cm, basens d ca 1,8 cm. 
59
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Gravfält Brostorp 7:3, fornl nr 111

SHM inv nr 31 890 

ANLÄGGNING 1
Pärla, blå glasfluss 0,7 x 0,5 cm, sållfynd.(F160) 
61
Keramik, 9 g, av tunt, rött och mycket fragmenta
riskt gods. 1 mynningsbit, sållfynd. (F172) 62
Bronssmältor, 2 st, sållfynd. (F173) 

ANLÄGGNING 2
Beslag, brons, rektangulärt med 4 nitar, en i varje 
hörn. L 4,2 cm, br 3,1 cm. (F8) 63
Nyckel, rektangulär jämten, med barring, L 14 
cm. (F10) 64
Nyckelbricka, brons, runt med tre nithål och 3 
nitar. D 3,4 cm. Nitarna som är böjda, har plana 
nithuvuden. (Fl6) 65
Hake, rund silverten. S-formig med profilerad 
ändknopp. L 1,6 cm. (F15) 66
Sölja, järn. Två fragment av bygeln. L 2,2 cm, br 4 
cm. (F14) 67
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Kniv, järn, fragment av skaft och bärring. L 2,4 
cm, bärringens d 1,8 cm. (F23) 68
Keramik, 600 g av ljusbrunt, grovt magrat gods. 
Svagt utvikt mynning, sållfynd. (F6) 69
Keramik, 25 g, ölandskruka, av mörkt, tunt och 
fint magrat gods. Delar av utvikt mynningskant. 
Punktornering i dubbla rader, sållfynd. (F7) 70
Beslag, järn, tre delar. 2 halvrunda tenar. L 1,8 cm 
resp 3,2 cm, br 0,9 cm resp 0,4 cm. Del av rek
tangulärt järnband. L 4,8 cm, br 1,7 cm. (F13) 71
Kniv, järn, starkt rostangripen. Bladspets och yt
tersta spetsen av tången saknas. L 11,8 cm, bladets 
st br 2,2, cm. (Fil) 72
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Låskolv, järn. L. 7,8 cm, br 0,6—1,4 cm. (F12) 73
Pärlor, glas, 2 st guldfolierade 0,7 x 0,7 cm, såll- 
fynd. (F9) 74

ANLÄGGNING 3
Beslag, järn, fragment. L 4,5 x 1,1 x 0,3 cm. (F2) 
75
Beslag, järn, fragment, genombrutet av två hål. L
2,3 cm. (F4) 76
Mejsel ?, järn, 3 fragment. L 6,3 cm. (F5) 77 
Beslag, järn, 7 fragment. (F22) 78 
Nit, brons, förkommen. (F3)
Keramik, 4 g, mörkt, tunt och fint magrat gods. 
(F176) 79
Keramik, 89 g, mörkt gods med punktornering, 
förkommen. (Fl)
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ANLÄGGNING 4
Lerkärl, bikoniskt, av ljusbrunt, fast, gods med 
slät yta. H 18,6 cm, st br 16,6 cm. (F42) 80
Synål, brons, tunn med litet öga och avbruten 
spets. L 3,6 cm, br 0,1 cm. (F37) 81
Pryl, järn, avbruten spets och rester av träskaft. L
7,1 cm. (F41) 82
Beslag, brons med fastrostad järnklump av av
långt, svagt v-format bronsbleck, som avslutas 
med ett nithål. L 4,5 cm. Nit av rund bronsten med 
välvt huvud. L 1,6 cm. (F43) 83
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Krumkniv, järn, med bred utsvängd egg. L 15,5 
cm, st eggbr 12,5 cm. (F39) 84
S-formig kniv, järn, med bärring. L 10,2 cm, st br
2,2 cm. (F38) 85
Rollenkappenfibula, brons, med spiralkappa och s- 
formig dekor på bygel. Liten kam vid övergången 
mellan bygel och fot. Sicksackornering på nålhål- 
laren. L 5,1 cm, st h 2,4 cm. (F40) 86

ANLÄGGNING 5
Keramik, tunt och fint magrat rödaktigt gods. Del 
av buk och halsparti. (F33) 87
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Sölja, järn, rektangulär ram. Starkt förrostad. L 3 
cm, br 2,3 cm. (F31) 88
Pärlor, 2 st av blå glasfluss. 0,6 x 0,4 cm. 
(F30.185) 89
Kula, myrmalm. (F32)
Tånge, till kniv ?, järn. (F36) 90 
Remändebeslag ?, järn. L 5 cm. (F29) 91

ANLÄGGNING 6
Lerkärl, med horisontell linje på skuldrans övre 
del. Nu i delar. Urspr h 13,5 cm, st d 15,8 cm. 92
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Krumkniv, järn med bred, utsvängd egg. L 12,4 
cm, eggbr 11 cm. (F25) 93
Pryl, järn, 2 st, 5 fragment. (F25) 94
Kniv, järn. L 11,4 cm. Bladets st br 2,4 cm.(F27) 
95

96
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ANLÄGGNING 7
Keramik, 110 g, tunnväggig, nedre delen av bu
ken. (F183) 98
Keramik, 7 g. 1 bit av brungrått fint magrat gods 
med avstruken yta. (F187)
Keramik, tunnväggigt och av fint magrat gods. 
Band- och streckornerad. (F19) 99

121



Synål, brons. Avbruten vid nalsögat. L 5 cm. (F20) 
100
Kniv, järn. Avbruten spets. L 8,8 cm. bladets st br
1,8 cm. (F21) 101
Sölja, järn, rund ram och torne. D 3.2 cm. (Fl7) 
102

ANLÄGGNING 8
Kniv, järn, med bronsbeslag. Saknas 1989. (F24) 

ANLÄGGNING 9
Kniv, järn, med bronsbeslag och träfragment på 
skaftet. Tånge symmetriskt avsatt mot bladet, av
bruten spets. L 12,8 cm, bladets st br 1,5 cm. (F44) 
103
Barring, brons, D-formad av rund ten, ändarna 
snodda. Inre d 1,8 cm. (F45) 104 
Remändebeslag, brons, med rombiska fästetungor 
och genomgående nit, karnisprofilerat. L 7,5 cm. 
(F47) 105
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S-formig kniv, järn. L 9,6 cm, bladets st bred 1,8 
cm. (F46) 106
Fingerringar, 2 st. Släta med runt tvärsnitt. 1 st 
silver inre d 1,6 cm. 1 st brons inre d 1,5 cm. (F50) 
107
Lerkärl, ölandskruka, av tunt, mörkt och fint mag- 
rat gods med horisontell punktornering i två rader 
på skuldrans övre del. Foten saknas. H ca 12 cm, st 
br ca 18 cm, sållfynd. (F48) 108
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ANLÄGGNING 11
Keramik, 138 g, typ ölandskruka, av mörkt, tunt 
och fint magrat gods. Delar av mynning och fot. 
Ornering av två horisontella rader punkter. 
(F61.72) 109
Synål, brons. L 7 cm. (F63) 110
Krumkniv, järn, med utsvängd egg. L 12,5 cm, st 
eggbr 13,5 cm. (F67) 111

124



Järnfragment, böjt i ena änden. (F62) 112
Sölja, brons, nästan rund ram av rektangulär ten 
och profilerad torne. L 2,5 cm, br 3 cm. (F60) 113
Pryl, järn, med träfragment och avbruten spets. L
10,2 cm. (F66) 114

ANLÄGGNING 12
Keramik, 48 g, av minst två kärl. Skärvorna är 
antingen ornerade med punkter eller med band- 
och streck. Keramiken är mörk av tunt och fint 
magrat gods. Delar av botten. (F68) 115
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ANLÄGGNING 13
Lansspets, järn, med kort lancettformat blad och 
kvarsittande nit i holken. L 17,8 cm. Holkens L 8,7 
cm, basens d 1,7 cm, bladets L 9,1 cm, st br.2,6 
cm. (F52) 116
Spjutspets, järn med lång holk och kvarsittande nit 
i holken. L 21,9 cm, holkens 1 15,1 cm, basens d
1,7 cm, bladets L inkl. hullingar 7,9 cm. (F53) 117
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Kniv, järn, med krum rygg. Avbruten spets. L 15 
cm, bladets br 2 cm. (F51) 118
Keramik, 5 g, av mörkt, tunt gods med punktorne- 
ring i dubbla rader. (F65) 119
Sölja, ben, med D-formad ram dekorerad med 4 
cirklar med mittpunkt, stång och torne av brons. L 
ca 3 cm, st br 3,5 cm. (F54) 120
Beslag och nitar, brons och silverbleck. (F58) 121
Remhätta, brons, till sölja, rektangulär med två 
nithål. L 3,5 cm, br 1,9 cm. (F55) 122
Remändebeslag, järn, med rund avslutning. L 4,6 
cm. (F64) 123
Sporrar, järn, 2 st, x-formiga med pik. 2,4 x 2,4 
cm. (F63) 124
Sköldhandtag ?, järn, fragmentariskt. (F57) 125
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ANLÄGGNING NR 14
Kniv, järn, avbrutna blad- och tångespetsar. L 9,4 
cm, bladets st br 2,3 cm. (F28) 126
Keramik, 112 g, av mörkt och tunt gods. (F71 — 
167) 127
Bältebeslag, brons, förkommet. (F170)
Nit, brons. (F167)
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ANLÄGGNING NR 16
Lerkärl, tunt brungrått gods, med bred botten och 
avsatt skuldra, på vilken en horisontell vulst löper. 
Den lätt insvängda halsen är dekorerad i form av 
kannelering, som avslutas med en horisontell linje
1,4 cm under mynningskanten. H 27,8 cm, st d
28,3 cm. (F175) 128
Beslag, 5 st, barring och nitar 4 st av brons. De 
rektangulära beslagen, varav ett är fragmenta
riskt, är lätt välvda och har två nithål vardera. L 
1,2—1,5 cm, br0,4—0,5 cm. Nitarna har utplattade 
ändar. L 0,3—0,4 cm, st br 0,4—0,5 cm. Bärringen 
består av en ögla som övergår i ett rektangulärt, 
lätt välvt bronsbleck med två nithål, vari sitter två 
nitar. Öglans diam 1,7—1,7 cm. Det rektangulära 
utsprånget är 1,1 x 0,7 cm. (F147) 129
Pressbleck, silver, 5 fragment. (F146). 130
Hake, silver, s-formad med upprullade ändar. L
1,8 cm. (F145) 131
Pärla, guldfolierad glasfluss. 0,6 X 0,5 cm. (F180) 
132
Ring, brons med mittås. Inre d 1,4 cm. (F130) 133
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ANLÄGGNING NR 17
Sköldbuckla, järn, 7 st fragment. (F82) 134
Sölja, järn med rektangulär ram och torne. L 1,9 
cm, br 2,6 cm. (89) 135
Fibula, brons, med hög nålhållare. På bygel och 
fot pressbleck av silver. L 2,4 cm, h 1,6 cm. (F85) 
136

135

134
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Kniv, järn. Tangen saknas. L 8,8 cm, st br 2 cm. 
(F86) 137
Keramik, 75 g, av tunt och fint magrat gods. Del 
av mynning, godstj 0,5 cm. (F81) 138
Järnfragment, 10 st, några med trärester. (F92) 
139
Spjutspets, järn. L 15,7 cm, holkens 1 9,8 cm och st 
d 1,5 cm. (F90) 140
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ANLÄGGNING NR 18
Sölja, brons, med torne och rektangulär ram. L 1,6 
cm, br 3,4 cm. (F118) 141
Bältebeslag, brons, med rektangulär bärring och 2 
nithål. L 3,5 cm, st br 1,5 cm. (F122) 142
Remändebeslag, brons, rektangulärt med något in
dragen midja. L 3,6 cm. (Fl 19) 143
Kniv, järn, med konvex rygg. Yttersta delen av 
tången avbruten L 12,6 cm, st br 2,4 cm. (F121) 
144
Syl, järn, 2 st fragment. L 3,1 resp 2,6 cm. (F103) 
146
Sporrar, järn, 2 st, x-formiga. Starkt förrostade. 
(F114, 115) 145
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Lansspets, järn, med trärester efter skaft i holken. 
L 28,7 cm. L holk 11 cm, d vid basen 2,3 cm, 
bladets st br 3,8 cm. (F112) 148

Lansspets, järn, med textilavtryck. L. 29,1 cm. L 
holk 12,6 cm, d vid basen 2,4 cm, bladets st br 3,7 
cm. (Fl 13) 147
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Sköldbuckla, järn, med bronskant och utdragen 
parerstång. På brättet sitter tre grupper om varde
ra 2 nitar med plana, runda huvuden. (F104) 149
Sköldhandtag, järn, med utsvängda ändar vari sit
ter 4 nitar. L 24,3 cm. (F104) 150

Läderfragment, 3 st. (F123)
Keramik, 227 g, med brungrå utsida och gråaktig 
insida, av fint magrat och välbränt gods, med slam
mad och avtorkad yta. Sållfynd från kistans fyll
ning. (F101)
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Keramik, 76 g, tjockväggigt med brungul utsida 
och gråbrun insida. Ganska grovt magrat och po
röst gods. (F101.102)
Keramik, grovt magrat gods. (F87)
Lerkärl, brungrått, slätt gods med bred botten och 
avsatt skuldra. På övergången mellan skuldra och 
buk 4 små öron. Dekor på skuldra och hals av 
tunna horisontella, vertikala och sneda linjer. 
(F120) 151

135



Nit, järn. L 1,4 cm. (F105)
Svärd, järn, eneggat, med 2 nitar i fästet och en vid 
klingans bas. L 58 cm, bladets st br 5,8 cm. (Fl 16) 
152
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ANLÄGGNING NR 20 ANLÄGGNING NR 22
Keramik, 74 g, brungult, tjockväggigt och poröst Sköldhandtag, järn, 3 st fragment. (F162) 158
gods, bl.a. bottenbit. (F83) 153
Sporre, brons, med korta skänklar. (F100) 154
Fibula, brons, med hög nålhållare. L 3,2 cm. (F98)
155
Remändebeslag, platt bronsten, som avslutas med 
en rund platta med mitthål. L 6,4 cm. (F97) 156
Fingerring, platt guldten. Inre diam ca 3,1 cm.
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Spjutspets? järn. Starkt fragmentariskt blad. L 17,7 
cm, holkens st d vid basen 2 cm. (F165) 159
Keramik, 3 g, av tunt, mörkt gods. (F169) 
Flintavslag, 4 st. (F178)

ANLÄGGNING NR 24
Keramik, 20 g, 2 bitar av gråsvart, fint magrat 
gods. 6 g, 1 bit med röd-brun-grå utsida och gulgrå 
insida, av fint magrat gods. 26 g, 2 bitar med brun
grå, glättad utsida och gulgrå insida av fint magrat 
gods, delar av skarpvinklad buk. (F93) 160

ANLÄGGNING NR 25
Keramik, 180 g, gulgrå med svart kärna, av ganska 
grovt magrat och poröst gods. (F94)
Synål, brons, avbruten spets. L 4 cm. (Fl 10) 161

Beslag och nit, brons, rektangulärt med två nithål. 
L 2,2 cm, br 0,6 cm. L nit 1 cm. (Fill) 163
Bärring, brons, med ögla av järn. Inre d 1,8 cm. 
(F108) 162

138



Kam, ben, fragment. Dekor av två horisontella 
linjer på handtaget. (F109) 164
Järnfragment, 2 st, rektangulära och platta. L 2,6 
cm resp 2 cm, br 1,4 cm 1,3 cm. (F186)
Keramik, 89 g, med svart glättad yta och brun 
kärna av fint magrat gods. Utvikt mynningkant. På 
halsen löper överst två horisontella fåror och där
under vertikala linjer. (F124) 165
Harts, 4 g. (F182)
Järnfragment, 5 st. (F186)
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ANLÄGGNING NR 26
Sölja, brons, med torne och rektangulär ram och 
remhätta. L 3,2 cm, br 1,9 cm. (F148) 166
Remändebeslag, brons, avslutas med en liten ögla 
med pik. L 3,7 cm. (F138) 167
Beslag och nitar, 2 st, av brons, rektangulärt med 
något välvd överdel och med två nithål, en kvarsit- 
tande nit. L 2,4 cm, br 0,5 cm. Nitens L 0,6 cm. 
(F153) 168
Barring, troligen till dryckeshorn med fästen av 
brons. Dekor på fästena i form av V-formade lin
jer och två parallella streck. Fästena hålls ihop av 
en liten nit. (F152) 169
Fibula, brons, delvis försmält, del av bygel. L 1,6 
cm. (F140) 170
Fibula, brons, delvis försmält, nål och spiral. L 2,8 
cm. (F151) 171
Kam, ben, fragment, del av grepp och övre del av 
tandrad. (F136) 172
Beslag och nitar, brons. 5 st rektangulära beslag. L 
0,6-2,5 cm, br 0,4-0,6 cm. 6 st nitar av runda 
bronstenar. L 0,4—0,5, d 0,3 cm. (F127.132 134) 
173
Bronsfragment. (Fl26)
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Glaspärlor, 5 st, försmälta, varav 2 st är dubbla 
och guldfolierade och 1 vit. (F139) 174
Pärlor, glasfluss, 1 st guldfolierad, försmälta. 
(F131 och 155) 175
Flintavslag. L 1,4 cm,br 0,8 cm. (F157)
Keramik, 25 g, rödbrun av ganska grvot magrat 
och poröst gods med avstruken yta. (F125,128)
Keramik, från ett spannformat kärl av gulbrunt, 
tjockväggigt och slätt gods. (154) 176
Berlocker, silverblandat guld, 2 st, delvis försmäl
ta. (F141,149,150) 177
Fingerringar, guld, 2 st, av lätt välvd ten. Inre d
1,7 resp 1,8 cm. (F143,144) 178

178
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ANLÄGGNING NR 30
Hyskor, brons, 2st och hake 1 st av rund ten 0,1 cm 
i d. (F161,163,164) 179
Sköldbuckla, järn, fragment, bl.a. del av brätte 
med nit. (F179) 180

ANLÄGGNING NR 31
Bältegarnityr, järn, med ring, tvärgående slå och 
välvd knapp med brätte. L 7,8 cm. (F159) 181

ANLÄGGNING NR 34 
Keramik, 1 g. (F177)
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Hällkista Strandskogen 1:36, fornl nr 57

SHM inv nr 27 881

Sölja, brons, rektangulär ram, vars yttersta del är 
något utsvängd med genombruten rektangulär 
remhätta. L 4,6 cm, st br 3 cm. (Fl). 182
Bältebeslag, brons, x-formigt. L 3,2 cm. (F16). 183 
Remlöpare, brons. L 3,4 cm. (F21) 184
Bältering, brons, och beslag. Ringens yttre d 1,8 
cm. (F7) 185
Häktespänne, brons, med kvarsittande nitar. L 1,3 
cm. (F31) 186
Bryne, sandsten. L 12,3 cm, br 3,1 cm, tji 1,3 cm. 
(F3) 187
Beslag, järn.

Järnbleck 
Slagg

187
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Keramik, ornerat kärl med svart glättad yta. 188
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6. Sockensammanfattning

Av Glömminge sockens 473 registrerade fornläm- 
ningar utgörs 214 av gravar. Den dominerande 
gravformen är här, liksom i de övriga socknarna på 
mellersta Öland, den låga runda stensättningen.

Gravarna fördelar sig topografiskt längs tre 
klart åtskilda stråk. Det östligaste löper från Högs
rums sockengräns i norr, passerar öster om Ryds 
by och vidare ner till Gillsättra by. De är belägna 
på mindre grusåsar och flertalet är ensamliggande. 
Variationen av gravtyper är som störst i detta östli
ga stråk. Här förekommer såväl rösen, resta ste
nar, domarringar, som rektangulära och runda 
stensättningar.

Nästa stråk löper längs landborgens krönvall 
med ett mindre avbrott från Isgärde i norr till 
Glömminge i söder. Fynd av överplöjda gravar 
längs landborgen och föremål tillvaratagna vid 
grushämtning, visar att stora sammanhängande 
gravfält blivit uppsplittrade i ett flertal mindre el
ler helt utplånats.

Det västligaste stråket, som följer den s.k. Sand
åsen, består av kustnära, glest belägna gravar eller 
mindre gravfält. Dock kan två större koncentratio
ner av gravar urskiljas i detta stråk. Ett är 
beläget öster och söder om Stora Rör och det and
ra öster och söder om Röhälla. Båda platserna har 
fram till mitten av 1900-talet varit flitigt anlitade 
färjelägen. Koncentrationen av gravar tyder på en 
kustnära förhistorisk bebyggelse, vars ekonomi 
delvis kan ha varit baserad på handel och sjöfart.

Av dessa kustnära gravar har endast en blivit 
föremål för arkeologisk undersökning och detta 
skedde i samband med nybyggnation av ett fritids
hus på fastigheten Strandskogen 1:36. Under en 
delvis omplockad stensättning med kantkedja på
träffades en skadad hällkista. I den täckande sten-

packningen återfanns bl.a. bältedetaljer. De x-for- 
miga bältebeslagen visar att graven är anlagd un
der den senare delen av yngre romersk järnålder. 
Huruvida de övriga gravanläggningarna innehåller 
gravläggningar från äldre järnålder är ovisst. 
Gravformerna, där bl.a. låga fyllda skeppssätt- 
ningar och runda stensättningar ingår, talar dock 
för detta.

Fornlämningsbilden i övrigt visar dock att järn- 
åldersbebyggelsen varit koncentrerad till högpla
tån öster om västra landborgen.

Socknens största gravfält med ca 100 fornläm- 
ningar ligger nordost om Ryds by helt nära grän
sen mot Högsrums socken. Det ingår i ett större 
fornlämningskomplex med husgrunder, sten
strängar och gravar. Gravfältet domineras av låga 
runda stensättningar, 80 st, men här finns också 
rektangulära stensättningar, 10 st, vilka ibland är 
röseliknande samt 10 st rösen.

Tre gånger under 1900-talet har delar av gravfäl
tet blivit föremål för utgrävning. Första gången 
undersöktes 13 anläggningar, varav 10 st innehöll 
grav gömmor. I samtliga fall utgjordes dessa av 
brandgravar. Av de senare innehöll tre vapen och 
en fjärde en bronskittel med järnskodd mynnings- 
kant. Kitteln var fylld med brända ben och som enda 
gravgåva påträffades en trekantfibula. Såväl vapen
gravarna som kittelgraven med fibulan dateras av 
Stenberger m.fl. till period III, men formen på 
sköldbucklan i Al tyder på att denna grav skall date
ras till början av den IVe perioden eller fas Bl enligt 
Eggers indelning (Eggers 1955). Till samma tidsske
de bör också kitteln dateras. Gravfynd på kontinen
ten, i vilka kittlar och vapen ingår, dateras av både 
Eggers och Motykovå-Sneidrovå till tiden kring 
Kristi födelse eller till övergången mellan förro-

Fig. 11:46. Stensättning och rest sten vid Böle by. Stone-setting and an orthostat near Böle village.
Båda fornlämningarna är sedan länge bortodlade. Both these prehistoric remains have long since been
Teckning av H A R Sidén 1874, ATA. eradicated by cultivation.
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mersk och äldre romersk järnålder (se vidare kap 
IX).

Vid Ryds by har sammanlagt fyra gravar under
sökts sakkunnigt. Gravarna har troligen ingått i ett 
större fornlämningskomplex, vars rester vi idag 
kan följa från ett område ca 1 km sydväst om byn 
och ned till Gillsättra by. Tre av gravarna innehöll 
vapen och den fjärde ett lerkärl, en kniv och be
slag till skrin. Samtliga gravar är anlagda under 
äldre romersk järnålders senare del och yngre ro
mersk järnålders första del, B2/C1.

Till dessa vetenskapligt undersökta gravar kan 
läggas tre vapengravar och en kvinnograv från 
yngre romersk järnålder. Då gravarna har fram
kommit vid jordbruksarbete eller vid borttagande 
av ”stenrör” som det står i äldre beskrivningar är 
informationen om fyndomständigheterna vid till
varatagandet knapphändiga.

Sålunda tillvaratogs två tveeggade svärd, en 
kniv, en spjut- och en lansspets vid borttagandet 
av det s.k. ”Jätterör” vid Ryds by 1838. Från sam
ma by kommer ytterligare ett gravfynd med tveeg
gat svärd och kniv.

Vid Rydsbo tillvaratogs delar av en smyckeupp
sättning, vari bl.a en armborstfibula av silver in
går.

Mårten Stenberger grävde ut ett röse och delar 
av ett husgrundsområde på Brostorps ägor inom 
ramen för sitt bebyggelshistoriska projekt på 
Öland.

I röse B, som totalundersöktes, påträffades två 
gravgömmor.

Den ena utgjordes av ett brandlager innehållan
de en för äldre romersk järnålders senare del gäng
se vapenuppsättning med eneggat järnsvärd, lans, 
fragmentariska rester av en sköldbuckla, sköld- 
kantbeslag av brons och en tvådelad bronssölja.

Den andra gravgömman utgjordes av en skelett- 
grav utan synlig kistkonstruktion. Runt och över 
skelettet återfanns en av de vackraste vapenupp
sättningar, som någonsin tillvaratagits på Öland.

Bland gravgåvorna kan nämnas ett sköldhand
tag av brons, vars ändar avslutas med pålagt sil
verbleck och glaspärlor. Vidare ingick en sköld
buckla på vars brätte silverklädda fingerborgslik- 
nande nithuvuden sitter i grupper om tre och där 
det mellan dessa finns fastlödda runda beslag av 
förgyllt silver, prydda med filigranornament i form 
av kors och punkter. Även den inpunsade dekoren 
på sköldhandtag och sköldkantbeslag, är betydligt 
skickligare utförd än brukligt på motsvarande 
sköldgarnityr. Dessutom är antalet kastvapen, två 
lansar och två spjut, liksom den höga kvalitén på 
vapendetaljerna anmärkningsvärd och visar att 
denna grav är något utöver de samtida vapengra
varna från denna socken.

Inte långt från detta röse undersökte M. Sten
berger också två upplöjda hällkistor, vilka båda 
innehöll bältedetaljer och vapen. De långsmala 
lans- och spjutspetsarna med sina förkrympta blad 
samt de x-formade bältebeslagen och soijan date

rar gravarna till den yngre romerska järnålderns 
slutskede.

Nästan 50 år senare upptäcktes ytterligare gra
var på den intilliggande åkern och när under
sökningen var slutförd hade sammanlagt 27 gravar 
undersökts. Gravfältet innehöll både brand- och 
skelettgravar.

I sex av gravarna återfanns vapen. Kombinatio
nen av vapen liksom vapentyperna varierar myck
et. Svärd ingick endast i en grav, medan tre inne
höll sporrar, fyra lansspetsar, två spjutspetsar, två 
sköldbucklor och tre sköldhandtag. Fibulor påträf
fades i två vapengravar.

Den osteologiska undersökningen av benmate
rialet visade att två av gravarna dessutom innehöll 
skelettdelar av vardera tre individer.

En grav, A 20, avvek från de övriga vapenföran
de gravarna dels genom föremålskombinationen, 
fibula, fingerring, remändebeslag och en sporre, 
dels genom gravskicket, brandgrav. Förklaringen 
till särbehandlingen kan ligga i den dödes ålder. 
Benanalysen visade nämligen att det var en ej vux
en individ, som gravlagts här.

Vapnen och därvid främst de olika lans- och 
spjutspetstyperna visar att denna del av gravfältet 
varit i bruk från den senare delen av äldre romersk 
järnålder och fram till mitten av yngre romersk 
järnålder eller C2 enligt Eggers kronologi (Eggers 
1955).

Även kvinnogravarna var osedvanligt rikt utrus
tade. Bl.a. innehöll fem gravar glasflusspärlor, två 
s-formade halsbandslås i silver och två guldber
locker och guldringar.

Föremålstyperna visar att kvinnogravarna an
lagts från första delen av äldre romersk till början 
av yngre romersk järnålder.

Trots att gravarnas innehåll var mycket omrört 
visade urvalet av föremål liksom dess höga kvalitet 
att såväl mans- som kvinnogravarna tillhör den 
s.k. ”Fürstengräber” -gruppen eller, med andra 
ord, att de här gravlagda individerna har tillhört 
byns övre sociala skikt (Eggers 1950 s 107, se vida
re kap IX).

Socknens äldre bebyggelsehistoria kan inte klar
göras enbart utifrån det framgrävda gravmateria
let utan måste kompletteras med förekomsten av 
fasta fornlämningar och kända lösfynd.

Noteras bör att flertalet gravfynd kommer från 
mark som tillhör socknens två största byar. Det är 
också på dessa byars utmarker som merparten av 
husgrunder och stensträngssystem är belägna. På 
Brostorps ägor finns dessutom en fornborg.

Det enda husgrundskomplex, som undersökts i 
socknen, är fornl nr 4. Det ligger på fastigheten 
Brostorp 5:2 i direkt anslutning till det ovan omta
lade röse B. Fynden från de undersökta husgrun
derna daterar bosättningens upphörande till folk- 
vandringstid. Bland fynden märks bl.a. sjömalms- 
kulor, ämnesjärn, glasfragment av fotbägare med 
bred halsspiralzon och en bronsnål med ett S-for
mat huvud (Stenberger 1933 s 122f).
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Alldeles öster om dessa husgrunder ligger en 
artificiellt uppbyggd platå, som delundersöktes av 
M Stenberger. Platån visade sig ytterst vara upp
byggd av en skalmur i kallmursteknik. 2 meter 
innanför denna låg en enkel stenrad på 0,2 meters 
djup. Mellan den inre stenraden och den yttre mu
ren, påträffades överst en fyllning av svart jord, 
uppblandad med skörbränd sten, kolbitar, djur
ben och keramik, däribland en skärva av grått, 
tunt och fast gods med dekor i form av snedstreck. 
Under denna fyllning vidtog ett gult sandskikt med 
inslag av kol. Sandskiktet vilade i sin tur på grågul 
lera.

Fyllningen innanför stenraden bestod överst av 
ett grått jordlager, blandat med sten och grus. 
Därunder vidtog kompakt och sammanpressad 
lera.

Våren 1987 upptäcktes ytterligare en platå belä
gen endast ca 600 m öster om den förra. Vilken 
funktion de båda platåerna ursprungligen har haft 
är oklart men att döma av det enda daterande fyn
det, en krukskärva, bör den undersökta varit i

bruk under senare delen av äldre romersk järnål
der

Till bebyggelsebilden bör också fogas spridning
en av lösfunna mynt och andra lösfynd.

De kända myntfynden från socknen är ovanligt 
få med tanke på de rika grav- och boplatsfynd som 
gjorts i socknen. Dock härrör en av de få denarer 
som är kända på Öland från Ryd (Bolin 1920 s 
140). Därtill kommer tre fynd av solidi, varav ett 
tillvaratagits vid Brostorp, ett vid Österskog och ett 
vid Isgärde (Herschend 1980 s 169 ff). Från Isgär
de kommer också ett flertal fynd av vikingatida 
nycklar.

De olika fornlämningskategorierna tyder på att 
socknen haft en mycket stark ställning under sen 
förromersk och romersk järnålder, och att denna 
successivt försvagats under folkvandringstid. Det 
låga antalet solidifynd liksom frånvaron av dater- 
bara skatt- och gravfynd från folkvandringstid och 
framåt visar, att socknen under yngre järnålder 
förlorar sin ställning som centralområde.
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6. Summary

In Glömminge parish 214 of a total of 473 registe
red prehistoric monuments are graves. Here, as in 
the other parishes of central Öland, the low, circu
lar stone-setting is the dominant form. The graves 
are distributed topographically along three clearly 
defined stretches. The easternmost runs from the 
border with Högsrum parish in the north, passes to 
the east of Ryd village, and continues down to 
Gillsättra village. The graves lie, most of them by 
themselves, on small gravel ridges. The greatest 
variation in grave type is to be found in the east
ernmost stretch where there are cairns, upright 
stones, stone circles, and rectangular and circular 
stone-settings.

The next stretch runs along the crest of the 
”Landborg” - the escarpment — with a short 
break between the villages of Isgärde in the north 
and Glömminge in the south. Discoveries of gra
ves under the ploughed land along the ”Land
borg” show that a large and cohesive cemetery has 
become split up into a number of smaller units, 
and in parts has been totally obliterated. The west
ernmost stretch following the ”Sandåsen”, the Li- 
torina ridge, consists of coastal, scattered, graves 
or small cemeteries. Two larger concentrations 
are, however, discernible one to the east and south 
of Stora Rör, and the other to the south and east of 
Röhälla. Until the middle of the 20th century the 
ferries made considerable use of both these har
bours. The westernmost stretch of graves suggest 
therefore, that the economy of these prehistoric 
coastal settlements may have been based, at least 
in part, on trade and seafaring.

Önly one of the coastal graves has been archaeo- 
logically excavated.

Beneath a partly removed stone-setting with a 
kerb, a damaged stone-cist was discovered. The 
remains of belt-fittings were found in the overlying 
stone-setting. Several x-shaped belt fittings indi
cated that the grave had been constructed during 
the latter part of the late Roman iron age.

It is uncertain as to whether or not the other 
graves date from the early iron age. The grave- 
types, which include low, filled, boat-shaped sto
ne-settings and circular stone-settings, would sug
gest that this is the case.

The general picture provided by the prehistoric 
remains is that iron age settlement was concentra
ted to the high plateau to the east of the ”Land
borg”.

The largest cemetery in the parish lies to the 
northeast of Ryd village, close to the boundary 
with Högsrum parish. It contains about 100 featu
res, 80 of which are low circular stone-settings, 10 
are cairns and 10 rectangular stone-settings.

The cemetery is part of an extensive prehistoric 
complex which consists of building remains, stone

field-walls, and graves. It has been subjected to 
three excavations during the 20th century. The 
first excavation yielded 13 features, of which 10 
were burial graves. Three of these contained wea
pons, and one a bronze vessel with an iron rim- 
mount. The latter was filled with cremated bone. 
A triangular fibula was the only grave goods 
found. The weapon graves and the grave contai
ning the bronze cauldron have been dated by Sten- 
berger et al. to Period III, but the shape of the 
shield-boss in Al would suggest that the grave da
tes from the beginning of Period IV, and according 
to Eggers (Eggers 1955), phase A/Bl, the cauldron 
should likewise be dated to this period. Continen
tal graves containing cauldrons and weapons have 
been dated by Eggers and Motykovå-Sneidrovå to 
the time around the birth of Christ or to the period 
of transition between the pre-Roman and early 
Roman iron ages (see Chapter IX).

A total of four graves near Ryd village have 
been professionally excavated. They were probab
ly part of a larger prehistoric complex, the remains 
of which can nowadays be followed from an area 
about 1 km southwest of Ryd down to Gillsättra 
village. Three of the graves contained weapons, 
and the fourth a vessel, a knife, and the mountings 
from a small chest. All the graves date from the 
latter part of the early Roman iron age and the 
beginning of the late Roman iron age, B2/C1.

In addition to these graves, which were excava
ted by archaeologists, the remains from three wea
pon-graves and a woman’s grave dating from the 
late Roman iron age, have been found. Little is 
known of the circumstances in which these finds 
were gathered, as they were brought to light follo
wing agricultural work or, accordning to early des
criptions, during the removal of ”stone cairns”. In 
the ”Jätterör” — the giant cairn — near Ryd villa
ge, two double-edged swords, a knife, a spear
head and a lance-head were found in 1838. Anot
her grave contained a double-edged sword and a 
knife.

The woman’s grave, at Rydsbo farm, was a cre
mation burial, and contained some jewellery, 
which included a silver cross-bow brooch.

While working on his investigation into prehi
storic settlements on Öland in the 1920’s, Stenber- 
ger excavated some building remains and a cairn at 
Brostorp 5:2. This cairn, cairn B, contained two 
burials, one of which was a quite ordinary grave 
from the late part of the early Roman iron age. 
The burial contained a cremation layer with a sing
le-edged iron sword, a lance-head, fragmentary 
remains of a shield-boss, bronze edge-mounts 
from a shield, and a bipartite bronze buckle. The 
grave goods are considered characteristic for this 
period.
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The other burial was an inhumation with no vi
sible cist construction. The skeleton was surroun
ded by one of the most splendid collections of 
early Roman iron age weapons yet to have been 
found on Öland. This included a bronze shield- 
grip, the terminals decorated with silver foil and 
glass beads, and furthermore a shield-boss, with a 
rim of thimble-shaped rivet heads in hammered 
silver, placed in groups of three. Circular mounts 
of silver-gilt, decorated with filigree cross and dot 
ornament, had been placed between these grou
pings. The execution of the punched decoration on 
the various details of the shield shows considerably 
greater skill than is usually found on shields from 
this period. The number of throwing weapons — 
two lances and two spears - and the high quality 
of the detailed work on the weapons also show this 
grave to be greatly superior to other weapon-gra
ves found in the parish.

Not far from this cairn, Stenberger has excava
ted two stone-slab cists which lay under ploughed 
land and which contained belt-fittings and wea
pons.

The long lance- and spear-heads with their ex
tremely narrowed blades, the x-shaped belt-fit- 
tings, and the buckle date the two graves to the 
final phase of the late Roman iron age.

Almost 50 years later, further stone-slab cists 
were discovered in the neighbouring field, and by 
the time excavations were completed, 27 graves 
had been discovered. Six of the 27 graves contai
ned weapons. Both the combination of weapons 
and weapon-types varied greatly; only one grave 
contained a sword, three contained spurs, four 
lanceheads, two spearheads, two shield-bosses 
and three shield-grips. Brooches were found in 
two of the weapon graves.

Osteological analysis showed that two of the 
weapon burials each contained the remains of 
three humans.

One weapon burial, A 20, stood apart from the 
others. It differed in its combination of grave- 
goods, - brooch, finger-ring, strap-end, and a 
spur, - in the manner of burial, that is cremation, 
and in that the person buried had not yet reached 
manhood.

The womens’ graves were also unusually richly 
furnished. Five graves contained beads of glass- 
paste, two, silver S-shaped necklace clasps, and 
one, a brooch, glass beads, pendants and two gold 
rings.

The weapons, the lance- and spearheads in par
ticular, and the womens’ finery, show that this part 
of the cemetery was in use from the first part of the 
early Roman iron age to the first half of the late 
Roman iron age.

Although the contents of the graves had been 
disturbed and disarranged, the selection and the 
high quality of objects indicate that the graves be
long to the ” Fürstengräber” group, and that all 
those buried here would had belonged to the up

per social stratum in the community (Eggers 1950 
p. 107).

The early history of settlements in the parish 
cannot be understood purely on the basis of finds 
recovered from the excavated burials. Supplemen
tary data gained from field monuments and stray 
finds is also necessary.

It should be noted that many of the excavated 
graves were on land belonging to the two largest 
villages in the parish, Brostorp and Ryd. Their 
outlying land contains the greater part of the visib
le building foundations and field-wall systems. 
Near Brostorp village there is a fortress, which has 
been almost totally eradicated.

The only house-foundations to have been exca
vated in the parish are in Remains no. 4, which lies 
on the property Brostorp 5:2 and is directly associa
ted with the aforementioned cairn B.

The finds from the excavated buildings date the 
settlement to the migration period. They include 
lumps of lake ore, currency bars, a sherd of glass 
from a pedestal-beaker, and a bronze pin with an 
S-shaped head (Stenberger 1933 p. 122 ff).

A man-made plateau, which was partially exca
vated by Stenberger, lies to the east of the founda
tions. The plateau proved to have been surroun
ded by a shell-wall of limestone. A single row of 
stones ran at a depth of 0,2 m and about 2 m 
inside, and parallel to, the outer wall. The fill bet
ween the inner row of stones and the outer wall 
consisted of an upper layer of dark earth, mixed 
with fire-cracked stones, charcoal fragments, ani
mal bones, and pottery, in which a sherd of thin 
ware, with an oblique-line decoration was found. 
Beneath this, there was a layer of yellow sand 
containing some charcoal, which in turn lay on 
greyish-yellow clay. The inner fill consists of grey 
earth, mixed with stones and gravel, resting on a 
bed of clay.

In the spring of 1987, about 600 m to the east, 
another plateau was discovered. The original func
tion of these two features is unclear.

The only datable find, a potsherd, indicates that 
the one excavated was in use during the latter part 
of the early Roman iron age.

A scattering of stray-finds, coins, and other arti
facts should be taken into consideration in the stu
dy of the settlement as a whole. In comparision 
with the abundance of finds from graves and settle
ments elswhere in the parish, remarkably few 
coins were found. One of the very few denarii 
found on Öland was discovered in Ryd, and of the 
three solidi found in the parish, one came from 
Brostorp, one from Österskog and one from Isgär
de (Herschend 1980 p. 169 f).

Several keys from the Viking era have been di
scovered at Isgärde village.

Study of the various prehistoric remains in the 
parish, suggest that it held a position of conside
rable importance in the late pre-Roman and Ro
man iron age, but its standing was successively
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weakened during the migration period. The small 
number of solidi and the absence of datable 
hoards, and burials, from the migration period on
wards, show that in the late iron age, the parish 
was no longer a centre of economic activity.

Närbild på sköldhandtaget, SHM 18 964, med de Close up of the shield-grip, SHM 18 964, with the
försilvrade ändstyckena. Lägg märke till den väl- silver foiled terminals. Observe the high quality of
gjorda orneringen. the decoration.
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Sköldbuckla och sköldhandtag från Brostorp, 
Glömminge socken, SHM 18 964. På sköldbuck
lans brätte sitter nitar med fingerborgsliknande sil- 
verklädda nithuvuden. Sköldhandtaget av brons 
avslutas med silverklädda ändstycken i vilka en blå 
glaspärla är infattad.

Shield-boss and shield-grip from Brostorp, Glöm
minge parish, SHM 18 964. The shield-boss with 
cross-guard is decorated on its rim with convexly 
shaped rivet heads of bronze and silver foil. The 
shield-grip of bronze with terminals decorated with 
silver foil and a blue glass bead.
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Ill Algutsrums sn
av Monika Rasch

1. Inledande sockenbeskrivning

Algutsrums socken är belägen på mellersta Ölands 
västra sida. Socknen har även givit namn till ett av 
Ölands sex härader. Algutsrum gränsar i norr till 
Glömminge, i söder till Torslunda och i öster till 
Runsten och Norra Möckleby socknar.

Landskapet öster om västra landborgen präglas 
framförallt av ett flertal 5-6 m höga, flacka ryg
gar, vilka löper i östvästlig riktning. Dessa isälvs- 
avlagringar, som i dagligt tal kallas Övetorpsåsen, 
löper från Bröttorpsören i Norra Möckleby socken 
till Hässlebybrottet i Algutsrums socken.

Den Baltiska issjön omlagrade inte enbart is- 
älvsavlagringarna till flacka åsar utan efterläm
nade också ett flertal strandvallar. Den mäktigaste 
är krön vallen, som sträcker sig längs västra land- 
borgskanten från Köpingsvik i norr till Deger- 
hamn i söder. En annan är Jordtorpsåsen och en 
tredje finns vid Gråborg. Tjocka lager kalkrik mo
rän täcker berggrunden mellan strandvallarna men 
är även inlagrad i dessa.

Strandvallar förekommer också på kustslätten 
väster om landborgen, varav de mest framträdan
de är ancylus — och litorinavallarna.

I sänkorna mellan strandvallarna bildades små 
issjöar och vattenhålor, vilka under årtusendenas 
lopp helt eller delvis växt igen. De nutida våtmar
kerna, som alla är belägna öster om landborgen, 
utgör de sista resterna efter dessa issjöar.

Socknen räknar fyra större våtmarker. Norr och 
öster om Gråborg ligger Boll- och Borgmossarna 
och mellan Törnbottens- och Jordtorpsåsen Norra 
Åskärret och Nötbrunnskärret.

Moränjordar täcker större delen av socknen, 
men vid Övetorp, Gråborg och Hässlebybrottet 
går kalkstensgrunden ställvis i dagen.

Av socknens 39,42 km2 är 38,2 % åker, 4,4 % 
äng, 42,2 % skogs- och hagmark och 5,2 % impe
diment och våtmarker (Öland III s 446). Att sko
gen tillsammans med hagmarkerna upptar nästan 
halva socknens totala yta, beror främst på att Mitt- 
landsskogen här når sin maximala utbredning.

Övergången mellan högplatå och kustslätt är i 
socknens norra del brant och steril, men blir i sö

der mer jämnt sluttande. Den jämna sluttningen i 
söder beror på sprickbildningar i kalkstensgrun
den, vilka sedimentfylldes under den Baltiska is
sjöns successiva sänkning.

Den upp till 2,5 km breda kustslätten består 
längst i söder av bördig svartmylla och lerjord men 
övergår norrut i magrare sandjord.

Byarna, 11 till antalet, uppvisar ett intressant 
topografiskt lägesmönster. De största byarna Al
gutsrum, Hässleby och Törnbotten är samtliga be
lägna på landborgen eller på mittlandets åsryggar, 
d.v.s. på socknens högsta punkter. Namnskicket 
tyder dessutom på att det är de här byarna, som är 
socknens äldsta med rötter i yngre järnålder (S 
Göransson 1985 s 44).

1972 fick Öland en broförbindelse med fastlan
det. Brofästet förlädes till Algutsrums socken, var
vid ett flertal till- och avfartsvägar anlades på 
Möllstorps och Algutsrums ägor. Med broförbin
delsen skedde också en kraftig inflyttning till Al
gutsrums samhälle, som nu ligger på bekvämt pen
delavstånd till Kalmar.

I Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister 
finns upptaget 101 nummer (vissa nummer är va
kanta), med tillsammans ca 400 fornlämningar för
delade på 78 lokaler. De flesta, med undantag för 
ett tunt stråk kustnära gravar, är lokaliserade till 
åsarna invid och öster om landborgen. Av totalt ca 
350 gravar är 300 samlade på 10 gravfält.

I socknens östra del ligger Ölands största forn- 
borg. Gråborg. Borgen uppfördes troligen under 
folkvandringstid. Dess ringmur förstärktes under 
tidig medeltid då även ett kapell uppfördes. Sista 
gången borgen beboddes var under dansk-svenska 
kriget 1677.

Endast två större arkeologiska undersökningar 
har företagits i socknen. Vid Törnbotten utgrävdes 
ett 30-tal gravar i samband med att åsen öster om 
byn skulle upplåtas för grustäkt. Den andra ut
grävningen föranleddes av att ny anslutningsväg 
skulle anläggas mellan Ölandsbron och väg 136 
strax väster om Algutsrum.
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Fig. 111:1. Flygbild över Möllstorps ägor med Kal
marsund i bakgrunden. Bilden är tagen före 
Ölandsbrons tillkomst. Foto 1966 av U E Hagberg.

Aerial photo of the Möllstorp property, with Kal
mar Sound in the background. The photograph was 
taken before the construction of the Öland bridge 
had been begun.

2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och 
gravfält

2. Rose, på krön av svagt framträdande åsrygg, 
750 m Ö om Kara hög. Röset är 16 m d och
1,8 m h. Stenarna, såväl kalksten som grå
sten, är vanligen 0,1—0,3 m st. I kanterna 
ligger större stenar, intill 0,6 m st.

3. Röse, i hagmark, 800 m Ö om Kara hög. 
Röset är 14x9 m st och 0,75 m h, orienterat 
NO-SV, samt övertorvat med i ytan talrika 
0,1-0,3 m st stenar. Osäker fornlämning.

4. Röse, i hagmark, 900 m Ö om Kara hög. 
Röset är ca 10 m d och 2,5 m h. Stenarna är 
vanligen 0,2—0,4 m st. Osäker fornlämning.

5. Röse, i hagmark, 900 m Ö om Kara hög. 
Röset är 11 m d och 1,2 m h. Stenarna är 
vanligen 0,2—0,4 m st. I mitten är en oval 
grop 3x2 m st. I NNV rest av kantkedja 0,15 
m h av 0,5—0,8 m st stenar. Från röset utgår 
en stensträng i riktning OSO.
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8. Hög, rest av, och två resta stenar, på krönet 
av västra landborgen, 1 km S om Algutsrum. 
Högen är 6x4 m st och 0,8 m h. I den väst- 
nordvästra delen, möjligen ursprungligt 
mittparti, står en klumpsten av granit 1,5 m 
h, 0,5 m br och 0,8 m tj. 1,5 m Ö om denna 
är en annan rest klumpsten av granit 1 m h,
1,3 m br och 0,6 m tj. Invid och N om denna 
ligger en rundad klumpsten av granit 0,8 m 
h, 1 m br och 0,6 m tj.

9. Två högar och en stensättning, på krönet av 
moränhöjd, i SV delen av Algutsrums by. 
De båda högarna är 13 resp 16 m d och 2 resp
1,3 m h. I en av högarna är en källare in
grävd. Den andra är till stor del bortgrävd. 
Stensättningen är 12 m d och 0,5 m h med i 
ytan talrika 0,3 m st stenar. Mittgrop.

10. Resta stenar, 2 st, belägna på en plan åsrygg i 
en gammal åker, intill Algutsrum. Stenarna 
är av granit 1,45 m h, 1,1 m br och 0,5 m tj 
resp 1,4 m h, 0,9 m br och 0,6 m tj.

11. Plats för rest sten, numera borttagen, 100 m 
SV om Algutsrum.

12. Rest sten, belägen på landborgen i tomt
mark, 200 m SV om Algutsrum. Stenen är av 
rödaktig granit 1,45 m h, 1 m br och 0,6 m tj. 
De övriga stenarna på platsen är ”flyttade”.

13. Gravfält, beläget på krön av moränås, i be
tesmark, 200 m V om Algutsrum. Gravfältet 
är delvis undersökt. Flera fornlämningar lär 
finnas N och S om det undersökta området.

14. Röse och stensättningsliknande lämning, be
lägna på landborgskanten, 500 m Ö om Kara

Fig. 111:2. 1984 undersöktes tre skadade stensätt- In 1984 three damaged stone-settings on the Jord
ningar på Jordtorpsåsen. Tyvärr saknade samtliga torp ridge were excavated. Unfortunately none of
gravar daterande fynd. Foto H Schulze. them contained any duteable finds.
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hög. Röset är 14 m d och 1,6 m h. Den 
stensättningsliknande lämningen är 10—12 
m d och intill 0,6 m h med jordblandad fyll
ning, i ytan talrika 0,2—0,3 m st stenar.

15. Två runda stensättningar och en rest sten, på 
flackt moränkrön i betesmark, 350 m SV om 
Gråborg. Stensättningarna är 8 resp 4 m d 
och 0,2 resp 0,1 m h och övertorvade. Båda 
har mittgrop. Den resta stenen, som är snett 
liggande, är 1,6 m 1, 1,1 m br och 0,7 m tj.

18. Rest sten, på krönet av låg moränrygg i 
skogsmark, 600 m S om Saxnäs. Stenen är av 
granit 1,2 m h, 0,9 m br och 0,9 m tj. Osäker 
fornlämning.

19. Stensättning, på krönet av landborgen i 
tomtmark, 600 m NV om Lilla Hult. Sten- 
sättningen är 5 m d och 0,3 m h. Övertorvad 
med i ytan talrika 0,2-0,3 m st stenar. Osä
ker fornlämning.

20. Rund stensättning, på liten moränhöjd på 
impediment beväxt med lövskog, 300 m SV 
om Stora Hult. Stensättningen är 7 m d, 0,3 
m h och övertorvad.

22. Röse, på flack höjd, 450 m NO om Övetorp. 
Röset är ca 30 m d och 0,4 m h. Mittgrop. 
Brätteliknande uppläggning av odlingssten.

23. Röse, på låg åsrygg, 950 m NO om Övetorp. 
Röset är ca 20 m d och 0,3 m h med mitt
grop. I gropen ligger 5 kalkstenshällar. 
Kring rösets kant är en röseliknande upp
byggnad av odlingsten.

24. Stensättning, på liten stenbunden morän
höjd i hagmark, 900 Ö om Övetorp. Sten
sättningen är 6 m d och 0,3 m h. Den är 
övertorvad med i ytan talrika stenar. Välbe- 
varad kantkedja utom i SSO där 3Tn saknas.

27. Gravfält, undersökt och borttaget, numera 
grustag, Ö om Törnbotten.

28. Gravfält, 150x25 m st, på krönet av låg mo
ränrygg i betesmark, 350 m Ö om Törnbot
ten. Gravfältet består av 20 fornlämningar. 
Dessa utgöres av runda stensättningar 2—11 
m d vanligen 2-4 m d och 0,1—0,3 m h. En 
stensättning är närmast oval 2,5x1,5 m och 
0,1 m h med kantkedja. Några har smärre 
mittgropar. På gravfältet finns också enstaka 
runda stenar 0,5—0,6 m st och enstaka block 
intill 1,2 m st.

31. Gravfält, 20x5 m st, på krönet av morän
rygg i hagmark, 750 m NO om Törnbotten. 
Gravfältet består av ca 5 fornlämningar. 
Dessa utgöres av runda stensättningar 1,5—3 
m d och intill 0,1 m h, vilka är övertorvade 
med i ytan talrika stenar.

32. Gravfält, 35x10 m st, på krönet av morän
rygg i hagmark, 800 m NO om Törnbotten.

Gravfältet består av ca 5 fornlämningar. 
Dessa utgöres av runda stensättningar. En 
är 8,5 m d och intill 0,4 m h, övertorvad med 
i ytan talrika stenar och välbevarad kantked
ja. Innanför denna i NO står en rest kalk
sten. I stensättningen finns en 2 m d och 0,1 
m dj mittgrop. De övriga stensättningarna är
3—5 m d och intill 0,1 m h. De är övertorva
de med i ytan talrika stenar.

34. Gravfält, 100x30 m st, på åsrygg i hagmark, 
100 NO om Stora Åskärret. Gravfältet be
står av 25 fornlämningar. Dessa utgöres av 
runda stensättningar 2,5—6 m d och 0,1—0,3 
m h. De är övertorvade med i ytan talrika 
stenar.

35. Gravfält, 100x30 m st, på åsrygg i igenväx
ande hagmark, 250 m Ö om Askärret. Grav
fältet består av ca 25 fornlämningar. Dessa 
utgöres av 22 runda och 3 ovala stensätt
ningar. De runda är vanligen 2,5—6 m d och 
0,5 m h. En är 12 m d och 0,5 m h. De är 
samtliga övertorvade med i ytan talrika ste
nar. Fem har kantkedja. De ovala stensätt
ningarna är 2x1,5-3x2 m st och försedda 
med kantkedja. I gravfältets N del syns 4 
kantställda gråstenar.

36. Gravfält, 85x20 m st, på åsrygg i igenväxan
de hagmark, 350 m Ö om Stora Åskärret. 
Gravfältet består av ca 20 fornlämningar. 
Dessa utgöres av 4 runda stensättningar,
2,5—5 m d och intill 1 m h. De är övertorva
de med i ytan ställvis talrikt med 0,2—0,4 m 
st stenar. 3 oregelbundna stensättningar, 3— 
4 m d och 0,1—0,5 m, varav två är ställvis 
övertorvade och en har mittgrop. En består 
av en samling klumpstenar. 1 rektangulär 
stensättning, 8x5,5 m Ö-V och 0,2 m h, 
övertorvad och med mittgrop. I anläggning
en har ingått minst 5 resta stenar varav 3 
fortfarande står. 1 rest sten 1,85 m h, 1,2 m 
br och 0,8 m tj. Anläggningarna är skadade 
dels genom röjning och dels av en gammal 
brukningsväg. Troligen finns flera övertor
vade gravar dolda under mark längs åsryg
gen.

37. Gravfält, 330x35 m st, på krön av åsrygg i 
igenväxande hagmark, 550 m Ö om Stora 
Askärret. Gravfältet består av ca 60 forn
lämningar. Dessa utgöres av runda stensätt
ningar, 3—12 m d och 0,1—0,3 m h. En sten
sättning är 12 m d och 0,2 m h och övertor
vad med i ytan talrika stenar. Den har en 
svagt markerad kantränna 0,5 m br och 0,1 
m dj.

42. Gravfält, på åskrön, 100 m SV om Övetorp. 
Gravfältet består av 8 runda stensättningar 
varav 2 är helt säkra. Dessa är 5—7 m d, 
0,2-0,3 m h och övertorvade med i ytan 
talrika stenar.
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Fig. 111:3. På åskrönet norr om vägen mellan Hol
metorp och Övetorp står en gråsten flankerad av två 
kalkstensf lisor, fornl nr 43. 1 stengärdsgårdarna in
till finns ytterligare stående kalkstenflisor och större 
gråstenar. Stenarna vittnar om ett numera bortodlat 
grav fält. Foto M Rasch 1984.

lnv. no. 43: A grey-stone, flanked by two limestone 
slabs, situated on the crown of the ridge to the north 
of the road between Holmetorp and Övetorp. There 
are further upright limestone slabs and sizable grey- 
stones in the dry-stone walls which lies close to Inv. 
no. 43. These stones bear witness to the presence of 
a cemetery, which has been eradicated by cultiva
tion.

43. Tre resta stenar, på plan moränrygg, 350 m 
V om Övetorp. Två kalkstenar, 1,85 resp.
2,5 m h, 1,25 resp 1,5 m br och 0,25 m tj. En 
av granit, 1,65 m h, 1,1 m br och 0,5 m tj.

44. Stensättningsliknande lämning, på plan mo
ränrygg, 600 m V om Övetorp. Lämningen 
är 6 m d, 0,4 m h och övertorvad med i ytan 
talrika stenar.

45. Rund stensättning, på krönet av morän rygg, 
600 m V om Övetorp. Stensättningen är 9 m 
d, 0,4 m h och övertorvad med i ytan talrika 
stenar.

46. Rest sten, på krönet av moränrygg i åker, 
500 m N om Holmetorp. Stenen, som är av 
granit, är 1,25 m h, 1 m br och 0,5 m tj.

47. Rest sten, på stenbunden åsrygg, 800 m 
NNV om Holmetorp. Stenen är 1,7 m h, 0,8 
m br och 0,8 m tj.

48. Domarring, på krönet av stenbunden mo
ränrygg, impediment beväxt med lövskog, 
800 m NNV om Holmetorp. Domarringen är 
närmast oval 5,5x4 m och består av 9 
klumpformiga stenar.

49. Högliknande lämning, på landborgen, 850 m 
NNV om Holmetorp. Lämningen är 12 m d 
och 0,7 m h. Ett flertal grävda gropar och 
södra delen bortgrävd.

54. Stensättningsliknande lämning, pä tämligen 
plan mark i försumpad lövskog, 1,1 km 
NNO om Övetorp. Lämningen, som är 5 m d 
och 0,4 m h består av 8 stenblock, 0,7-2 m 
st. I ett block finns skålgropar.

59. Två runda stensättningar, på svagt markerat 
höjdparti, 800 m NO om Övetorp. Stensätt- 
ningarna är 4 resp. 6 m d och 0,2 resp. 0,3 m 
h. De är övertorvade med i ytan talrika ste
nar. Osäker fornlämning.

61. Tre stensättningsliknande lämningar, pä
svagt markerad höjd impediment mellan 
åkrar, 550 m V om Hönstorp. Lämningarna 
är 8-9,5 m d och 0,3-0,4 m h. De är över
torvade med i ytan talrika stenar.

64. Rose, rest av, på krönet av moränrygg, 500 
m Ö om Karaborg. Röset är ca 16 m d och 
intill 0,8 m h. Bottenlagret återstår och ställ
vis framträder en humustäckt kantvall med 
talrika rundade stenar.
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67. Rund stensättning. på låg moränrygg i skogs
mark, 700 m S om Saxnäs. Stensättningen är 
12 m d och 0,6 m h. Den har kantkedja och 
är övertorvad med i ytan talrika stenar. 
Stenmaterialet är ställvis uppbrutet och 
borttaget i stensättningens inre.

68. Oval stensättning och stensättningsliknande 
lämning, på västsluttning av blockrik morän
udde, 50 m V om Saxnäs. Stensättningen är 
närmast oval 10x8,5 m och 0,2-0,3 m h. 
Övertorvad med i ytan talrika stenar. Den 
stensättningsliknande lämningen är närmast 
oval 16x7 m och intill 0,4 m h. Övertorvad 
och med stenar i ytan.

69. Rund stensättning, på krönet av åsrygg i 
skogsmark, 100 m S om Saxnäs. Stensätt
ningen är 13 m d och 0,3 m h. Den har kraf
tigt markerad kantkedja och är övertorvad 
med i ytan enstaka stenar.

70. Två runda stensättningar, på krönet av liten 
stenbunden moränrygg, i Saxnäs. Stensätt- 
ningarna är 12—13 resp 16 m d och 0,4 resp 
0,7 m h. Den större har ett kärnröse, 9 m d 
och 0,5 m h av 0,5—1 m st stenar och över- 
torvat brätte. Yttre och möjligen också inre 
kantkedja. Den mindre är övertorvad med i 
ytan talrika stenar.

71. Stensättningsliknande lämning, på låg höjd i 
Saxnäs camping. Lämningen är 12 m d och 
intill 0,6 m h. Övertorvad med i ytan talrika 
stenar.

85. Stensättningsliknande lämning, på svagt 
markerat krönparti, SV om Hässleby. Läm
ningen är 14—15 m d, 0,5 m h och övertor
vad med i ytan talrika stenar.

90. Hög och två runda stensättningar, på syd
sluttning av moränås i betesmark, 1,7 km Ö 
om Törnbotten. Högen är 6 m d och 0,5 m h. 
Övertorvad med i ytan enstaka stenar. Den 
har en flack mittgrop. Stensättningarna är 
3—4 m d och 0,1 m h. De är övertorvade 
med i ytan talrika stenar.

91. Hög och stensättningsliknande lämning, på
S-sluttning av moränås, 1,8 km Ö om Törn
botten. Troligen röjningsrösen.

99. Två stensättningsliknande lämningar, på
krön av flack moränås i betesmark, 1,1 km V 
om Jordtorp. Lämningarna är 9 resp 10 m d 
och 1 resp 0,8 m h. Övertorvade och med 
talrika stenar i ytan.

100. Hög, 1 km NNV om Algutsrum. Högen är 12 
m d och 1 m h. Mittgrop 4 m d och 0,75 m dj. 
Möjligen naturbildning.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Fornlämning nr 13, gravfält NV om Al-
gutsrums by
Topografi
Gravfältet är beläget på västra landborgens gräs
bevuxna och trädlösa krönvall, ca 350 m VNV om 
Algutsrums by. Väster ut sluttar landskapet jämnt 
ner mot Kalmar sund. Terrängen närmast österut 
är flack och var tills för några år sedan uppodlad. 
Idag finns här en modern villabebyggelse. Norr om 
gravfältet vidtar en spridd villa- och fritidsbebyg
gelse.

Vägen till Möllstorp och Saxnäs delar gravfältet 
i en nordlig och i en sydlig del. Genom gravfältets 
norra del sträcker sig två flacka gräsbevuxna vallar 
i nordväst-sydostlig riktning. Den västra av dessa 
båda vallar fortsätter även söder om Saxnäsvägen 
och in över gravfältets södra del, där ytterligare en 
vall går parallellt, men väster om den förra. De 
mindre vallarna följer inte landborgsvallen utan 
skär denna i en vinkel av 10—15°.

Undersökningen, som utfördes 1969 och 1970, 
föranleddes av att anslutningsväg skulle anläggas 
mellan Ölandsbron och väg 136.

Före avtorvningen var endast roset, A 13, syn
ligt. Då man misstänkte att ytterligare gravar fanns 
dolda under mark avbanades området närmast ro
set. Härvid framkom ytterligare 31 anläggningar 
och av dessa innehöll 19 gravar.

Yttre gravform
Den enda dittills kända ”stensättningen” nr 13, 
visade sig efter avtorvning vara ett imponerande 
röse med en diameter av 16 m. Det avgränsades av 
en kallmurad kantkedja av tillhuggna röda och 
grågröna kalkstensflisor. Ytterligare tre kallmura- 
de inre stenkretsar framkom under utgrävningens 
gång.

Gravfältet innehöll dessutom 1 oval, 2 runda, 1 
rektangulär och 12 oregelbundna stensättningar.

De runda stensättningarna hade tvåskiktade 
stenpackningar, där det övre lagret bestod av små 
vattenslipade gråstenar och det undre av gråsten 
och kalkstensflis. Övriga anläggningar var enskik- 
tade. Rester av kantkedja omgärdade de båda run
da stensättningarna, medan den rektangulära, 
All, var försedd med dubbla kantkedjor.

1 A2 fanns en inre stenkrets av 0,2—0,3 m stora 
kalkstenar. Denna avskiljde centralpackningen av 
större och mycket vällagda kalkstensflisor från 
brättet, som bestod av mindre, vattenslipade grå
stenar.

De oregelbundna kanterna i A 6, liksom den 
enskiktade flispackningen, tyder på att denna an
läggning ursprungligen varit flerskiktad.

Fig. 111:4. Flygbild över den norra delen avfornl nr 
13. Endast roset nr 13 längst till höger återstår att 
undersöka. I mitten syns A2 och till vänster Al4 
med de båda hällkistorna. Bilden tagen från V. 
Foto 1970 av U E Hagberg.

Aerial photo of the northern part of inv. no 13. 
Only the cairn on the far right still remains to be 
excavated. A2 can be seen in the centre, and to the 
left A14 with the two cists.
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Inre gravform
Av de undersökta anläggningarna innehöll tre mer 
än en gravgömma. Merparten eller tjugotvå ut
gjordes av brandgravar, medan endast fyra inne
höll skelettgravar.
Den vällagda stensättningen A14 innehöll två pa
rallellt ställda hällkistor, A14:1 och A14:2. Då 
lockhällarna saknades framträdde de långa och 
smala kistorna redan vid framrensningen. Småsten 
från den överliggande stensättningens övre lager 
låg nertryckt i kistorna, vilket visar att de uppbru- 
tits efter den primära gravläggningen.

Två hällkistor, A18 och A6, var av en något 
annorlunda konstruktion än den gängse långsmala 
typen. Kistorna var endast 0,8 m långa, 0,25 m 
breda och nedgrävda till det ringa djupet av 0,3 m. 
De var försedda med utkragade sidor och rundade 
hörn.

Variationen bland brandgravarna var betydligt 
större. Här fanns 15 benlager, 1 bengrop och 6 
urnegravar. Av urnegravarna återfanns en i sten
kista och två i stensatt grop.

Den mycket vällagda runda stensättningen A2

Fig. 111:5. Endast i tre anläggningar fanns välbeva- 
rade stenpackningar. I förgrunden ligger A14, med 
delar av den övre småstenspackningen fortfarande 
synlig i dess västra del. / A2 kan man skymta cen
tralpackningen och täckflisan som dolde urnegra
ven. Längst bort i bild ligger Al3. Foto från S.

The stone-layers were intact in only three of the 
features. In the foreground; A14, where the upper 
stone-layer still remain in the western part.
In the middle: A2, where the central layer and the 
covering slabs which concealed the urn burial, can 
just be seen. In the background: A13.
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Fig. 111:6. A2. Stenpackningen är framrensad. I 
mitten syns centralpackningen och de båda täckfli
sorna, som dolde urnegraven. Foto från N av Å 
Nilsson.
The stone-layer has been cleared. In the middle, the 
central layer and the two small covering slabs, 
which concealed the urn-burial, can be seen.

Fig. 111:7. Gravgömman i A2 utgjordes av urna i 
grop. Foto av P Wcern.

The inner grave-construction in A2 consisted of an 
urn burial. The urn was placed in a small pit.

Fig. 111:8. A13, vilken efter framrensning visade sig 
vara ett imponerande rose. I mitten en centralpack- 
ning av större sten och runtom ett brätte av småsten. 
Anläggningen avgränsas av en vällagd kantkedja.

A13. After clearing, A13 revealed itself as being an 
impressive cairn. In the middle, a central layer of 
stones was surrounded by a brim of small stones. 
The limits of the feature was marked out by a care
fully laid stone kerb.
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innehöll en urnegrav och ett benlager. Urnan täck
tes av två kalkstensflisor. Den oregelbundna 
stensättningen A57 innehöll två benlager och en 
urnegrav i stenkista.

Röset, A13, med centralt belägen hällkista upp
visade en komplicerad bild. Troligen har hällkis- 
tan anlagts redan under stenålderns slutskede och 
återanvänts under såväl brons- som järnålder, var

vid röset successivt byggts på. I själva kistan på
träffades skelettrester efter minst 16 människor 
tillsammans med föremål från olika tidsskeden av 
vår förhistoria samt mängder av djurben. Spritt i 
rösets stenpackning låg föremål samt brända ben 
av människa och obrända ben av djur och i an
läggningens sydvästra och södra del fanns tre urne- 
gravar, A20, A21, A22.

Fig. 111:9. A13. Såväl inre som yttre stenkretsar 
omgärdade centralgraven, en hällkista. Foto från S 
av A Nilsson.
A13. Both the inner and the outer stone circles 
formed an enclosure around the central grave, a 
stone-cist.

Fig. 111:11. A14.I efter framrensning. Merparten av 
skelettet var urplockat. Endast skenbenen och del 
av lårbenen fanns in situ.
Al4 after clearing. Most of the skeleton has been 
removed. Only the tibia and part of the femur re
main in situ.

Fig. 111:10. Redan efter avtorvningen avtecknade 
sig de båda hällkistorna i stensättning Al4. Foto 
från N av A Nilsson.
As soon as the peat-layer was stripped, the contours 
of both the cists in the stone-setting A14 became 
discernible.

Fig. 111:12. Hällkista Al4:II efter framrensning av 
skelettet. Lägg märke till att den döde är placerad i 
utsträckt ryggläge i kistans S del, medan den N 
delen är tom.
Cist A14:II after the skeleton has been cleared. Note 
the positioning of the deceased, stretched out on her 
back in the southern part of the cist, whilst the 
northern part is empty.
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Fig. 111:13. Detalj av kvinnoskelettets bröstparti i 
A14. ll. Under käken sticker den profilerade brons- 
fibulan fram. Vid vänster överarm ligger det kraf
tigt profilerade remändebeslaget och vid underar
men finns ytterligare två remändebeslag. Foto Å 
Nilsson.

Close-up of the chest of the female skeleton in 
A14.II. The profiled bronze fibula can be seen un
der the jaw, and the profiled belt-strap lies near the 
left upper-arm. Two more strap-ends lie near the 
lower arm.

Föremål
Flertalet benlager var fyndtomma. I de fall benlag
ret var fyndförande, var detta alltid kombinerat 
med annan gravform.

Bland benen i benlagret, A2, låg en pryl och 
delar av en nål. I samma anläggning fanns också en 
urnegrav och i denna låg en krumkniv jämte brän
da ben. Uppsättningen av krumkniv, pryl och nål 
är vanligt förekommande i öländska kvinnogravar 
från äldre romersk järnålder. Föremålskombina- 
tionen i de båda gravgömmorna gör det därför 
troligt att dessa är resultatet av en och samma 
gravläggning.

I en av hällkistornas fyllning påträffades brända 
ben, keramik och ett järnfragment. Om föremålen 
tillhör benlagret eller den underliggande skelett
graven går ej att avgöra med bestämdhet. Det är 
dock mest sannolikt att de tillhör benlagret.

Samtliga bengropar innehöll, förutom brända 
människoben, också keramik och obrända djur
ben.

Tre av fyra hällkistor innehöll föremål. I A 14:1, 
vars innehåll var mycket omrört, tillvaratogs en

järnkniv, små bronsbeslag, en sölja, ett kraftigt 
profilerat remändebeslag, delar av ett lerkärl, 
samt skelettrester av oxe, hare, hund och fågel 
samt några få fragment av människa.

I den andra hällkistan, A14:2, låg ett skelett av 
en äldre kvinna i utsträckt ryggläge med huvudet i 
norr. Kvinnan hade gravlagts med ett halsband 
bestående av två bikoniska bronspärlor samt blå, 
gröna, röda, orangefärgade och guldfolierade glas
pärlor. Strax under halsbandet låg en kraftigt pro
filerad bronsfibula. Vid vänster arm påträffades 
ett karnisprofilerat remändebeslag och vid midjan 
ytterligare två remändebeslag jämte bältebeslag 
och sölja. Samtliga föremål är av mycket hög kva
litet.

Norr om huvudet stod en s k ölandskruka. Un
der krukan påträffades en hartstätningsring, en sy
nål av brons samt krumkniv och pryl av järn. Norr 
om krukan låg en järnkniv med bronsbeslag. Vid 
sållning av jord från kistans botten framkom ett 
fragment av en järnring. Möjligen kan ringen här
röra från en S-formig kniv.
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Fig. 111:14. Flertalet gravar var brandgravar. Här 
ses A19, en stensatt grop i vilken låg en harts tät- 
ningsring och brända ben. Foto A Nilsson.

Most of the graves were cremation graves. Here, 
A19, a stone layered pit, containing a resin-caulked
ring and burnt bones, can be seen.

Fig. 111:15. Den lilla hällkistan, A6, innehöll ett 
barnskelett. Foto från S av Å Nilsson.

The smali cist, A6, contained the skeleton of a 
child.

Fig. 111:16. Ännu ett barnskelett i hällkista, A18, 
påträffades på gravfältet. De båda barngravarna 
låg intill varandra, avskiljda från de övriga gravar
na av en stensträng. Foto från N av A Nilsson.

Yet another cist containing the skeleton of a child. 
These two children’s graves lay beside each other, 
separated from the other graves by a row of stones.

Fig. 111:17. Lockhällarna på den lilla hällkistan, 
A18, är borttagna.

The covering-slabs are removed from the small cist, 
A18.
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Väster om stensträngen, A8, låg de båda barn
gravarna, A6 och A18, av vilka endast A6 innehöll 
gravgåvor. I kistans mitt hittades en bandförmig 
armring av brons och fyra hoprullade bronsbleck.

Fynden från hällkistan A13 får betecknas som 
ett ackumulerat fynd och tas endast upp i fyndka
talogen.

Datering
Då flertalet gravgömmor var mycket fyndfattiga 
kan endast ett fåtal gravar dateras med större sä
kerhet.

Benbehållaren i A2 utgjordes av ett tunnväggigt 
lerkärl med hög avsatt skuldra och utsvängd myn
ning. Vid övergången mellan skuldran och den in
svängda halsen löper en vulst. Kärltypen är känd 
från en rad fynd inom det sydskandinaviska områ
det, där den främst förekommer under äldre ro
mersk järnålder.

Bälteuppsättningen i de båda hällkistorna i A14, 
liksom bronsfibulan och ölandskrukan i kvinno- 
graven daterar de båda gravarna till den mellersta 
delen av äldre romersk järnålder.

Som helhet kan sägas att den undersökta delen 
av gravfältet, med undantag av A13, är anlagd

TABELL. Gravfältet vid Algutsrum. Köns- och 
åldersfördelning enligt de osteologiska 
bestämningarna

Kön:
Ålder:
Infant 
Infant I 
Infant II 
Juvenis 
Adultus 
Ad/Mat 
Maturus 
Mat/Sen 
Senilis 
”Adult” 
ej best 
Summa

under en mycket kort tidsrymd, troligen högst ett 
par generationer, vid mitten och senare delen av 
äldre romersk järnålder. Detta styrks också av att 
endast enstaka gravar var sekundärt nedgrävda i 
äldre anläggningar eller överlagrade av yngre.

Ålders- och könsbestämningar
Benmaterialet har analyserats av osteolog Rolf 
Jonsson vid SHM. De 19 gravarna innehöll sam
manlagt 26 gravgömmor, inklusive sekundärgra
varna A 20,21 och 22 i A13, men exklusive hällkis
tan i A13 och gravgömmorna i dess stenpackning.

Av dessa har 19 åldersbestämts, medan endast 
sex kunnat könsbestämmas varav tre med tvekan. 
Benmaterialet visar att flertalet individer avlidit 
någon gång mellan 20 och 40 års ålder. Ad, medan 
två har avlidit i en ålder av 40—60, Mat, och en har 
avlidit någon gång mellan 60 och 80 år, Sen.

Barngravarna är, som brukligt i det förhistoris
ka gravmaterialet, mycket fåtaliga. Endast tre av 
de 26 gravgömmorna innehöll skelettrester av icke 
vuxna individer. Ett härrör från en tonåring, Juv, 
och två från barn, varav ett är under 1 år, Inf I.

Summa

1
1

1
11

1
3
1

5
1

25

Män 
sk br

Kvinnor 
sk br

Ej best 
sk br 
1 
1

1? 1 + 1?

1 2 1 2

5
1

17

Källor och litteratur
Den arkeologiska undersökningen utfördes under 
ledning av Ulf Erik Hagberg och Margareta Sjö
berg under åren 1969 och 1970.

Rapporten, som utarbetades av Peder Waern 
1974, ingår i RAÄ:s rapportserie nr B26 och förva
ras i ATA. Den osteologiska analysen är utförd i 
mars 1972 av Rolf Jonsson SHM.

Föremålen föravaras i SHM, inv nr 30 587.

Hagberg U.E. Raä Rapport A2 1972 och Kalmar 
län 1979 s 56.
Rasch 1985 s 31.
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Fornl nr 13, del av gravfält NV om Alguts
rums by
Undersökning 1969, 1970 av U E Hagberg och M 
Sjöberg

Ani nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. övrigt/ Datering
tering c E oo anm

dr
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1 STENSÄTTNING, oregelbunden, 3x4 m. Br. ben av äjäå
0,2 m h, enskiktad stenpackning, övertorvad. 
BENLAGER, 0,6 m d.

människa

2 STENSÄTTNING, rund ca 20 m d, 0,1 -0,3 m h. Benl. br. ben p IV: 1
tvåskiktad med undre centralpackning. Inre och 
yttre kantkedja, övertorvad.
BENLAGER, 1x1,5 m. URNEGRAV. X X K? ad

av människa

4 STENSÄTTNING, oregelbunden 4x5 m, över- N-S Försmält äjäå
torvad, enskiktad stenpackning. glasklump.
BENLAGER, 1x1,5 m. K? ad x Tand av får

5 STENSÄTTNING, oval, ca 1,5x3 m, 0,3 m h, 
övertorvad, enskiktad stenpackning. 
BENLAGER, 0,2 m d.

6 STENSÄTTNING, oregelbunden, 2,5x3 m. Hällkista rom jäå
0,4 m h. Övertorvad, enskiktad kalkstens- något smalare
packning.
HÄLLKISTA 0,7x0,3 m, 0,25-0,3 m dj. N-S X inf.

i S

7 STENSÄTTNING, oregelbunden 3x3,5 m,
0,2 m h. Övertorvad, enskiktad stenpackning.

ad

BENLAGER, 1 m d.
Brända ben. äjäå

10 STENSÄTTNING, oregelbunden, ca 2 m d,
0,1 m h. Övertorvad, enskiktad stenpackning.

ej bestämb.

BENLAGER, 1 m d.
Brända ben av äjäå

11 STENSÄTTNING, rektangulär, 2x3,5 m,
0,1 m h. Övertorvad, enskiktad stenpackning.

NV-SO människa

Kantkedja delvis dubbel.
BENGROP 0,35 m d och 0,25 m dj.

Förem Anläggningen
13 RÖSE, 16 m, 0,65 m h. Kantkedja kallmurad. avbild. har använts

Tre inre kallmurade Stenkretsar. sedan sten-
HÄLLKISTA 2,1 x0,7 m, 0,65 m dj. NV-SO åldern
BRANDGRAVAR 3 st sekundära (A 20-23). 16 individer

14 STENSÄTTNING, rund, skadad, ca 18 m d, 
0,2-0,3 m h. Övertorvad, tvåskiktad sten
packning. Fragment av kantkedja.

A14:I HÄLLKISTA, 2,8 mxO,8-0,5 m. NNO- X X X M? vuxen X K Br. ber Fågel, hare. p IV:2
0,7-0,75 m dj. SSV av hund, nöt.

männ.

A14:II HÄLLKISTA, 2,8x0,3-0,4 m, 0,7 m dj. NNO-
SSV

x x x K mat. p IV:2

15 STENSÄTTNING, oregelbunden, 4x6 m. Ö-V Br. ben av äjäå
0,2 m h. Övertorvad, enskiktad stenpackning. 
BENLAGER, ca 1,2 m d.

människa

17 STENSÄTTNING, oregelbunden, 2,5 m d,
0,1 m h. Övertorvad, enskiktad stenpackning. 
BENLAGER 1x1,5 m.

ad

18 STENSÄTTNING, anl. 7.
HÄLLKISTA, 0,8x0,25 m, 0,3 m dj, oval form. NV-SO X Inf. I

19 STENSATT GROP, kvadratisk 0,25x0,25 m, 
0,2 m dj.
URNEGRAV under täckflisa. x ad

äjäå

20 Sekundärt i A13.
URNEGRAV, 0,3 m d, ca 0,15 m dj. X ad X

äjäå

21 Sekundärt i A13.
URNEGRAV, 0,4 m d, 0,3 m dj. X ad/mat X

Hund, nöt äjäå

22 Sekundärt i A13.
URNEGRAV, 0,3 m d, 0,4 m dj.

ad Nöt, får/get
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50 STENSÄTTNING, oregelbunden, 3,1 x5,5 m, 
ca 0,1 m h. Övertorvad och med enskiktad
stenpackning.
BENLAGER, 1,5x2,5 m, 0,1 m tj. ad äjäå

52 STENSÄTTNING, oregelbunden, 8x5,5 m. ad x Br. ben äjäå
0,2—0,3 m h. Övertorvad, enskiktad av människa.
stenpackning. obr. djurben
BRÄNDA BEN. av får/get,

53 STENSÄTTNING, oregelbunden, 2,5x2 m,
0,1 m h. övertorvad, enskiktad stenpackning.

NV-SO
Nöt äjäå

BENLAGER, 0,5 m d. juv. x

57 STENSÄTTNING, oregelbunden, 3 m d. x M mal x Ost. best Nöt, äjäå
0,3 m h. övertorvad, enskiktad stenpackning. benlag. får/get
URNEGRAV, ca 0,5 m d, i stenkrets 104
av 8 0,05 -0,15 m st gråstenar.
BENLAGER, 1,5 m d, 0,15 m tj. 
BENLAGER, 1 m d, 0,1 m tj.

M ma.
mat/sen

äjäå

58 STENPACKNING, oregelbunden, med grop, Krukskärvor äjäå
2 m d, 0,3 m dj. Övertorvad. spridda i
BENLAGER, troligen tillhörigt A 57. * fyllningen

62 STENSATT GROP, lxl m, 0,25 m dj. 
BENLAGER, 0,5 m d, 0,15 m tj. ad äjäå

_ 123:10*

TSRUM
J 1:5 liALGtUTSRUMS 

.-.2:5 TULLKV. IJ

5 rlan
*3 GASSTORPn;

HÖNS-

Karta 111:2. Gravfältet fornl nr 13 vid Algutsrums 
by. Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4G 6i, Färje-

Cemetery inv no 13 north-west of Algutsrum villa
ge. Extracted from the economic map of Sweden.

staden). Skala 1:10 000. Scale 1:10 000
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Fornlämning nr 27—28, gravfält NO om Törnbottens by

Topografi
Gravfältet är beläget på en av Övetorpsåsens utlö- 
pare, den s k Törnbottenåsen, strax nordost om 
Törnbottens by. Åsen löper parallellt med Jord- 
torpsåsen, men något förskjuten åt väster. I sän
kan mellan Jordtorps- och Törnbottenåsen ligger 
Norra Åskärret. Åsen planar ut mot öster. I söder 
och väster gränsar gravfältet, som ligger i igenväx
ande hagmark, till åker. Längst i söder finns rester 
av stensträngar och i en åker intill gravfältet har 
fynd av ämnesjärn tillvaratagits.

Under slutet av femtiotalet och början av sextio
talet undersöktes stora delar av gravfältet, som 
ursprungligen bestod av ett sjuttiotal synliga grav
anläggningar. Undersökningen föranleddes av att 
en grustäkt i åsens västra del skulle utvidgas åt 
öster.

I samband med seminariegrävning för studeran
de vid högskolan i Kalmar gjordes en mindre un
dersökning sommaren 1982.

Sammanlagt har närmare 40 anläggningar un
dersökts, vilka tillsammans innehöll drygt 60 grav
gömmor.

Fig. 111:18. Gravfältet vid Törnbotten bestod av låga 
stensättningar, som ofta överlagrade varandra. Ef
ter den första rensningen liknade undersöknings
området mest en stenåker. Här försöker grävnings- 
ledaren K G Petersson att tillsammans med två 
medhjälpare baxa undan en större sten.
The cemetery at Törnbotten was composed of low, 
often overlapping stone-settings. After the first clea
ring, the excavation area mostly resembled a stony 
field.
Here, the excavation leader, K.G. Petersson and 
two of his assistants try to shift a large stone.

Yttre gravform
Åsen består av tätt packad och svallad grå- och 
kalksten. Detta medförde att de ofta mycket låga 
anläggningarna var svåra att avgränsa mot omgi
vande åsmaterial.

Av gravfältets ca 75 anläggningar har 38 st un
dersökts. Flertalet utgjordes av låga och delvis 
övertorvade runda stensättningar, varav en, nr 35, 
hade en oval centralpackning av något större sten. 
Tre var försedda med mittsten. Åtta stensättning
ar var oregelbundna, två ovala, en rektangulär, en 
kvadratisk och en skeppsformig. Rester av kant
kedja omgärdade tre runda stensättningar samt 
den rektangulära och den skeppsformiga stensätt- 
ningen.
Inre gravform
Av de 62 gravgömmorna innehöll 55 brandgravar 
och 7 skelettgravar. Av de sju skelettgravarna är 
en osäker och minst en kan dateras till bronsål
dern.

Skelettgravarna förekommer dels som hällkist- 
gravar och dels som stensatta eller icke stensatta 
grav gropar. I A29:ll låg skelettet i en 1,6 x 0,7 x 
0,15 m rektangulär grop med stensatta sidor. Det 
vilade på höger sida med lätt böjda knän och huvu
det i sydsydväst.

En oval stenpackning täckte en stensatt grop i 
den centrala delen av A32. Gravgropen innehöll 
ett flertal skelettbegravningar. Överst återfanns 
rester av ett starkt förmultnat skelett vilande på 
höger sida med huvudet åt nordväst. Ca 0,1 m 
under skelettet påträffades ett lager med delvis 
förbrända ben, sotfärgat grus och sönderbränd 
kalksten. Gropen begränsades i norr och öster av 6 
st kantställda kalkstenshällar vilka var sotfärgade 
och sönderbrända till en höjd av 0,2 m. De helt 
eller delvis sönderbrända skelettdelarna, vilka vi
lade på en stenläggning, tillhör troligen flera indi
vider. I brandlagret låg också ett par rörformiga 
föremål av ben, en triangulär benplatta, tre bennå
lar och en liten flintskrapa.

Utanför brandlagret, men i jämnhöjd med det
ta, återfanns två bronsringar jämte några tänder av 
människa.

Under stenläggningen påträffades ytterligare ett 
skelett i ryggläge. Huvudet saknades. Skelettet var 
orienterat i väst-öst med fotterna i öst.

I anläggningens södra del fanns en sekundärt 
nergrävd hällkista. Lockhällar fanns endast beva
rade vid fot och huvudände. Skelettet låg framstu
pa med huvudet i norr.

I A35, som utgjordes av en grund grop, låg ett 
skelett utsträckt på rygg med huvudet i sydväst. 
Gropen täcktes av en oval stenpackning. Vid bålen 
framkom sotfärgad och kolbemängd mylla.

Två ovala stensättningar, nr 42:1 och 42:2, täck
te vardera ett skelett. I A42:l påträffades ett ske
lett i ryggläge med huvudet i öster. Det omgavs av 
0,2—0,4 m st stenar.

I den andra stensättningen låg ett skelett på hö
ger sida i svag hockerställning och omgivet av 0,2— 
0,3 m st stenar. Båda skeletten var gravlagda i 
flacka gropar.
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Fig. 111:19. A32 utgjordes av en lätt päronformad 
stensatt grop. Denna innehöll flera gravläggningar. 
Underst framkom ett skelett utan kranium. Foto 
från Ö Av K G Petersson.
The grave A32 consisted of somewhat pear-shaped 
stone-layered pit. It contained several interments, 
and the undermost revealed a skelton without a cra
nium.

Fig. 111:20. Hällkistegraven A32:e. Skelettet är ned
lagt på magen i den trånga kistan. Foto från V a v K 
G Petersson.
Stone-cist grave A32e. The skeleton has been placed 
on his front in the narrow cist.

Fig. 111:21. Skelettet i A29 låg på höger sida med 
huvudet åt SSV. Graven saknade daterande före
mål, men skelettets ställning tyder på att graven bör 
vara anlagd under stenålder. Foto från NNO av 
K G Petersson.
The skeleton in A29 lay on its right side, with its 
head towards the south-southwest. The grave lack
ed dateable artefacts, but the positioning of the ske
leton indicates that the grave ought to have been 
established during the Stone age.

Fig 111:22. A61 en liten stenkista innehållande brän
da ben. Foto K G Petersson.

A61 a small stone-cist containing burnt bones.
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Brandgravarna utgjordes av 25 st urnegravar, 19 
st benlager och 7 st bengropar.

Vanligen utgjordes benbehållaren i urnegravar- 
na av ett hartstätat kärl. I två fall var urnan ett 
lerkärl. Två av urnorna var placerade i stensatta 
gropar.

Två gravgömmor innehöll brända ben i stenkis
tor och i en av dessa återfanns enstaka hartsbitar 
bland de brända benen, vilket antyder att graven 
ursprungligen varit en urnegrav.

Endast i två gravgömmor påträffades kol bland 
de brända benen. Av dessa utgjordes en av en 
brandgrop och den andra av ett brandlager.

Föremål
Av de 65 gravgömmorna innehöll endast 14 st fö
remål, som kan dateras till järnålder.

1 den runda stensättningen A6 fanns två grav
gömmor. A6:l låg omedelbart sydost om mittste
nen och bestod av ett benlager i vilket låg en hals- 
ring av brons med päronformat lås och en dräktnål 
av järn, med ringformat huvud och knyck på hal
sen. En ca 1 m stor grop alldeles söder om benlag
ret liksom föremålen, vilka dateras till yngre ro
mersk järnålder/folkvandringstid respektive den 
förromerska järnålderns andra period, antyder att 
graven eller troligare gravarna varit utsatta för 
skadegörelse. I det andra benlagret, A6:2, påträf
fades ett litet bronsbleck.

Två brandgravar innehöll vapendetaljer. I urne
graven A 14:1 hittades rester av två hartstätade 
kärl varav det norra endast innehöll brända ben, 
medan det södra förutom brända ben också inne
höll en sköldbuckla med nitar, ett sköldhandtag 
och svärdslidebeslag. Föremålen har glödpatina, 
vilket visar att de varit utsatta för eld.

Fig. 111:23. I den rektangulära stensättningen A58 
påträffades ett söndertryckt lerkärl. Foto från S av 
K G Petersson.
A crushed clay vessel was discovered in the rectang
ular stone-setting, A58.

Den andra graven, A9:2, utgjordes av en ben
grop. Bland de brända benen låg ett fragment av 
ett svärdslidebeslag.

Tre gravar med redskapsuppsättning finns re
presenterade på gravfältet. A20 innehöll ett frag
ment av en synål. I A21 låg en krumkniv samt 
fragment av en kniv med bronsbeslag (enligt fynd
förteckningen ett fibulafragment) och i A43 åter
fanns en ten, en nålspets av brons, en krumkniv 
och en skära med tillhörande nitar av järn. Den 
inre gravformen utgjordes i samtliga fall av urna i 
stensatt grop där benbehållaren ursprungligen ut
gjorts av ett hartstätat kärl.

Ytterligare en urnegrav, A64, kan troligen föras 
till gruppen kvinnogravar. Det hartstätade kärlet 
med de brända benen stod på en kalkstensplatta 
och överst bland benen låg en bältehake med bal- 
tering av järn.
Fyra skelettgravar innehöll föremål, som med sä
kerhet kan dateras till järnåldern. I A32:la påträf
fades ett bryne av sandsten, ett järnfragment samt 
keramik efter minst två kärl, dels tunnväggig och 
välbränd svart keramik, dels tjockväggig rödbrun 
keramik. Delar av en järnnål återfanns i A35.

Vid sållning av jord från A42:2 framkom ett 
rörformigt järnfragment och bland skelettfrag
menten i 32:7 låg två hakar och en hyska av brons, 
lika ÄEG fig 561.

Av lerkärlen bör urnan i A58 omnämnas. Det är 
en vidbukig amfora med två öron placerade på 
skuldrans övre del. Formen är mycket ovanlig på 
Öland men förekommer mer allmänt på de danska 
öarna.

Fig. 111:24. A64 Ett hartstätat kärl innehållande 
brända ben och bältedetaljer hade ställts på en kalk- 
stensflisa. Av kärlet återstod endast hartstätningen. 
Foto K G Petersson.

A64. A resin-caulked vessel containing burnt bones 
and belt-fittings had been placed on a limestone 
slab. Only the resin caulking remained of the vessel.
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Fig. 111:25. En urna av ovanlig form påträffades i 
den rektangulära stensättning, A58, på gravfältet 
vid Törnbotten. Amforan var placerad i en grop 
och täcktes av en flat sten. Foto M Rasch ,1984.

Datering
Gravfältet som helhet har en mycket homogen 
prägel. Bortsett från den märkliga och komplice
rat uppbyggda A32, vars äldsta delar går tillbaka 
till övergången yngre stenålder/äldre bronsålder, 
är den yttre gravformen med låga runda eller ore
gelbundna och övertorvade stensättningar helt do
minerande.

Föremålen inklusive keramiken och kombina
tionen av föremål, såsom skära, krumkniv och sy
nål, halsring och dräktnål i kvinnogravarna eller 
sköldbuckla, sköldhandtag och svärdslidebeslag i 
mansgravarna, visar att dessa anlagts under tids

An urn of an unusual shape was discovered in the 
rectangular stone-setting, A58. The amphora had 
been placed in a shallow pit and was covered by a 
flat stone.

skedet förromersk järnålder-folkvandringstid. 
Fynden från övergången sten/bronsålder och yng
re bronsålder visar dock att gravfältet nyttjats kon
tinuerligt under minst 1 500 år.

Källor, litteratur
De arkeologiska undersökningarna utfördes under 
åren 1959-1962 under ledning av Karl Gustav Pe
tersson och 1982 under ledning av Monika Rasch.

Grävningsrapporter föreligger ej utan uppgifter
na baseras på fältanteckningar och fyndkatalog. 
Fyndkatalogen från grävningen 1959-1962 förva
ras i AT A dnr 61/65 och i KLM:s arkiv.
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Fornl nr 27—28, gravfält NO om Törnbottens by
Undersökning 1959—61 av K G Petersson och 1982 av M Rasch

Ani nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. övrigt/ Datering
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1 STENSÄTTNING, oregelbunden, ca 3 m d 
Tvåskiktad stenpackning av 0,05—0,2 m 
st kalkstenar.
BENLAGER

2 STENSÄTTNING, rund, 2,5 m d, 0,15 m h. 
Enskiktad stenpackning av 0,05-0,2 m 
st stenar. Kantkedja av 0,2-0,3 m st 
gråstenar.
BENLAGER, 0,5 m d.

4 STENSÄTTNING, rund 2 m d, 0,15 m h. En
skiktad stenpackning av 0,05—0,2 m st 
stenar. Kantkedja av 0,2—0,3 m st grå
stenar.
BENLAGER, 0,5 m d.

6 STENSÄTTNING, rund, 10 m d, 0,1 m h. En
skiktad stenpackning av 0,1—0,2 m stora stenar. 
MITTSTEN, 1,3x1,1x0,6 m stor.

6:1 BENLAGER, 1,8x 1,6 m och 0,1 m dj. 50 om X Halsring p II och
mittstenen. Spridda brända ben i grusblandad per VI p VI
mylla. Nål per II

6:2 BENLAGER, 0,9x0,8 m. Bronsbleck äjäå?

7 STENSÄTTNING, rund? Enskiktad stenpack
ning av 0,1—0,2 m stora stenar. I SO en 2x0,6 
m stor fördjupning. I dess SÖ del en kalkstens- 
flisa 0,3x0,7 m st och 0,1 m tj. Kalkstensflisan 
täckte en
URNEGRAV i stensatt grop 0,5x0,55 m st. bronsålder

9 STENSÄTTNING, rund, 9 m d, 0,3 m h. En
skiktad stenpackning av 0,1-0,2 m stora stenar. 
MITTGROP 2x1 m st, 0,1 m dj och i dess N 
kant låg en lxl m st och 0,1 m h sten.

9:1 URNEGRAV i grop 1,4x0,7 m st, 0,35 m dj. X Järnbleck
Skelettdelar

äjäå

9:2 BENGROP, 1,6x1,1 m st, 0,4 m dj. x per III/IV: 1

12 STENSÄTTNING, rund, 4 m d, 0,1 m h. En- Avslag av
skiktad stenpackning av 0,1—0,2 m stora stenar. 
BENGROP, 1,5 m d, 0,5 m dj.

grönsten

14 STENSÄTTNING, rund, 2 m d, 0,1 m h. En
skiktad stenpackning av 0,1-0,2 m stora stenar.

14:1 URNEGRAV i grop 1 m d, 0,2 m dj. * X per III/IV: 1

14:2 BENLAGER, 0,7x0,8 m. äjäå

14:3 URNEGRAV, skadad, 1,8 m d, 0,15 m dj. X Harts f. rom. jäå.

14:4 URNEGRAV i stensatt grop 0,5 m d och 
0,15—0,2 m dj. Täckflisa av kalksten
0,4-0,45 m st, 0,1 m tj.

x Harts f. rom. jäå

16 STENSÄTTNING, oregelbunden, 6,5x12,5 m Troligen äjäå
GROP i SO, 2x0,6 m, ca 0,1 m dj. NV-SO x förstörd

grav

20 STENSÄTTNING, rund, 5 m d, 0,1 m h. Grop 
i SO, 1,75 m d och 0,2 m dj.
URNEGRAV i stensatt grop 0,8x0,5 m st, 0,2 
m dj. i NO.

X X IV:I

21 STENSÄTTNING, rund, 9 m d, 0,3 m h. 
Stenpackning av 0,1—0,2 m st stenar. 
URNEGRAV i stensatt grop 0,4 m d, 0,3 m dj 
med täckflisa 0,5x0,6 m o 0,1 m dj.

X X IV:I

22 STENSÄTTNING, rund, 8 m d, 0,3 m h. 
Stenpackning av 0,1-0,2 m st stenar.
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Gravbeskrivning Gravgods Osteol. best.

C tn

övrigt/ Datering

22:1

22:2

22:3

22:4

27:1

29

32

32:5

32:6

32:7

32:8

32:4

32:1

32:e

35

35:1

35:2

35:3

35:4

BENLAGER av enstaka spridda brända ben.

BENLAGER i stenkista 0,2x0,2 m d, med 
bottenflisor 0,2x0,2 m d.

BENGROP, 1,8x1 m st och 0,4 m dj.

BENGROP, 1,1 m d och 0,55 m dj med enstaka 
brända ben.

STENSÄ LINING, rund, 2 m d och 0,1 m h. 
Enskiktad stenpackning av 0,1-0,2 m stora

BENLAGER 
2 st kolgropar.

STENSÄTTNING, rund 5 m d, 0,2 m h. Sten
packning av 0,1—0,4 m stora stenar. 
SKELETTGRAV 1,6 m 1, 0,7 m br och 0,5 m 
dj i stensatt grop.

STENSÄTTNING, rund 13-14 m d, 0,2-0,3 
m h. Enskiktad stenpackning av 0,4 m stora 
stenar. Rest av kantkedja? i ö av 11 st klump-

BENLAGER.

SKELETTGRAV? ö om och under en 0,8 m st 
klumpsten i anläggningens N kant.

SKELETTGRAV? inom ett ca 1 m st område i 
anläggningens SÖ del.

URNEGRAV? ca 1 m Ö om A 32 vid en 
0,5x0,6 m st sten.

URNEGRAV, V och under en klumpsten i S.

OVAL GROP i centrum 1,8x2,8 m st NV-SO 
innehållande flera lager av skelett.

HÄLLKISTA 1,8x0,4 m st, 0,3-0,4 m dj av 10 
kantställda kalkstensflisor ca 0,25—0,5x0,3— 
0,4 m st och 0,05—0,15 dj. I N och S täckhällar 
0,3—0,4x0,3-0,6 m st. Skelett med huvudet i 
N vilande på vänster sida.

STENSÄTTNING, rund, 4 m d, 0,2 m h. Sten
packning av upptill 0,3 m st stenar.

SKELETTGRAV, 1,8x8x0,25 m st.
Bålen täckt av sot och kolbemängd mylla.

BENLAGER, 0,3 m d och 0,08 m dj. 
BENLAGER i stenkista ca 0,2x0,4 m st, anta
let sidohällar okänt. Bottenflisa 0,2x0,4 m st 
och 0,05 m dj.

URNEGRAV i stensatt grop, 0,4x0,4 m st, 
0,25 m dj. Kalkstensflisa som lock,
0,4x0,4x0,1 m st.

BENLAGER, 0,8x0,1x0,3 m st.

Brända ben.

SSV-
NNO

Obrända ben 
o tänder av 
djur och 
människa

Bronsbleck 
keramik, br 
och obr. ben

pV

Sten/brons
ålder

N-S

SV-NO

39

39:1

39:2

42:1

42:2

STENSÄTTNING, oval 2,5x4,6 m och 
intill 0,1 m h. Mittgrop 1 m d, 0,1 m dj.

NV-SO

URNEGRAV, 0,2-0,3 m st, 0,04 m dj. Kalk
stensflisa som lockhäll 0,4x0,3 m st, 0,07 m dj.

BENLAGER, ca 0,5 m d under och invid en 
klumpsten.

STENSÄTTNING, oval ca 3,5 m d, 0,1 m h. 
Packning av 0,2—0,3 m st stenar. 
SKELETTGRAV, 2x0,7 m Ö-V

STENSÄTTNING, oval, 4,5 m d, 0,1 m h.
Packning av 0,1—0,3 m st stenar.
SKELETTGRAV, 1,7x0,7 m st, 0,4 NNV-
m dj. Skelettet låg i lätt hockerställning om- SSO 
givet av 0,2—0,3 m st stenar.

Rörformigt
järnfragment
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43 STENSÄTTNING, rund, 5 m d, 0,1 m h. Fyll
ning av 0,2-0,3 m st stenar och grusblandad

URNEGRAV i stensatt grop 0,3x0,3x0,2 m st. 
BENLAGER, 1,4x1,2 m st.

X X

IV:I

IV:I

44 STENSÄTTNING, kvadratisk, 3,5x3,5 m, 0,1

BENGROP, 0,8x0,2x0,3 m.

45 STENSÄTTNING, oregelbunden, 1,4 m d och 
0,1 m h.
BENLAGER, 0,5-1 m.

47 STENSÄTTNING, 2,5—3,5 m, 0,1 m h. En- 
skiktad packning av 0,2-0,3 m st stenar. 
BENLAGER, 1,2-2 m st.

Hartstätning

50 STENSÄTTNING, rund, 5 m d, 0,1 m h. Fyll
ning av 0,3 m st stenar och grusblandad mylla. 
BENLAGER, 0,15 m st. Under en 0,4 m st sten 
låg de brända benen på en oval stenläggning 
0,1—0,2 m st.

51 STENSÄTTNING, oregelbunden, 4 m d, 0,1 
m d. Enskiktad packning av 0,2—0,4 m st stenar. 
BENLAGER, 2-2,5 m st.

54 STENSÄTTNING, rund, 4 m d, 0,1 m h. En
skiktad packning av 0,15—3 m st stenar och 
grusblandad mylla.
BENLAGER, 0,8-1 m st. Inom ett 0,8x1,75 
m st 0,8—1,75 m st område i anl. centrum.

Ö-V

55 STENSÄTTNING, rund, 3 m d, 0,2 m h. Gles 
stenpackning av 0,15-3 m st stenar och 
grusblandad mylla. 2 mittstenar 0,5x0,8 
resp 0,7x0,8 m st samt 0,3—0,4 m h 
mellan dessa stenar och intill den N stensatt 
grop 0,2x0,2 m st.
URNEGRAV, 0,2x0,2 m st. Täcktes av en 
flat sten, 0,4x0,25x0,1 m st.

,

58 STENSÄTTNING, rektangulär, 4,5x3 m. Fyll
ning av flata och delvis starkt vittrade 0,15-0,3 
m st stenar och grusblandad mylla. Kantkedja 
i V av 0,25-0,3 m st stenar.
URNEGRAV i grop 0,5 m st, 0,2 m dj.
Lock av 0,3x0,4x0,1 m st flat sten.

ö-v

x

IV

59 STENSÄTTNING, oregelbunden, 2,5—3,5 m st. 
Fyllning av enskiktad packning av 0,2 x 0,3 m st 
stenar.
BENLAGER, 0,18 m st under flat sten 0,25— 
0,3 m st, 1 m från packningens Ö kant.

60 STENSÄTTNING, oregelbunden, 6x8, 0,1 
m h. Fyllning av enskiktad packning av 0,2—
0,3 m st stenar och grusblandad mylla. 
URNEGRAV, 0,35 m d under 0,4x0,3 m st 
kalkstensflisa.

X harts ,iäå

61 STENSÄTTNING, rund, 4,5 m, 0,25 m h. Fyll
ning av 0,1—0,2 m st stenar och grusblandad

STENKISTA, 0,3x0,3 m av 5 kantställda flata 
stenar. Bottenflisa och täckhäll. I kistan 
brända ben.

64 STENSÄTTNING, rund, 5—5,5 m och intill
0,3 m h
URNEGRAV, 0,25-0,3 m i grop. Bottenflisa 
0,38x0,35 m st.

X X

III/IV

66 STENSÄTTNING, rund, 3 m d och intill 0,3 
m h. Fyllning, gles stenpackning av 0,25-0,35 
m st stenar och grusblandad mylla. Mittgrop 0,5 
m d. I gropen 2 vinkelställda flata stenar,
0,12 m br och 0,1 m h.
URNEGRAV, 0,12 m d och 0,04 m dj.

67 STENSÄTTNING, rund, 5,5 m d, 0,2 m h. 
Fyllning av intill 0,3 m st stenar. Mittsten 
0,4x0,5x0,05 m st. Rest av kantkedja. 
BENGROP 0,3x0,4 m st, 0,15—0,2 m dj. Täck
tes av två kalkstensflisor. Benen låg på en flat
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68 STENSÄTINING, 10 m d, 0,2 m h. Fyllning 
gles packning av intill 0,4 m st stenar. 
URNEGRAV, 0,17-0,2 m st i anläggningens 
centrum. Under dessa ytterligare en urnegrav 
0,27 m d.

*

69 STENSÄTTNING, oregelbunden, 25-3 m d 
och intill 0,5 m h. Fyllning av myllblandad sten- 
packning av 0,1-0,3 m st stenar.
URNEGRAV, 0,3 m d, 0,1 m dj.

70 STENSÄTTNING, rund, 3 m d, 0,35 m h. Fyll
ning myllblandad stenpackning 0,1-0,2 m st

URNEGRAV under täckflisa 0,3x0,47 m st, 
vilken vilade på några 0,2-0,3 m st klump
stenar. Bottenflisa.

*

72 STENSÄTTNING, rund, 5,5 m d, 0,25 m h. 
Fyllning, stenpackning av 0,1—0,2 m st stenar 
och grusblandad mylla.
BENLAGER, 0,3 m d. Låg under en 0,4—0,5x 
0,04 röd flisa. Bottenflisa 0,25x0,3 m st.

75 SKEPPSSÄTTNING, 7,5x3 m, 0,1 m h. En- 
skiktad stenpackning av 0,1-0,15 m stora 
stenar. Kantkedja.
URNEGRAV, 0,35—0,4 m st under en ljus 
kalkstensflisa, 0,5 m d, 0,1 m tj. * y. br.ålder 

förrom. jäå

Nötbrunnskärre t 
r----------

Ci^Wakuet H°Wp
f. kt'A i i' L:

ThÖNSTOI^P Stora ÅskärretNatur eservat

-T' VVVhonstorp/

TÖRNBOTTEN

HONSTORP 
! 22

i FlahrunnsännprH. n u i-^
Karta 111:3. Gravfält fornl nr 27-28, NO Törnbot
ten by. Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4G 6j,

Cemetery no 27—28, NE of Törnbotten village. Ex
tracted from the economic map of Sweden. Scale

Törnbotten). Skala 1:10 000. LTO 000.
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4. Förteckning över övriga gravfynd
------------ ■

Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor
litteratur

SHM 2203 Holmetorp ”en grop” Sköldbuckla av järn med brons- Början av 200-talet M. Stenberger 1933 
s 53.

SHM 2390 Jordtorp Påträffade vid plöjning av 
drängen J.P. Olsson, inlöstes 
1857.

Två ovala spännbucklor med 
vidhängande kedja av brons 
varav endast underskållan av 
den ena.

Vit M. Stenberger 1933 
s. 73.

SHM 9563 Kyrkogården i 
Algutsrum

Två ovala spännbucklor av 
brons, fragmentariska.

Vit M. Stenberger 1933 
s. 73.

SHM 6819:582 a-b Holmetorp Skelett i hällkista påträffat 
vid jordbruksarbete

Lans- och spjutspets av järn, 
svärd ej tillvarataget.

V

SHM 18147 Algutsrum i grus
tag V om kyrkan

Skelettgrav påträffad vid 
grushämtning.
Undersökt av KA Gustawsson

Delar av människoskelett. rom jäå ATA ur
Trädgårds
samling

SHM 12860 Holmetorp Grav påträffad vid plöjning av 
en kulle i åker.

Eneggat svärd av järn.
(Sv. F. 281) med tre nitar i fästet. 
61 cm. st. br 4,4 a. Brända ben.

IV

SHM 22705 Algutsrum från 
grustäkt vid kyr
kan

Påträffad vid grustäkt. Bronsfat III/IV: I Eggers 1955

SHM 2020 Algutsrum nr 6 
belägen S om be- 
mälda by omedel
bart intill landsväg

”Grafbyggnad af sten påträffad 
å en åker”.

ATA

KLM 4973 Övetorp Lerkärl, brända ben och järnten 
med halvklotformiga ändknop-

ATA

SHM 1985:1846:22 Holmetorp Vid stenbrytning påträffades ett 
gravkärl av brons vilket sönder- 
stöttes med järnstång enl. brev 
från O Ekman till B E Hilde
brand, 1844.

Fibula av brons. Fragment av 
bronskärl.

ATA

SHM 1304:1844:15 Törnbotten Påträffad i en sandhög vid 
Törnbotten.

Lansspets. ATA
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5. Föremålskatalog
<

3

Gravfält vid Algutsrum, fornl nr 13

SHM inv nr 30 587 

ANLÄGGNING 2
Keramik, brungrå av tunt och fint magrat gods. 
(F41)
Lerkärl, gråsvart av fint magrat gods med glättad 
yta. Konvex över- och underdel med kort konkav 
hals. Vid övergången mellan skuldra och hals lö
per en vulst. H ca 21,4 cm, bukd 22,6 cm, godstjl 
0,4-0,5 cm. (F44) 1
Pryl, järn, med kvadratisk tånge. L 11,4 cm, st br 
0,4 cm. (F42) 2

-O-

2
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Krumkniv, järn, med asymmetriskt blad. Dekor 
vid övergången mellan skaft och blad i form av två 
horisontella flätband och mellan dessa 4 cirklar. L 
15,2 cm. Låg i lerkärlet. (F65) 3

ANLÄGGNING 6
Ring, brons, av tunn bandförmig 0,3 cm br och 0,1 
cm tj ten. D 3,5 cm. (F20) 4
Rörformiga bleck, brons, 4 st. L 0,5-1 cm, br 
0,3-0,6 cm. (F21) 5
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ANLÄGGNING 13
Pilspets, flinta, parallellhuggen med antydan till 
urnupen bas. Spetsen saknas. L 3,1 cm st br 1,2 
cm. (F38) 6
Avslag, flinta. L 1,9 cm st br 1,9 cm. (F6) 7 
Avslag, flinta. L 3,1 cm st br 2,1 cm. (F39) 7
Sältänder, 2 st och hundtand med genomborrat 
hål. L 3—3,5 cm st br 1 cm. (F28) 8
Pincett, brons, med inböjda läppar. L 3,6 cm. 
(F34)9
Pilspets, järn, del av bladet saknas. L 5,4 cm. 
(F25) 10
Glasfragment, grönt, med två vulster. L 1,8 cm, st 
br 1,5 cm. (F35) 11
Bryne, sandsten, trapetsoid form. L 8,1 cm, st br 
1,2 cm. (F29) 12

9
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Pärlor, ett 40-tal, därav 2 st av bärnsten, 1,5 resp
1,3 cm i d. Övriga av glasfluss i färgerna röd, gul, 
röd-orange, orange, orange-röd, olivgrön och 1 st 
blå. (Fil) 13
Bronsfragment, dubbelvikt, i mitten järnbleck el
ler läder 0,9 x 0,6 cm st. (F22) 14
Järnfragment, rektangulärt med bronsnit, 1 x 1,3 
cm st.(F23) 15
Lansspets, järn, lång holk och kort rombiskt och 
böjt blad. L 24,7 cm, bladets st br 2,1 cm, holkens 
st br vid basen 1,8 cm. (F10) 16
Keramikfragment. (F8,ll)
Keramik, skärvor. (F9)
Ring, glas, blå, 0,9 cm i d. (F30)
Nitbricka, järn, rektangulär. L 3,3 cm br 2,3 cm. 
(F31)
Järnfragment, 2 st. Ett med plan undersida och 
ryggad översida, 2,2 x 0,6 cm. Det andra 2,0 x 0,5 
cm. (F32)

15

Järnfragment 2 st, varav ett bandformigt. L 3,0 cm 
st br 0,4 cm. Det andra 2,7 cm 1 och st br 0,1 cm. 
(F5)
Beslag, järn, med plan undersida. En ände platt 
och cirkelrund, den motsatta platt och triangulär. 
Mittpartiet ryggat. L 3,2 cm. (F5)
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ANLÄGGNING 14:1
Soija?, järn. D-formad bygel i 2 delar av kvadra
tisk ten. L 3,3 cm, br 3,8 cm. (F48) 17
Remändebeslag, brons, profilerat med rombiska 
fästetungor och genomgående nit. L 6,6 cm. (F50) 
18
Kniv, järn, med fastrostade trådfragment på tång
en. Bladets yttersta spets saknas. L 10,7 cm. Bla
dets st br 1,7 cm. (F49) 19
Järnten, del av pryl? L 4,6 cm st br 0,5 cm. (F47)
Bältebeslag, brons, 5 delar varav 2 i form av runda 
dubbelknappar med välvd översida 1,3 cm i d, 1 
rörformigt bronsbleck med dekor av två vågräta 
linjer, 1 rektangulärt bronsbleck med två nitar 
med halvsfäriska huvuden. L 1,8 x 0,9 cm I det 
rektangulära bronsblecket finns 4 hål 0,1 cm i d 
och tredelat beslag. L 4,2 cm. (F51) 20
Sölja, brons, med D-formig bygel av åttkantig ten. 
L 2,4 cm, br 2,9 cm. (F52) 21

18
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Keramik, mörkt, tunt och fint magrat gods med 
skarpt vinklad buk och förtjockad mynningskant. 
Dekor: tre horisontella och svagt upphöjda vuls- 
ter. Godstjl 0,3—0,6 cm. (F46) 22
Bärnstenspärla, cylindrisk. D 1,3 cm. (F64) 23

23
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ANLÄGGNING 14:2
Lerkärl, ölandskruka, av mörkt tunt och fint mag- 
rat gods. Svagt markerad fot och utvikt mynnings- 
kant. Dekor på skuldra i form av två horisontella 
rader med punktornering. H 12,4 cm, bukd 16,2 
cm, fotd 7,2 cm, mynningsd 11,7 cm. (F54) 24
Pryl, järn, 3 fragment med trärester fastrostade på 
skaftet. L 4 cm resp 2,5 cm. (F67) 25
Ten, järn, bandförmig. L 2,2 cm, br 0,3 cm. Båda 
låg i en hartstätningsring. (F67) 26
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Remändebeslag, brons, karnisprofilerat med med 
rombiska fästetungor och nithål. L 10,7 cm. (F59) 
27
Remändebeslag, brons, 2 st, rektangulära. L 5,5 
cm resp 5,4 cm. (F55) 28
Bältebeslag, brons, 5 st varav 2 st ringformade, d 
0,8 resp 0,9 cm, br 0,4 cm. 2 st rörformiga med 
dekor av en på högkant ställd kvadrat med en 
horisontell linje i dess mitt. L 2,2 cm, br 0,4 cm. 1 
st rektangulär platta med 2 nitar och en tunn linje 
längs långsidorna. L 2,5 cm, br 0,6 cm. 5 nitar med 
halvrunda huvuden och därunder en vulst. L 0,7— 
0,8 cm. (F56) 29
Sölja, brons. Ringformad med profilerad bygel, 
flätbandsdekor och torne. Inre d 1,9 cm. (F57) 30

-o-
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Kniv, järn, med beslag av brons vid övergången 
mellan blad och tange. Spetsen saknas. L 9,5 cm, 
bladets st br 1,4 cm. (F53) 31
Krumkniv, järn med symmetriskt blad. På den 
rektangulära tangen finns trärester. L 10,9 cm 
största br vid eggen 8,3 cm. (F45) 32
Solja, järn. Bygel med kvadratiskt tvärsnitt och 
torne. 5 st fragment. (F57) 33
Hartstätningsring, 10 cm d. (F61)
Pärlor, 24 st, glas eller glasfluss, 19 st blå, 1 st 
grön, 1 st orange, 1 st mörkröd, 1 st guldfolierad 
samt 2 st brons, bikoniska med vulst. (F66) 34
Fibula, brons, kraftigt profilerad med lång spiral, 
kam på bygel och fot, hög nålhållare. L 4,8 cm, 
spiralens 1 5,8 cm. (F60) 35

-CI>
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ANLÄGGNING 15
Keramik, från minst två kärl, varav ett har gulröd 
utsida och svart kärna, tunnväggigt och av fint 
magrat gods. Mynningskanten är förtjockad och 
svagt utvikt. Formen tyder på en mindre kruka. 
Godstjl 0,4 cm.
Det andra är rödgult med svart kärna, tjockväggigt 
och av fint magrat gods. Mynningen är starkt 
utvikt och avsmalnande. Formen tyder på en låg 
skål. Godstjl 0,8-1,1 cm. (F40) Mynningsbitar av 
ytterligare två kärl. (F40) 36

I

36
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ANLÄGGNING 18
Keramik, tjockväggigt, gulbrunt gods. (F17)

ANLÄGGNING 19 
Hartstätningsring, 21—29 cm d. (F18)

ANLÄGGNING 20
Keramik, grovt magrat, tjockväggigt gods med 
gulröd utsida och grågul insida. Godstjl 0,7 cm. 
(F12)

ANLÄGGNING 21
Keramik, grovt magrat, tjockväggigt gods med 
grågul utsida, mörk insida och förtjockad botten. 
(F7) 37

ANLÄGGNING 22
Keramik, från minst två kärl, varav det ena har 
förtjockad och fasetterad mynning. (F26) 38

ANLÄGGNING 57
Hartstätningsring, 10 cm d.

ANLÄGGNING 58
Keramik, brun yta, av grovt magrat och tjockväg
gigt gods. (101)

ANLÄGGNING 62
Nit, järn, till sköldbuckla med pålagt pressbleck 
och förhöjd mittdel. Nithuvudets d 2,2 cm. Tenen 
är rektangulär. L 1,5 cm. Funnen i fyllningen. 
(103) 39
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Gravfält NO om Törnbotten, fornl nr 27 
och 28

ATA dnr 61/65 

ANLÄGGNING 6:1
Halsring, brons, av trind ten och med päronformat 
lås. Ringen är lagd i två varv. D 7,1 cm. 40
Ringhuvudnål, järn, med skarp böj under ringhu
vudet. Nålens tvärsnitt runt. Ringens tvärsnitt 
kvadratiskt. L 10 cm. 41

ANLÄGGNING 7
Lerkärl, spannformat, av grovt ljusbrunt gods.
Rakkniv, brons, fragment. Ena sidan plan, den 
andra välvd. L 4,2 cm, st br 1,3 cm, tj 0,15 cm. 42

ANLÄGGNING 9:1
Järnbleck, bandformigt, omböjt i ena änden. L 5,4 
cm, br 1,2 cm. 43
Keramik, 3 g, fragment, brungrått av fint magrat 
gods.
Harts

ANLÄGGNING 9:2
Svärdslidebeslag, järn. 1 fragment av tresidig ten, i 
ena änden omböjd. L 2,9 cm
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ANLÄGGNING 14:1
Sköldbuckla, järn, med parerstång och brett brät
te. D 18,5 cm. 44

Svärdslidebeslag, järn, 2 st. Det ena av en ryggad 
ten omböjd i båda ändar. L 6,3 cm. Det andra av 
en ryggad ten med ögla i ena änden och omböjd i 
den andra. L 7,3 cm. 45
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Nitar till sköldbuckla, järn, 4 st. Nitarna av 2,2 cm 
långa tenar med kvadratiskt tvärsnitt. Skivformiga 
nithuvuden med inpunsad punktornering längs yt
terkanten. D 5,5 cm. 46

Sköldhandtag, järn. Runt grepp och runda änd 
plattor med dekor av inpunsade punkter längs yt 
terkanten. L 19,5 cm, st d 5 cm. 47
Hartsring, 2 st. D 35 resp. 28 cm.

191



ANLÄGGNING 16:1
Keramik, 162 g, av mellangrovt magrat gods, 
slammad yta, med brungrå till grågulbrun utsida 
och svart kärna.

ANLÄGGNING 20
Synål, brons, fragment med nålsöga. L 1,6 cm. 49 
Hartsring, ca 25 cm d.
ANLÄGGNING 21:1
Fibula?, järn, med ett litet bronsbeslag. St frag
mentet L 6,5 cm. Bronsbeslaget L 1,3 cm, br 0,6 
cm.
Krumkniv, järn. L 7,6 cm, br 5,3 cm. 48 
Hartsring, oval, 40x25 cm.
ANLÄGGNING 32:1
Avslag, grå till vit flinta, 3 st L 2—3,3 cm

ANLÄGGNING 32:2
Spån, grå, retuscherad flinta. L 5,4 cm, br 2,2 cm 

ANLÄGGNING 32:3
Spån, grå flinta, avbrutet. L 2,8 cm, br 3,5 cm
Keramik, 400 g, brungrå keramik med slammad 
yta, av fint magrat gods. 50

ANLÄGGNING 32:4
Keramik

ANLÄGGNING 32:5
Keramik

ANLÄGGNING 32:7
Hakar, 2 st och hyska, brons. L 1,7—1,8 cm, br 1,
1,3 resp 0,9 cm. 52

ANLÄGGNING 32:8
Bronsbleck, 2 st, tunna med omvikt kant. L 3,7 
resp 5,5 cm, br 0,5 resp 1 cm. 51
Keramik, 108 g, brungrå med slammad yta, av fint 
magrat gods, spjälkad.
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ANLÄGGNING 32:1a
Bryne, sandsten, nedtill mejselformat, upptill rör
format. Från sidan 2 st snett inborrade 0,2 cm st 
hål. L 5 cm. 54
Järnfragment, böjt i ena änden. L 2,7 cm. 53
Keramik, 74 g, svartgråbrun och slammad yta av 
fint magrat gods, spjälkad. 2 fragmentariska skär
vor av rödbrunt gods.

ANLÄGGNING 32:1b
Nål, ben, svart, blankpolerad med öga. L 9,4 cm. 
55
Nål, ben, svart, blankpolerad. Upptill ett vinkel- 
böjt hål inborrat uppifrån och från sidan 14 frag
ment. L 20,3 cm. 56
Nål, ben, 7 fragment, svart, blankpolerad med litet 
platt huvud. L 12,5 cm. 57
Knappar, ben 2 st ?, rörformiga, 14 fragment. 58
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Platta, ben, trapetsoid form. L 7,2 cm br 1,1-2,2 
cm. 59
Skrapa, mörkgrå flinta, parallellhuggen. L 3,1, br
1,7 cm. 60
Keramik, 25 g, av grovt magrat gods med ljus 
brungulgrå, slammad yta, ornerad med streckde
kor i V-form.
Benfragment, spetsigt. L 1 cm, br 1 cm 
Pärla, ben, rörformad. L 0,5 cm, br 0,1 cm. 61
Rostklumpar

ANLÄGGNING 32:1c
Ring, brons, spirallagd i 1,3 varv. D 2,1 cm. 62 
Ring, brons, spirallagd i 2 varv. D 1 cm.

ANLÄGGNING 32: ld
Spjutspets, vit flinta, lancettformad, parallellhug
gen. L 7,9 cm, br 2 cm, tj 0,6 cm. 64
Spjutspets, vit flinta, triangulär med intag vid ba
sen. L 8,3 cm, br 3,1 cm. 65

ANLÄGGNING 32: lf
Skafthålsyxa, grönsten, slipad. Eggpartiet avbru
tet. L 12 cm, br 5,5 cm, tj 3,5 cm. 63
Harts
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ANLÄGGNING 33
Spån, vit flinta, med retusch. L 3,8 cm, br 1,5 cm.
Keramik, 60 g, av mellangrovt magrat och tjock- 
väggigt gods, brungrå utsida med slammad och 
avstruken yta och gråsvart insida. En utsvängd 
mynningsbit av tunnväggigt och välbränt gods. 66
ANLÄGGNING 34
Avslag, grå till gråblå flinta. L 4 cm.

ANLÄGGNING 35:1
Nålspets, järn. L 2,7 cm, d 0,4 cm. 67

ANLÄGGNING 35:3
Hartsring

ANLÄGGNING 39:7 
Hartsring, 18 cm d.
ANLÄGGNING 42:1
Svärdslidebeslag, järn, 2 fragment. L 2,5 resp 2,7 
cm. 68
ANLÄGGNING 43 
Nålspets, brons, böjd. L 2,5 cm.
Ten, brons. L 1,5 cm, br 0,4 cm, tj 0,2 cm
Skära, järn, yttersta tångespetsen saknas. L 20,5 
cm. 69
Nitar, järn, 2 st till skäran. L 1 resp 1,2 cm. 70
Hartsring, 18 cm d.

Krumkniv, järn, med asymmetriskt blad. L. 12,3 
cm. Eggbr 8 cm. 71

ANLÄGGNING 47
Harts
ANLÄGGNING 55
Harts
ANLÄGGNING 60
Harts
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ANLÄGGNING 58
Lerkärl, amfora typ, gulbrunt, tjockväggigt gods 
med fint slammad utsida. Vid buk, kort hals och 
utåtvikt mynning. Två öron är placerade på skuld
rans övre del. H 19,4 cm, bukd 23,8 cm, myn- 
ningsd 12, 2 cm. 72

ANLÄGGNING 64
Battering, järn med beslagsplatta. L 5 cm. Beslags- 
plattan 3,5 x 3,7 cm.
Battering, järn. L 7,5 cm. Ringens diam 3,5 cm. 
Beslagsplattan 3,5 x 3,8 cm.
Hartsring, 25—30 cm d.
ANLÄGGNING 66 
Hartsring, 12 cm d.
ANLÄGGNING 68
Hartsringar, 2, 17—20 cm och 27 cm d.
ANLÄGGNING 69
Hartsring

ANLÄGGNING 70
Harts
ANLÄGGNING 75 
Hartsring, 35—40 cm d.

72
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6. Sockensammanfattning
Algutsrums socken är belägen på mellersta Ölands 
västra sida. Socknen har även givit namn till ett av 
Ölands sex härader.

Naturgeografiskt domineras socknen dels av 
västra landborgen med dess krönvall, som ställvis 
höjer sig någon meter över omgivande terräng, 
och dels av en isälvsavlagring, som löper i öst
västlig riktning. Den senare omlagrades av Baltis
ka issjön och består idag av ett flertal låga åsar.

Moränjordar täcker större delen av socknen, 
men vid Övetorp, Gråborg och Hässlebybrottet 
går kalkstensgrunden ställvis i dagen. Större våt
marker finns idag endast norr och öster om Grå
borg och mellan Törnbottens by och Jordtorps- 
åsen.

Socknen ligger i en utpräglad jordbruksbygd, 
men trots detta upptar skogen nära hälften av dess 
totala areal.

Algutsrum räknar ca 400 registrerade fornläm- 
ningar, fördelade på 78 lokaler. De flesta, med 
undantag av ett tunt stråk kustnära gravar, är be
lägna på höjdsträckningarna på eller öster om 
västra landborgen.

På åsen mellan Övetorp och Hult ligger ett pärl

band av husgrunder och stensträngar. Mellan des
sa finns domarringar, resta stenar och låga sten- 
sättningar insprängda. I utmarkerna nordost om 
Övetorps by ligger flera stora husgrundskomplex 
men ytterst få kända gravar.

Fornlämningsbilden är den diametralt motsatta 
på Jordtorps- och Törnbottenåsarna. Här utgörs 
de synliga fornlämningarna främst av ensamlig
gande gravar och gravfält medan boplatslämningar 
endast är kända genom några få fragmentariska 
stensträngar och fynd av ämnesjärn.

Det tredje fornlämningsstråket löper längs med 
västra landborgen och vidare in i Torslunda sock
en.

Som framgått i kap 3 har delar av två större 
gravfält undersökts sakkunnigt. Gravarna vid Al
gutsrum ingick en gång i ett drygt kilometerlängt 
landborgsgravfält. Större delen av gravfältet för
stördes vid sekelskiftet, då området närmast kyr
kan upptogs för grustäkt. En annan del förstördes 
på 1930-talet då man anlade ny väg till Möllstorps 
by.

Den andra gravfältsundersökningen föranled
des av täktverksamhet på Törnbottenåsen strax 
nordost om Törnbottens by.

Fig. 111:26. Bilder från tidigt 1900-tal visar att grav
fältet invid Algutsrums kyrka redan då var totalför
stört av grustäkt.

Photographs from the early I900’s show that the 
grave-field near Algutsrum church had already 
been totally eradicated by the gravel-pit.
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Sammanlagt har ett 60-tal gravanläggningar 
med tillsammans 85 gravgömmor undersökts. Av 
dessa var 74 st eller 87% brandgravar och endast 
13% skelettgravar. Fem av skeletten var gravlagda 
i hällkista, två i stensatt grop och tre i grop. Två 
utgjordes av skelettrester i stenpackning.

Brandgravarna kan indelas i benlager, bengro
par, stensatta bengropar, urnegravar, urnegravar i 
stenkista, urnegravar i stensatt grop, brandlager, 
brandgrop och brända ben i stenkista.

Den största gruppen utgöres av benlager, 34 st, 
tätt följd av urnegravar, 30 st, och av de senare 
återfanns två i stenkista. Därefter är det ett stort 
hopp till nästa grupp, bengropar, åtta st. Brand
grop och brandlager kunde endast konstateras i 
vardera ett fall.

Om harts och keramik borträknas innehöll en
dast 23% av gravgömmorna ett eller flera föremål. 
Hällkistorna innehöll flest fynd. Primära benlager 
var så gott som alltid fyndtomma, medan sekundä
ra benlager, vilket här innebär att de finns i kombi
nation med annan typ av gravgömma, kunde inne
hålla föremål, såsom A2 vid Algutsrum och A6 vid 
Törnbotten. Av urnegravarna innehöll sju st ett 
eller flera föremål.

De fyndförande gravarna vid Törnbotten visar 
att gravfältet varit i bruk från stenålderns slutske

de och in i folkvandringstid men med tyngdpunkt i 
övergången mellan sen förromersk och äldre ro
mersk järnålder. Ser man till gravfältet som helhet 
tyder dock den inre gravformen på att tyngdpunk
ten bör förläggas till yngre bronsålder och förro
mersk järnålder.

En liknande utveckling kan följas vid Algutsrum 
fornl nr 13. Den äldsta graven var just A13, som 
utgjordes av en hällkista med överliggande röse. 
Kistan innehöll ett flertal gravläggningar där den 
äldsta kan dateras till övergången mellan sten- och 
bronsålder. Övriga fyndförande anläggningar visar 
att denna del av gravfältet varit i bruk under äldre 
romersk järnålder.

Av de osakkunnigt undersökta gravarna kan 
inte mindre än fyra gravfynd, två skelettgravar och 
två brandgravar, härledas till Holmetorps ägor. 
Av dessa innehöll tre vapen. Den fjärde, som var 
en brandgrav, innehöll en bågformig fibula, vilken 
enligt brev från O C Ekman till Hildebrand skulle 
ha legat i en urna av brons. Urnan tillvaratogs ej 
då den inte ansågs vara av ”värde”. Vapnen ut
gjordes av ett böjt eneggat svärd med glödpatina, 
en lans- och en spjutspets samt en sköldbuckla av 
järn. Den sistnämnda var försedd med parerstång 
och kantlist av brons.

Fig. 111:27. Stensättning A2. Sten med 8 skålgropar Stone-setting A2. Stone with eight cup marks found
påträffad intill täckflisorna över graven, cf Stjern- close to the slabs covering the grave, 
quist 1989. Foto KLM.
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Fig. 111:28. Sköldbuckla av järn, försedd med kant
list av brons, från första hälften av det andra år
hundradet e. Kr. Funnen i en ”grop” vid Holme- 
torp. KLM 2203.

Bronze-rimmed iron shield boss from the first half 
of the 2nd. cent. A.D. Discovered in a ”pit” in 
Holmetorp. KLM inv. no. 2203.

Från en åker invid Övetorps by kommer två 
krumknivar, en S-formig kniv, två tveeggade 
svärd, en holkyxa samt en fingerring av silver 
(Rasch 1985 s 27). Föremålen tyder på att det här 
har legat ett numera bortodlat gravfält från äldre 
järnålder.

Vid slutet av 1920-talet företog Stenberger be
byggelsehistoriska forskningsgrävningar på 
Öland. Bl a undersöktes delar av ett husgrunds- 
område 800 m nordost om Övetorps by. Gårds- 
komplexet består av fyra hus, vilka är grupperade 
runt en gårdsplan. Vid undersökningen påträffa
des sjömalm, slagg, ämnesjärn och kamfragment. 
Stenberger daterar gårdskomplexets upphörande 
till 500-talet e Kr. (Stenberger 1933 s 129 ff)

Drygt 40 år senare undersöktes, efter en anmä
lan om fynd av två solidi, delar av ett överplöjt hus 
ca 450 m söder om ovannämnda boplats. Vid un
dersökningen framkom, kulturlager, stolphål och 
härdar. Kulturlagret innehöll bl a en ringsölja med 
ansiktsmask. Fyndet dateras till 500-talet e.Kr. 
(Beskow-Sjöberg 1978 s 73).

Kämpgravsbygdens upphörande har länge satts 
i samband med romarrikets fall och de stora folk
omflyttningarna i Europa under 400-talet e Kr. 
Sålunda ansåg Stenberger att det fanns ett klart 
samband mellan de många myntskatterna, uppfö

randet av ringborgar och kämpgravsbygdens has
tiga övergivande. Vid en förnyad genomgång av 
professor Stenbergers grävningsrapporter har 
Bengt Edgren emellertid kunnat påvisa att kämp
gravsbygdens gårdar successivt övergivits från bör
jan av 500-talet till början av 700 talet e Kr (Ed
gren 1979 s 40). Troligen var det marginalområde
nas gårdar som övergavs först, medan centralbyg
dens gårdar fortlevde in i 700—800-talet e Kr då en 
reglering av de öländska byarna tycks ha skett. 
Centralbygdens gårdar, vilka är belägna inom de 
nuvarande byarnas inägor, ger sig framförallt till
känna genom fynd av slagg och ämnesjärn samt av 
myntat och omyntat guld. Sådana fynd har i Al- 
gutsrums socken främst gjorts öster om landbor
gen invid de byar som av Göransson anses vara 
socknens äldsta (Göransson 1985 s 44, Rasch 1985 
s 28)

Socknens största ädelmetallfynd har gjorts på 
Holmetorps ägor, men även från byarna Hässleby, 
Törnbotten och Övetorp kommer liknande guld
fynd.

På kustslätten väster om landborgen finns en
dast två kända guldfyndslokaler. Det ena fyndet 
utgöres av en trind guldarmring och härstammar 
från Möllstorps ägor och det andra är en solidus, 
som är funnen på Aledals ägor.

Några säkra gravfynd från folkvandringstid eller 
vendeltid är inte kända och lösfynden från dessa 
perioder utgöres, förutom av ämnesjärn och ädel
metallfynd, främst av armborst- och korsformiga 
fibulor.

Även de vikingatida gravfynden är fåtaliga. 
Från Algutsrums kyrkogård och från Jordtorps by 
härstammar dubbelskaliga spännbucklor, vilka en
ligt uppgift tillvaratagits ur söndergrävda gravar 
och från Törnbottens by kommer ett djurhuvud- 
format spänne.

En mindre vikingatida silverskatt bestående av 
13 arabiska mynt kan härledas till Algutsrums by 
och en lösfunnen vikt tillskrivs Saxnäs ägor. Det är 
också strax söder om Saxnäs, som socknens största 
koncentration av kustnära gravar är belägna, och 
detta tillsammans med viktfyndet kan indikera ett 
förhistoriskt handels- och hamnläge.

Ringborgen Gråborg är annars den plats, som 
har gett flest fynd från den yngre järnåldern. 
Bland fynden bör ett reliefspänne från 500-talet i 
massivt silver med förgylld båge och fot omnäm
nas.

Sammantaget visar de fasta fornlämningarna 
samt grav-, boplats- och lösfynden att bosättning
en öster om landborgen varit stabil under hela 
järnåldern. Det är endast i socknens allra östligas
te del, som bebyggelsen upphört, och detta skedde 
redan vid övergången mellan äldre och yngre järn
ålder.

Den nästan totala frånvaron av både fornfynd 
och fornlämningar på kustslätten tyder på att nå
gon uppodling i större skala inte skett förrän under 
tidig medeltid.
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Karta 111:4. Daterande gravfynd från järnåldern i 
Algutsrums socken. Utdrag ur topografisk karta. 
Skala 1:50 000.

Iron age burials in Algutsrum parish. Extracted 
from the topographical map of Sweden. Scale 
1:50 000.
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6. Summary

The parish of Algutsrum lies in west central Öland 
and has given its name to one of Öland’s six Hun
dreds.

The landscape is dominated by the escarpment 
of the "Västra Landborgen”, its beach ridge, the 
"Kronvall”, and by an ice-river, deposit running in 
an east-west direction. The ice-river deposit was 
covered by the Baltic ice-lake and this deposit now 
consists of a number of low ridges.

Moraine deposits cover the greater part of the 
parish, but limestone outcrops are visable at Öve- 
torp, Gråborg and Hässleby. Large water-mea
dows are now found only to the north and east of 
Gråborg, and between Törnbotten village and the 
Jordtorp ridge. The parish is pronouncedly agri
cultural in character, even though almost half of its 
total area is covered by woodland.

There are about 400 registered prehistoric mo
numents in Algutsrum, distributed among 78 sites. 
Apart from a narrow band of coastal graves, most 
of them lie on the high land on, or to the east of, 
the "Västra Landborgen”.

A band of building remains and field-wall sy
stems lies on the ridge between Övetorp and Hult. 
Stone circles, upright stones, and low stone-set- 
tings are interspersed between the remains. On the 
outlying land to the northeast of Övetorp there are 
several large complexes of building foundations 
and field-wall systems but extremely few graves.

The complete opposite pattern can be seen in 
the prehistoric remains on the Jordtorp and Törn
botten ridges: on the contrary, isolated graves 
and cemeteries dominate, and the remains of pre
historic settlements are the exception.

The third band of prehistoric remains runs pa
rallel to the "Västra Landborgen” and into Tors- 
lunda parish.

It has been mentioned in Chap. 3, that parts of 
two large cemeteries have been excavated by ar
chaeologists. The graves at Algutsrum once for
med a kilometer-long cemetery on the ”Land
borg", but most of the cemetery was destroyed at 
the turn of the century, when the part closest to the 
church was used for gravel extraction. Another 
part disappeared when the new road to Möllstorp 
was built during the 1930’s.

The other excavation, which took place bet
ween 1959 and 1962, was a result of gravel extrac
tion on the Törnbotten ridge immediately to the 
northeast of the Törnbotten village.

A total of 60 graves containing 85 burials have 
been excavated in the parish, and of these seventy- 
four (87%) were cremations, and only 13% were 
inhumations. Five of the skeletons were deposited 
in stone cists, two in stone-lined pits and three 
in pits. Two fragments of skeleton remains were 
found in the stone-filling.

The cremation graves may be divided into bones 
in layers, bones in pits, bones in stone-lined pits, 
urn burials, urn burials in stone cists, cremation 
layers, cremation pits, and cremated bones in sto
ne cists.

The largest group is that of the bones in layers 
(34), closely followed by urn burials (30), two of 
which were in stone cists. There is a considerable 
jump to the next group, bones in pits (8), followed 
by one cremation pit and one cremation layer. 
Resin caulking and pottery excluded, only 23% of 
the burials contained one or more grave goods. 
The stone cists were found to contain the most 
objects. Finds were rarely discovered in the prima
ry bone-layers, whereas, as in A2 at Algutsrum 
and A6 at Törnbotten, the secondary bonelayers 
could yield finds. Seven of the urn burials contai
ned one or more objects.

Those graves at Törnbotten containing grave 
goods show that the cemetery was in general use 
from the final phase of the stone age to the migra
tion period, but with the principle period of usage 
being concentrated to the transitional period bet
ween the late pre- and early Roman iron ages. 
However, when the cemetery is considered as a 
whole, the internal structure of the graves would 
seem to suggest that their principal period of usage 
had been between the bronze- and pre-Roman 
iron ages.

A similar development pattern can be seen at 
Algutsrum Inv. no. 13. The earliest of the graves is 
A13, the stone-slab cist covered by a cairn. The 
cist held a number of grave features, the oldest of 
which can be dated to the transitional period bet
ween the stone- and bronze ages. The other burials 
containing grave-goods show that this part of the 
cemetery was in use during the early Roman iron 
age.

Of the graves which were not excavated by ar
chaeologists, no fewer than four, two inhumations 
and two cremations, were traceable to the Holme- 
torp property. Three of these contained weapons, 
and from the fourth, a cremation grave, a bow 
fibula was recovered. The fibula, according to
O.C. Ekman, in a letter to Hildebrand, was disco
vered in a bronze urn. The urn itself was not saved 
as it was considered to be ”of little value”.The 
weapon-find consisted of a curved single-edged 
sword, a lance head, a spear-head, and a bronze- 
edged iron shield-boss with a cross-guard.

Two curved knives, an S-shaped knife, two 
double-edged swords, a socket-axe and a silver 
finger-ring were found in a field close to Övetorp 
village (Rasch 1985 p. 27). These objects would 
seem to indicate that the field once contained an 
early iron age cemetery, which was later destroyed 
by cultivation.
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At the end of the I920’s Stenberger carried out 
research work into the history of settlement on 
Öland. This included the excavation of parts of a 
complex of building remains, 800 m to the north
east of Övetorp. The complex, a farm, consists of 
four buildings grouped around a yard. In addition 
to finds, which would normally be found in a self- 
sufficient peasant household, ore, slag, iron cur
rency-bars and comb fragments were also found 
there. Stenberger dated the abandonment of the 
farm to the 6th. century A. D. (Stenberger 1933 
p 129 ff).

Some 40 years later, the discovery of two solidi 
was reported, and this lead to the excavation of 
parts of a building some 450 m. to the south of the 
house foundations mentioned above. The excava
tion revealed post-holes, hearths and an occupa
tion layer. The finds included a penanular buckle 
with a mask, and this dates the occupation to the 
6th.-century A. D. (Beskow-Sjöberg 1978 p 73).

The cessation of these settlements, known as the 
”Kämpagravsbygd”, has long been associated with 
the fall of the Roman Empire and the great Euro
pean migrations of the 5th. century A. D. Sten
berger asserted that a clear relationship existed 
between the numerous coin hoards, the appearan
ce of ring-forts, and the sudden abandonment of 
the settlement complexes. Edgren made a new stu
dy of Stenberger’s Excavation Reports, and has 
been able to show that the farms were successively 
abandoned from the beginning of the 6th., until 
the beginning of the 9th. century (Edgren 1979 p 
40). The new farms were established between the 
deserted settlement complexes and the sites of pre
sent-day villages, and thus often lie in fields be
longing to the latter. They often lie under ploug
hed land, and have made their presence known by 
the appearance of, principally, slag, iron currency 
bars, gold coins and unminted gold. In Algutsrum 
parish such finds were made to the east of the 
"Västra Landborgen”, close to, as Göransson be
lieves, the oldest villages in the parish.(Göransson 
1985 p 44, Rasch 1985 p 28).

Although the largest find of precious metal in 
the parish was made on Holmetorp property, simi
lar gold finds have been discovered in the villages 
of Hässleby, Törnbotten,and Övetorp. There are 
only two known gold finds from the coastal plain 
to the west of the ”Västra Landborgen”, a bulky 
gold arm-ring found at Möllstorp, and a solidus 
from Aledal.

There are no known graves which can with abso
lute certainty be dated to the Migration- or Ven- 
del-periods, and the only known stray finds, apart 
from the iron currency bars and precious metal, 
consisted mostly of crossbow and cruciform broo
ches.

Finds from the Viking age are rare; nonetheless 
two pairs of double-shelled tortoise brooches and 
an animalhead brooch have been found. The broo
ches are said to have come from despoiled graves 
in Algutsrum churchyard, and from the village of 
Jordtorp, the animal-head brooch from the village 
of Törn botten.

Otherwise, it is the fortess of Gråborg, which 
has yielded most of the finds from the later part of 
the iron age. Among these, an 6th.-century relief 
brooch in massive silver with a gilded bow and 
foot, was found here.

A small Viking age silver hoard, consisting of 13 
arabie coins was found in Algutsrum village and a 
stray find, - a weight, - is ascribed to Saxnäs land. 
The densest concentration of coastal graves in the 
parish lies to the immediate south of Saxnäs, and 
this concentration, taken together with the weight, 
could indicate that a prehistoric trading-centre lay 
here.

Considered as a whole, the field monument, the 
graves, the settlements and the stray finds, show 
that the settlement east of the ”Landborg” was 
constant throughout the iron age. It was only in the 
easternmost part of the parish that the settlements 
were abandoned and this had already taken place 
during the transition period between the early and 
late iron ages. The virtual absence of both pre
historic finds and remains on the coastal plain indi
cates that it was not cultivated on any large scale 
before the early Middle Ages.
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Fig. 111:29. Flygbild av Ölands största fornborg, 
Gråborg, uppförd under äldre järnålder och om
byggd under tidig medeltid. Längst ner till höger St 
Knuts kapell. Foto Jan Norrman.

Aerial photo of the largest of Öland’s ring-forts. It 
was constructed during the Early Iron Age, and 
rebuilt during the Middle Ages. At the bottom right: 
St. Knut’s chapel.
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Guldhalskragen från Färjestaden är funnen 1860 
och väger 707 gram. Den består av fem ringar, 
vilka är dekorerade med 274 figurer. Halskragen är 
ett exempel på de skandinaviska guldsmedernas 
stora hantverksskicklighet under folkvandringsti- 
den.

The gold collar from Färjestaden was found in 1860 
and weighs 707 grammes. It is composed of five 
rings covered by ornamentation and figure repre
sentations, 274 figures in all. The collar is an ex
ample of the exquisite Scandinavian goldsmith’s 
work of the Migration Period.
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IV Torslunda socken
av Monika Rasch

1. Inledande sockenbeskrivning
Torslunda socken ligger på mellersta Ölands väst
ra sida. Den gränsar i söder till Vickleby, i norr till 
Algutsrum och i öster till Gårdby och Norra Möck- 
leby socknar. Landskapet präglas, med undantag 
av dess östra del där Mittlandsskogen har sin sydli
gaste utlöpare, av ett öppet åkerlandskap.

Av socknens totala areal på 55,71 km2 är ca 38,4 
% åker, 9,1% äng, 18,7% skogs- och hagmark, 
samt 33,8% alvar-, impediment- och våtmarker. 
Torslunda är den till ytan största kyrksocknen som 
ingår i Algutsrums härad (G Palm 1952 s 11). De 
fruktbara moränlerorna, som täcker större delen 
av socknen, bidrager till att denna är en av de 
bördigaste socknarna på Öland.

Landborgen delar socknen i en västlig kustslätt 
och en östlig höglandsdel. Den geografiska upp
delningen förstärks ytterligare av den upp till 300 
m breda och 5-7 m höga krönvall som löper längs 
landborgskanten från Torslunda by och söder ut. 
Strandvallen bildades då Baltiska issjön gjorde ett 
längre uppehåll under sitt regressionsförlopp. Ma
terialet i vallen är mycket grovt och består huvud
sakligen av kantig kalkstensflis (L Rudmark 1980 s 
69). Krönvallens östra sida täcks ställvis av tjocka 
flygsandsdyner. Välutbildade strandvallar finns 
också vid byarna Tveta och Tävelsrum.

Längst i söder börjar Stora Alvaret. Alvaret är 
en hed, som under det senaste decenniet förbus
kats p.g.a. det låga betestrycket. Igenväxningen 
började efter andra värdskriget då jordbruket 
omstrukturerades till förmån för åkerbruk på be
kostnad av boskapskötsel.

På kustslätten överlagras den kalkfattiga morä
nen bitvis av låga strandvallar och flygsandsdyner.

Samtliga våtmarker är belägna öster om land
borgen. Ett större våtmarksområde börjar vid 
Arontorps by, passerar norr om Tävelsrum och 
slutar först i Norra Möckleby socken. Ett annat 
börjar mellan byarna Kåtorp och Lenstad och fort
sätter in i Gårdby sn. Längst i söder och i direkt 
anslutning till Stora Alvaret ligger Stora Utmos-

sen. Två större vägar genomkorsar socknen. Väg 
136 löper längs landborgskantens krön och förbin
der de olika kyrkbyarna på öns västra sida. Den 
nedre vägen förbinder byarna väster om landbor
gen. Socknens högsta punkt, som ligger drygt 50 m 
ö h, är belägen på krönvallen mellan byarna 
Ölands Skogsby och Eriksöre.

Vid sekelskiftet började de båda byarna Färje
staden och Ölands Skogsby en omvandling från by 
till tätort. Färjestaden blev genom färjeförbindel- 
sen med Kalmar en viktig knutpunkt mellan Öland 
och fastlandet. Flyttningen av Ölands folkhögsko
la till Skogsby samhälle år 1909 samt järnvägens 
tillkomst bidrog till detta samhälles kraftiga ex
pansion.

I socknen finns ytterligare 11 byar. De uppdelas 
i överbyar, belägna öster om landborgen, och ne- 
derbyar, belägna väster om landborgen (G Palm 
1952 s 14). Björnhovda by är med sina 30-tal går
dar socknens största. Byn är belägen på landborgs- 
sluttningen öster om Färjestaden.

Landborgens krönvall med utlöpare har sock
nens största sammanhängande fornlämningsstråk. 
På en 5 km lång sträcka finns ett 30-tal registrerade 
fornlämningslokaler, gravfält och enstaka eller 
gruppvis liggande gravanläggningar samt ett hus- 
grundsområde. I hela socknen registrerades vid 
fornminnesinventeringen 1976 ca 400 fornläm- 
ningar fördelade på 148 lokaler. Merparten eller 
ca 300 är gravar. Av dessa är ca 200 samlade på 8 
gravfält. De ensamliggande gravarna och gravfäl
ten är främst koncentrerade till västra landborgen 
och de mindre grusåsarna vid Tveta och Tävels
rum. Ett stråk med glest liggande kustnära gravar 
kan följas längs ancylus- och litorinavallarna. Det 
låga antalet beror troligen på den stora uppodling
en av kustslätten, som inleddes vid slutet av 1700- 
talet. Ett 30-tal gravar i socknen har undersökts 
sakkunnigt. Flertalet har framkommit vid vägför- 
bättringsarbeten under 1930-, 40- och 50-talen.
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Fig. IV:1. Flygbild över Kåtorps ägor omgivna av 
Mittlandsskogen. I bakgrunden skymtar Östersjön. 
I förgrunden ses delar av Kåtorps by. Foto U E 
Hagberg.

Aerial photo of the property of Kåtorp village, sur
rounded by the Midland forest. The Baltic Sea is 
visible in the background. In the foreground parts 
of Kåtorp village.

2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och 
gravfält

4. Tre runda stensättningar, på flackt morän
krön, i lövskog, ca 1 400 m SV om Tävelsrums 
by. Stensättningarna är 10 m d och 0,3-0,5 
m h.

5. Plats för borttaget rose, 1 km NO om Skogs
by vandrarhem.

11. Stensättning, rund, på flack moränhöjd, i al-

varmark, ca 700 m SO om Kalkstad. Sten- 
sättningen är 8 m d och 0,2 m h, övertorvad 
med i ytan enstaka stenar.

12. Stensättning, rund, på flack moränmark, i 
kanten av alvarmark, ca 1 200 m SV om Ul- 
levi by. Stensättningen är 9 m d och 0,2 m h, 
övertorvad med i ytan talrika stenar.
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13. Stensättningsliknande lämning, i flack mo
ränmark, ca 750 NO om Kalkstad. Lämning
en, som är oval och orienterad i N-S, är 
11x8 m st, 0,3 m h och övertorvad med i 
ytan talrika stenar.

14. Gravfält, i alvarmark, beväxt med enbuskar, 
ca 800 m Ö om Kalkstads by. Inom ett områ
de av 220x70 m finns 100 runda stensätt- 
ningar 5 — 11 m d och 0,3—0,7 m h. I flertalet 
stensättningar finns i centrum större kalk- 
stenshällar. Samtliga stensättningar är över- 
torvade

15. Stensättning, rund, i flack moränmark vid 
kanten av Stora Alvaret, ca 100 m Ö om 
fornl. nr 14. Stensättningen är 13 m d och 
0,4 m h, övertorvad med i ytan enstaka ste
nar. I dess mitt finns en kalkstenshäll.

16. Stensättningsliknande lämning, i flack mo
ränmark vid kanten av Stora Alvaret, ca 50 
m SSO om fornl. nr. 15. Lämningen, som är 
orienterad i N-S, är 11x7 m och 0,3 m h.

21. Fyra stensättningar, på svag förhöjning i al
varmark, ca 100 m S om Lenstads by. Platsen 
kallad Tors kulle. Stensättningarna varav två 
är runda är 6 resp. 10 m d och 0,1 resp. 0,8 m 
h. Två är oregelbundna 9x7 resp 10x7 m st 
och 0,1 resp. 0,1-0,4 m h. Runt fornläm- 
ningen finns många kantställda kalkstens- 
hällar.

22. Stensättning, kalkhäll och rest sten. Sten
sättningen kallas Odens rör och ligger på 
flackt krön i alvarmark ca 800 m OSO om 
Lenstads by. Den runda stensättningen är 14 
m d och 0,7 m h. Kalkstenshällen är 1,8 m 1,
1,1 m br och 0,1 m tj. Den resta stenen är 1,4 
m h och 0,6 m tj.

24. Rund stensättning och rest sten, i trädgård i 
Lenstads by. Stensättningen är övertorvad 
och har kantkedja. Den är 10 m d och 0,4 m 
h.

29. Stensättningsliknande lämning, i flack mo
ränmark, beväxt med enbuskar, ca 700 m S 
om Kalkstad. Lämningen är 8 m d och 0,5 m 
h.

32. Plats för borttaget röse.
33. Två rösen, på svagt nordnordväst sluttande 

moränmark, mellan väg och betesmark, ca 
400 m NNV om Lenstads by. Rösena är 18 
resp 19 m d och 1,7 m h.

35. Plats för borttaget röse, 600 m SSV om Tä- 
velsrum.

36. Gravfält, på Degerrörsbackarna, en flack 
moränås i igenväxande hagmark, ca 400 m 
VNV om Tävelsrums by. Inom ett 210x50 m 
st område finns 20 runda, 4 rektangulära och 
5 oregelbundna stensättningar. De runda 
stensättningarna är 6-20 m d och 0,1-0,8 m

h, varav sex har kantkedja och 12 är övertor- 
vade. De rektangulära stensättningarna är 
8x4-17x10 m st och 0,15—0,9 m h. Två är 
övertorvade varav den ena har kantkedja 
och den andra fyra hörnstenar. De oregel
bundna är 6—8 m d och intill 0,2 m h och 
övertorvade.

38. Två stensättningsliknande lämningar, i svagt 
sydsluttande moränmark invid väg, 400 m 
NNV om Tävelsrum. Lämningarna är 7 m d 
och 0,1—0,2 m h.

40. Tre resta stenar och en stensättning, på väst- 
sluttning av landborgens krönvall, i åker, ca 
30 m Ö om riksväg 136 vid Björnhovda by. 
De resta stenarna är 1,5—1,9 m h, 1 — 1,1 m 
br och 0,3—0,5 m tj. Stensättningen är över
torvad.

42. Stensättning, rund, på krön av sandås, i 
skogsmark, ca 10 m Ö om Strandskogsmar
ken. Den övertorvade stensättningen är 10 
m d och 0,3 m h.

43. Rektangulär stenkrets och en rest sten, på 
krön av västsluttande moränmark, i löväng, 
250 m S om Runsbäcksläge. Stenkretsen, 
som är orienterad i NNO-SSV, är 5 x 4 m och 
består av 10 stenar varav 5 är omkullfallna. 
Stenarna är 1 — 1,5 m h, 0,5—1 m br och 0,3— 
0,9 m tj. Den resta stenen är 1 m h, 0,7 m br 
och 0,6 m tj. 7 m SV om denna sten finns en 
liggande 1,3 m 1 sten.

44. Två stensättningar på krönet av svag NV 
sluttning moränmark i löväng, ca 1 200 m 
VNV om Runsbäcks by och ca 150 m Ö om 
Kalmarsund. Stensättningarna är 12 resp 13 
m d och 0,3 resp 0,7 m h. Den sydligaste 
stensättningen har kantkedja.

46. Stensättning, rund, på VNV sluttande mo
ränmark, i lövskogsdunge, ca 800 m VNV 
om Runsbäcks by. Stensättningen är 9 m d 
och 0,5 m h.

47. Stensättningsliknande lämning, på svagt mot
V sluttande moränmark, i lövskog, ca 50 m 
N om Snäckstaviken. Lämningen är 7 m d 
och 0,2 m h.

49. Stensättning och stensättningsliknande läm
ning, på svagt mot NV sluttande morän
mark, i trädgård, ca 300 m NNO om Snäck
staviken. Den runda stensättningen är 23 m 
d och 0,1 m h, övertorvad och med kantked
ja. Den stensättningsliknande lämningen är 
4x2 m st, 0,5 m h och övertorvad.

50. Stensättning och två resta stenar, på land- 
borgssluttning SO om Björnhovda, ca 100 m
V om riksväg 136. Stensättningen är 10 m d 
och 0,6 m h. Kantkedja i den sydöstra delen. 
De resta stenarna är 2,1 resp 2,5 m h, 0,7 
resp 1.1 m br och 0,6 m tj.
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52a. Gravfält, på krön och sidor av flack morän
ås, i skogsmark, ca 800 m NV om Tävels- 
rums by. Inom ett 40 x 20 m st område finns 
14 runda och övertorvade stensättningar 4— 
7 m d och 0,1—0,4 m h. En rest sten 1,3 m 1, 
0,3 m br och 0,3 m tj.

52b. Två runda stensättningar, 50 m VSV om 
gravfält nr 52a. Dessa är 4 m d, 0,1 m h och 
övertorvade.

54. Gravfält, på flack sandmark, i lövskog, 450 
m SSV om Tveta by. Inom ett 100x50 m st 
område ligger ett röse med kantkedja 14 m d 
och 1,5 m h och 10 runda stensättningar 4—7 
m d och 0,2—0,7 m h. På gravfältet finns 
också ett flertal kantställda kalkstenshällar.

55. Hög, på flack sandig åkermark, ca 200 m V 
om Tveta by. Högen är 12 m d och 1,2 m h.

56. Gravfält, på krön och sluttning av moränås, 
beväxt med enbuskar, ca 600 m Ö om Tä- 
velsrums by, i den s k Tävelsrumstäkten. På 
gravfältet finns inom ett 250x10—30 m st 
område ett röse 15 m d och 1,2 m h, 33 runda 
stensättningar 5—10 m d och 0,1—0,3 m h, 
en domarring 18 m d av 9 stenar 0,6—1,2 m 
h, 0,5—0,9 m br och 0,3—0,8 m tj, samt fem 
resta stenar 0,3-1,2 m h, 0,3-0,7 m br och 
0,3—0,6 m tj.

60. Plats för borttagen stensättning, 50 m Ö om 
Skogsby.

62. Stensättning, på svagt västnordvästsluttande 
moränmark, vid Eriksöre camping. Den ok- 
togonala stensättningen är 11 m d och intill 
0,1 m h och försedd med kantkedja.

63. Två stensättningar, på svagt västnordväst
sluttande moränmark, vid Eriksöre cam
pingplats. De runda stensättningarna är 7 
resp 12 m d och 0,2 resp 0,3 m h. Båda har 
kantkedja.

64. Stensättning, på svagt västnordvästsluttande 
sandmark, i lövskogsdunge, ca 250 m SO om 
Eriksöre camping. Den runda stensättning
en, som är övertorvad, är 12 m d, 0,2 m h 
och försedd med kantkedja.

65. Stensättningsliknande lämning, på svagt 
västnordvästsluttande sandmark, i åkerkant, 
ca 450 m Ö om Eriksöre strand. Lämningen 
är 10 m d och 0,3 m h.

67. Två stensättningar och en stensättningslik
nande lämning, på landborgens krön, i tomt
mark, invid och V om väg 136 vid Eriksöre 
by. De runda stensättningarna är 11 resp 13 
m d och 0,2 resp 0,1 m h. I den stensättnings
liknande lämningen, 15 m d och 0,3 m h, 
finns en i senare tid byggd källare.

68. Hög, på landborgskrönet, alldeles V om väg 
136 vid Eriksöre by. Högen är 19 m d och 1,2 
m h. I högen finns en källare inbyggd.

69. Hög, på landborgskrönet, alldeles V om väg 
136 vid Eriksöre by. Högen är 20 m d och 1,5 
m h. I högen finns en källare inbyggd.

70. Två stensättningar, på landborgskrönet, all
deles V om väg 136 och N om Eriksöre by. 
De runda stensättningarna är 8,5 resp 14 m d 
och 0,3 resp 0,1 m h. Den största stensätt
ningen har kantkedja i den norra delen.

71. Plats för borttaget gravfält, invid och V om 
väg 136 och N om Eriksöre by.

72. Hög, stensättning och liggande sten, på krö
net av landborgen, alldeles V om väg 136, ca 
500 m N om Eriksöre by. Högen är 25 m d 
och 1,5 m h. Den runda stensättningen, som 
är övertorvad, är 7 m d och 0,2 m h. Den 
liggande stenen är 1,2 ml, 0,6 m br och 0,6 m
tj-

73. Stensättning, på krönet av landborgens 
krönvall, invid och V om väg 136, ca 600 m 
N om Eriksöre by. Den runda stensättning
en är 9 m d, 0,2 m h och övertorvad.

74. Stensättning, stensättningsliknande lämning 
och två gråstenar, på krönet av landborgens 
krön vall, ca 600 m N om Eriksöre by och V 
om väg 136. Den runda stensättningen är 16 
m d, 0,6 m h och övertorvad. Den stensätt
ningsliknande lämningen, som också den är 
övertorvad, är 14 m d och 0,5 m h. De båda 
gråstensblocken är 1,6x1 resp 1,8x1,1 m st 
och 0,75 resp 0,4 m h.

75. Plats för borttagen hög, ca 350 m SSO om 
Kråketorp och V om väg 136.

76a. Gravfält, på krönet av landborgens kronvall, 
på impediment och i åker, ca 300 m Ö om 
Kråketorp och V om väg 136. Inom ett 120 
X 20-60 m stort område ligger 2 högar 18— 
21 m d och 1-1,6 m h och 8 runda stensätt
ningar 10—20 m d, 0,1—0,5 m h och övertor
vade.

76b. Hög, på krönet av landborgskantens kron
vall, ca 350 Ö om Kråketorp och V om väg 
136. Högen är 18 m d och 1,8 m h.

77. Uppallad älvkvarnsten, i alvarmark, ca
1 100 m NNO om Eriksöre by och ca 70 m Ö 
om väg 136. Gråstensblocket är 1,7 m 1, 1 m 
br och 0,9 m h. Stenen ligger uppallad på tre 
0,4—0,6 m st stenar. På blockets ovansida är
2 skålgropar.

78. Plats för bortodlad stensättning, ca 400 m Ö 
om Kråketorp.

79. Hög, stensättning och stenkrets, på flack 
sandås, ca 600 m ONO om Kråketorp och Ö 
om väg 136. Högen är 14 m d och 1,7 m h. 
Den runda stensättningen är 16 m d och 0,8 
m h. Den rektangulära stenkretsen är 5x3,5 
m och består av 4 resta hörnstenar. Stenarna 
är mellan 0,9 och 1,6 m h.
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Fig. IV:2. En student lutar sig mot forni nr 77, en 
uppallad sten med skålgropar. I bakgrunden skym
tar f orni nr 79, en rektangulär stensättning med fyra 
resta hörnstenar. Foto T J Arne, AT A.

A student leans against the ancient monument no 
77, a boulder with cupmarks, which lies on three 
small stones. The ancient monument no 79 is visible 
in the background.

80. Rest sten, i trädgård, ca 600 m SSV om 
Ölands Skogsby och 40 m V om väg 136. 
Stenen är 1,6 m h och 0,9x1 m tj.

83a. Hög, på sandrygg, i betesmark, ca 500 m 
SSV om Ölands Skogsby och 70 m V om väg 
136. Högen har mittgrop 17 m d och 1,5 m h. 
I gropens mitt finns en kalkstenshäll.

83b. Gravfält, på flackt krön i svagt mot NV slut
tande sandmark, beläget ca 500 m SSV om 
Ölands Skogsby och 120 m V om väg 136. 
Inom ett 90x50 m st område i riktning NO- 
SV ligger 5 runda övertorvade stensättning- 
ar 15-24 m d och 0,1-0,4 m h. Mellan 83a 
och 83b har en hög bortodlats.

84. Fem resta stenar, på krön av flack sandrygg, 
i betesmark, ca 450 m SSV Ölands Skogsby 
och 20 m Ö om väg 136. Stenarna är 0,3—1,9 
m h, varav två är omkullfallna.

85. Hög, på impediment i åker, belägen ca 400 m 
S om Ölands Skogsby och 180 m Ö om väg 
136. Högen är 14 m d och ca 1 m h. Den har 
två fördjupningar. 50 m NV om högen är en 
överodlad stensättning.

88. Plats för bortodlat röse.
89. Stensättning, på sluttande moränmark, i löv

skog, ca 700 m V om Runsbäcks by. Den 
runda stensättningen är 15 m d, intill 0,2 m 
h, övertorvad och försedd med kantkedja.

90. Stensättning, på krönet av flack åsrygg, i al- 
varmark, ca 2 km S om Kalkstads by. Den 
runda stensättningen, som har kantkedja, är 
14 m d och 0,4 m h.

91. Stensättning och resta stenar, på krön av 
flack rygg, i alvarmark, ca 1.700 m S om 
Kalkstads by. Den övertorvade stensättning
en är 13 m d och 0,4 m h. Den har kantkedja
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och mittgrop. 6 m ONO om stensättningen 
ligger två 1,5 resp 1,7 m 1 och 0,4 x 0,8 resp 
0,7x0,7 m tj stenar.

94. Domarring, belägen i trädgård, på mot V 
sluttande sandmark, intill stranden i Färje
staden. Rest av domarring 8 m d. Den består 
av 4 resta 0,4-1,4 m h stenar. Omedelbart N 
om stengärdsgård står ytterligare 3 resta ste
nar, vilka troligen ursprungligen ingått i do
marringen.

95. Fyra stensättningar, på flack tomtmark, ca 
300 m N om Tävelsrum. De runda stensätt- 
ningarna är mellan 5 och 10 m d, 0,1—0,2 m 
h och övertorvade med i ytan enstaka 0,1 — 
0,6 m st stenar. Möjligen odlingsrösen.

96. Stensättningsliknande lämning, på krön av 
flack moränås, vid vägkant, ca 500 m N om 
Tävelsrums by. Lämningen är 8 x 5 m st och 
0,3 m h.

97. Plats för borttaget gravfält, 300 m Ö om 
Torslunda kyrka (undersökt 1953 av K G 
Petersson).

98. Plats för borttagen hällkista i Skogsby.
102. Stensättning, i flack alvarmark, ca 500 m 

SSO om Kalkstads by. Den runda och över
torvade stensättningen är 17 m d, 0,5 m h 
och försedd med såväl kantkedja, som inre 
stenkrets.

103. Stensättning, i flack alvarmark, ca 250 m S 
om Kalkstads by. Den runda stensättningen 
är 10 m d och 0,3 m h samt delvis övertor- 
vad.

104. Plats för undersökt hällkista.
105. Plats för undersökt hällkista.
106. Plats för överodlad hög eller stensättning, på 

krönet av landborgens krön vall, ca 700 m N 
om Eriksöre by invid väg 136.

108. Stensättning, på krönet av landborgens 
krönvall, ca 300 m N om Eriksöre by. Den 
övertorvade stensättningen är 7 m d och 0,2 
m h. 35 m SV om stensättningen finns en 
stensättningsliknade lämning, 19 m d och 0,7 
m h.

Fig. IV:3. Utsikt från västra landborgen över Stora 
Alvaret. Närmast stengärdsgårdar, som inhägnar 
små åkerlyckor på landborgens östsluttning. I fjär
ran bildar planterade talldungar och Mittlandssko- 
gen en ridå. Foto 1955, J Nilsson.

View from the ”västra landborgen” over the Great 
Alvar. Stone walls enclose small fields and in the 
background a pine grove and the Midland forest 
form a curtain.
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110. Stensättning och 2 stensättningsliknande 
lämningar, på krönet av landborgens krön
vall, i Eriksöre by alldeles V om väg 136. 
Den övertorvade stensättningen är 7 m d och 
0,2 m h. De övertorvade stensättningslik
nande lämningarna är 9 resp 8 m d och 0,5 m 
resp 0,4 m h. Båda är skadade av källar- 
byggnad.

111. Stensättning, i alvarmark, ca 1 200 m SV om 
Kalkstads by. Stensättningen är 10 m d och 
0,5 m h. Osäker fornlämning.

116. Stensättning, i svagt mot NV sluttande mo
ränmark, ca 1 200 m V om Runsbäcks by. 
Den övertorvade stensättningen är 8 m d och 
intill 0,1 m h. Den har mittsten. Osäker forn
lämning.

125. Stensättningsliknande lämning, i sluttning 
mot Kalmarsund, ca 1 km N om Lundtorps 
by. Lämningen, som är övertorvad, är 8 m d 
och 0,1 m h.

128. Stensättningsliknande lämning, på svagt mot 
V sluttande moränmark, strandäng, ca 500 
m N om Eriksöre camping. Lämningen är 12 
m d och 0,6 m h.

130. Röseliknande lämning, på flack sandmark, 
på impediment i åker, ca 800 m NNV om 
Lenstads by. Lämningen är 12 m d och 0,5 m 
h. Kallas för Gubbröret.

136. Område med stora kalkstenshällar, i V delen 
av grusås på Stora Alvaret, ca 800 m S om 
Lenstads by. I den SV delen är några flacka 
förhöjningar, möjligen stensättningar.

138. Stensättningsliknande lämning, på flack mo
ränmark, ca 300 m NV om Arontorps by. 
Lämningen är 11x7 m st, orienterad i Ö-V 
och 0,3 m h med kantkedja i V.

143. Stensättning och resta stenar, på krön av 
flack ås, i alvarmark, ca 800 m V om Lenstads 
by. Stensättningen är 8 m d och 0,2 m h. De 
två numera liggande stenarna är l,2x 1x0,5 
resp 1,3x1x0,6 m st.

144. Hög, på flack sandig åkermark, ca 250 m V 
om Tveta by. Högen är 12 m d och 0,3 m h.

145. Stensättning, rund, i flack skogsmark, ca 250 
m V om Tveta by. Stensättningen är 8 m d 
och 0,2 m h.
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Karta IV:1. Torslunda socken. Gravar och grav fält 
markerade enligt fornlämningsregistret. Utdrag ur 
topografisk karta. Skala 1:50 000.

Torslunda parish. Graves and cemeteries surveyed 
according to the Central Board of National Anti
quities. Extracted from the topographical map of 
Sweden. Scale 1:50 000
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Oreg. fornlämning, del av överodlat gravfält vid Björnhovda kvarnar

Topografi
Vid Björnhovda kvarnar sluttar terrängen jämnt 
från landborgen ner mot Kalmarsund. Väg 136 
följer här landborgskanten och krönvallen har 
flackat ut. Alldeles söder om den holländska kvar
nen leder en väg ner mot Björnhovda by och vida
re till Färjestaden.

Ca 200 m norr om detta vägskäl påträffades fyra 
gravanläggningar vid vägarbeten 1952. De arkeo
logiska utgrävningarna, som företogs vid två olika 
tillfällen under sensommaren och hösten ovan
nämnda år, leddes av Dagmar Selling och Zyg
munt Lakocinski.

Yttre och inre gravformer
I samband med vägbreddning 1952 framkom fyra 
gravar väster om den dåvarande vägen. D Selling 
undersökte en brandgrop med brända ben, medan

Fig. IV:4. Hällkista nr 1 vid Björnhovda kvarnar. I 
kistan påträffades ett skelett, ett eneggat järnsvärd, 
en fotbägare och en bältesölja. Alldeles norr om 
kraniet skymtar fotbägaren. Foto 1952, Z Lakocin
ski.
Stone slab cist no 1 at Björnhovda windmills. A 
skeleton was found together with a one edged 
sword, a pedestal beaker and a small buckle in the 
cist. The pedestal beaker is visible north of the 
skull.

Z Lakocinski undersökte tre hällkistor. Av dessa 
var nr I bäst bevarad med samtliga sidohällar och 
flertalet täckhällar i ursprungligt läge. Även sido- 
hällarna till hällkista nr III fanns kvar på ursprung
lig plats, medan hällkista nr II var kraftigt skadad i 
båda ändar. Denna hade, i motsats till de förra, 
flistäckt botten.

De tre hällkistorna var orienterade i norr-söder. 
Hällkista nr I innehöll ett välbevarat skelett i rygg
läge, vilket låg med lätt uppdragna ben och med 
huvudet åt norr. I den andra fanns endast spridda 
skelettdelar och i den tredje låg skelettresterna 
hopfösta i hällkistans södra del. Vid den sistnämn
da kistans norra gavel stod ett lerkärl under tre 
kalkstensflisor.

Den grunda brandgropen innehöll brända ben, 
kol och två keramikskärvor.

Föremål
I hällkistan med det välbevarade skelettet påträf
fades vid dess vänstra arm ett eneggat järnsvärd 
med spår av trä på tången och vid midjan låg en 
bältesölja av järn med rester av fyrskaftat ylletyg 
på fram och baksida. Norr om huvudet återfanns 
keramikskärvor av ett gråbrunt lerkärl med glät
tad yta och högt fotparti. Från graven kommer 
också en jämten och ett bandformigt järnbeslag 
med rester av trä. Det sistnämnda är troligen ett 
fragment av ett svärdslidebeslag.

Innehållet i den andra hällkistan var betydligt 
torftigare. Här återfanns endast en halv järnring, 
samt ett vidbukigt gråsvart lerkärl med glättad yta, 
insvängd hals och svagt fasetterad och utvikt myn- 
ningskant.

I den tredje hällkistan, återfanns endast ett ler
kärl och detta är av samma typ, som det i grav nr 
II.

Brandgropen innehöll förutom brända ben och 
kol också några keramikskärvor.

Datering
Även om samtliga gravar var fyndförande så var 
föremålsbeståndet sparsamt. Dateringen bygger 
därför nästan uteslutande på en föremålskategori, 
nämligen lerkärlen. Två av hällkistorna innehöll 
höga slanka krukor med högt placerad skuldra, 
kort hals samt utvikt och fasetterad mynningskant. 
Denna kärlform dateras av Stenberger till sen för
romersk järnålder, men nya fynd visar att flertalet 
lerkärl härstammar från skelettgravar, vilka ge
nom andra föremålskategorier dateras till äldre ro
mersk järnålder (Stenberger 1933 s 8, Volym I av 
denna serie Ölands järnåldersgravfält, grav nr 
31e och 55b vid Gåtebo, Bredsätra socken s 213 f).
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Även den vackra fotbägaren i hällkista nr I, med 
paralleller i kontinentala gravfynd, kan dateras till 
äldre romersk järnålder. Från en av de s k ”Furs
tegravarna” vid Liibsow i Östtyskland kommer ett 
liknande kärl. Denna grav innehåller dessutom 
flera romerska importföremål samt några kraftigt 
profilerade fibulor med hög nålhållare. Graven, 
1/1925, dateras av Eggers till period B2, vilken i tid 
sträcker sig från det sista kvartalet av det första 
århundradet till slutet av det andra århundradet 
e Kr (Eggers 1950 s 72 ff, 102).

Från graven med fotbägaren kommer också ett 
eneggat svärd med svagt böjd tånge i vilken finns 
två nithål. Den här svärdstypen avlöser en tidigare 
typ med rak eller nästan rak tånge i vilken finns allt 
från två till åtta nithål. Den tidigare typen återfin
nes alltid i brandgravar, medan den senare typen 
främst förekommer i skelettgravar. Den senare 
svärdstypen är allmänt förekommande i öländska 
vapengravar från mitten av det första århundradet 
till början av det tredje århundradet e Kr då den

ersätts av det tveeggade svärdet (Volym II, kap 
IX). Utifrån de fåtaliga gravgåvorna kan de tre 
hällkistornas anläggningstid dateras till slutet av 
det första och början av det andra århundradet 
e Kr.

De fåtaliga keramikskärvorna från brandgraven 
kan inte ge någon säker datering, men närheten till 
de tre hällkistorna tyder dock på att denna grav 
anlagts under samma tidsskede eller möjligen nå
got tidigare.

Källor, litteratur
Brandgraven undersöktes 1952 av Dagmar Selling. 
Rapport i ATA dnr 4276/52.

Undersökningen av de tre hällkistorna utfördes 
av Zygmunt Lakocinski och Manne Hofrén. Rap
port och ritningar i ATA dnr 5792/52, kopia i 
KLM.

Samtliga fynd förvaras i SHM, inv nr 24 734 och 
24 813.

Oreg fornl vid Björnhovda kvarnar 
Undersökt 1952 av D Selling och Z Lakocinski.
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1 HÄLLKISTA, 2,8 m 1, 0,4 m br och 0,6 m N-S x x X Mannens IV:1
dj. Skelett i ryggläge med lätt uppdragna längd ca
knan. 1,76 m

SHM 24813

2 HÄLLKISTA, skadad i N och S, 2,3 m 1,
0,6 m br. Flistäckt botten och skelett-

N-S X? * IV: 1

rester.

3 HÄLLKISTA, 1 m 1, 0,4 m br med spetsig 
gavel i N. Skelettrester.

N-S * IV: 1

4 BRANDGROP 1,5x1,3 m diam och 0,25 m X 2 keramik- ä jäå
dj. skärvor

SHM 24734

Oreg fornlämning i Arontorps by

Topografi
Arontorps by ligger strax norr om Kåtorps by och 
en knapp km öster om väg 136. Byn är belägen på 
den kalkrika moränen, som täcker stora delar av 
mellersta Öland. De båda gravarna framkom vid 
grävning för avloppsledning till den norra gården i 
Arontorps by. Området hade tidigare använts som 
utfart för garage och ladugård.

Yttre gravformer
De båda gravarna, som endast delundersöktes, 
täcktes av oregelbundna stenpackningar. Den 
första anläggningen har troligen ursprungligen 
haft en tvåskiktad packning, där det övre lagret 
bestod av småsten och det undre av ett blandat 
stenmaterial.

Över den andra anläggningen hade en numera
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borttagen stengärdsgård stått. Vid undersöknings
tillfället var platsen beväxt med gräs. Större delen 
av anläggningen avtorvades och även här framkom 
överst en småstenspackning, som täckte flera lager 
av stora kalkstensflisor. Dessa kunde följas till ca 1 
meters djup. Kalkstenspackningen som hade for
men av en strut, fortsatte in under vägbanken.

Inre gravformer
I anläggning nr I, där arbetarna av misstag råkat 
spetta sönder ett lerkärl, påträffades vid platsen 
för lerkärlet brända ben, kol, en bränd lerklump 
och en skärva till ovan nämnda lerkärl. Någon 
särskild konstruktion runt urnan kunde inte iaktta
gas vid undersökningstillfället.

Mellan kalkstensflisorna i den andra stensätt- 
ningen påträffades en stor mängd obrända ben. 
Dessa kunde liksom kalkstenen följas in i schakt
väggen och in under vägen. Fynden av obrända 
ben och den rikliga förekomsten av kalkstensflis, 
tyder på en numera totalförstörd hällkista.

Föremål och datering
Förutom lerkärlet gjordes endast fynd av sentida 
karaktär.

Dateringen av gravarna får byggas på lerkärlet 
och den inre gravformen. Lerkärlet är klotformigt 
med tunn rak mynnigskant. Färgen är tegelröd och 
ytan är struken med en grovkornig engobe. Ler
kärlets form pekar på vikingatid medan dess tek
niska utförande mer påminner om kärl från äldre 
järnålder. För den senare dateringen talar även 
den inre gravformen med ett brandlager eller ur
negrav med tillhörande brandlager. Fynd av ske
lettdelar och kalkstenshällar, eventuellt tillhörig 
en hällkista, tyder på att även den andra graven 
bör dateras till äldre järnålder.

Källor och litteratur
Undersökningen utfördes hösten 1968 av Gunnel 
Forsberg och Topsy Bondeson. Rapport i KLM.s 
arkiv. Fynden förvaras i SHM inv nr 28 969. 
Tillväxten 1969 s 28.

Oreg fornl vid Arontorps by.
Undersökt 1968 av T Bondeson och G Forsberg

Gravgods Osteol. best.Gravbeskrivning Datering

STENPACKNING, oregelbunden, flerskiktad. 
BRANDLAGER? och URNEGRAV?

Endast del
vis under-

STENPACKNING, oregelbunden, flerskiktad. 
övre skikt av småsten, undre av kalk
stensflis. HÄLLKISTA?

Endast del
vis under-
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Ikst ätt s-

TOREG

Björnhovda kvarn

Kvarn ku ngerf.

dReg

ÄRONTORR

Karta IV:2. Undersökta gravar vid Arontorps by 
och Björnhovda kvarnar. Båda fornlämningsloka-

Excavated graves at Arontorp and Björnhovda. 
Extracted from the economic map of Sweden. Scale

lerna är oregistrerade. Utrag ur ekonomisk karta 1:10 000. 
(blad 4G 6i, Färjestaden).

Fornlämning nr 97, gravfält vid Torsborg

Topografi
Gravfältet var beläget på en grusås ca 400 m öster 
om Torslunda kyrka. Åsen, som är belägen på 
gården Torsborgs ägor, är omkring 250 lång. Den 
stracker sig i nord-sydlig riktning med en vridning 
åt väster. I en tidningsartikel från 1925 antyds att 
åsen sedan länge nyttjats som grustäkt, men att 
man nämnda år påbörjade grushämtning i större 
skala då gruset ansågs vara ”ett ypperligt väg- 
lagningsmedel”. Idag är större delen av åsen bort
grävd.

Redan vid grustäktens öppnande framkom gra
var och enligt en tidningsartikel den 18 feburari 
1925 hade man fram till dess påträffat tre till fyra 
skelettgravar. Av dessa återfanns minst ett skelett 
i hällkista. Skelettet, som enligt tidningsartikeln 
var ovanligt långt och kraftigt, låg i utsträckt rygg
läge.

Övriga skelettgravar, vilka samtliga var oriente
rade i nord-sydlig riktning, med huvudet i norr, 
påträffades på några decimetrars djup. Ett skelett 
låg på magen.

På åsen finns också rester av förhistoriska hus
grunder och stensträngar, fornl nr 59.

Våren 1953 tillkallades dåvarande amanuensen K 
G Petersson för att undersöka en genom grustäkt 
skadad hällkista. Graven var belägen alldeles väs
ter om markvägen, som leder till ladugården på 
gården Torsborg.

Ytterligare ett antal skelett och hällkistgravar 
undersöktes 1953, men dessa har p g a sitt innehåll 
av benföremål, bärnstenspärlor och ett sandstens- 
hänge, daterats till stenåldern, (jfr SHM inv nr 
24 901 och 24 966).

Yttre och inre gravform
Uppgifter om yttre gravform saknas, vilket beror 
på att det täckande mat jordslagret redan vid un
dersökningstillfället var bortschaktat. Hällkistan 
var byggd av kantställda kalkstenshällar och orien
terad nordnordost-sydsydväst. I kistan låg ett ske
lett i utsträckt ryggläge med armarna korslagda 
över bröstet.

Föremål och datering
Invid det relativt välbevarade skelettets vänstra 
axel låg en spolformig knapp av ben, ornerad med
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inskurna geometriska mönster och försedd med ett 
hål. I graven påträffades också sex järnfragment, 
möjligen nitar från en nu förmultnad träkista.

Benföremål är förutom kammar relativt spar
samt förekommande i öländska järnåldersgravar. 
Liknande benknappar är kända från bl a grav nr 
216 vid Folkeslundagravfältet i Långlöts sn och 
från grav Al vid Hässleby i Köping sn. (Volym I 
1987, s 77, II1991, kap V:3). Graven vid Hässleby 
innehöll flera gravläggningar. H Schulze anser att 
knappen ingår i fyndet med genomborrade djur
tänder och skifferhänge och daterar därmed knap
pen till övergångsskedet, sten/tidig bronsålder.

Dateringen av graven vid Torsborg får baseras 
på benknappen och järnfragmenten. De senare in-

dikerar att graven anlagts under äldre järnålder.
Till vikingatid skall troligen flertalet av de i tid

ningsartikeln omnämnda skelettgravarna dateras. 
För detta talar dels gravskicket, där den döde lagts 
i utsträckt ryggläge i grund gravgrop, dels frånva
ron av gravgåvor.

Källor och litteratur
Undersökningen utfördes våren 1953 av K G Pe
tersson. Rapport och planskiss i ATA dnr 3109/53, 
3583/53. Fynden förvaras i SHM inv nr 24 871, 
saknas 1983.

Litteratur: Ölandsbladet 18/2 1925, Barometern 
16/5 1953, Tillväxten 1953 s 18.

Fornl nr 97, gravfält vid Torsborg 
Undersökt 1953 av K G Petersson
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Fornlämning nr 36, gravfält vid Degerrörsbackarna 
Åtta undersökta gravar

Topografi
Gravfältet ligger på en mindre strandvall ca 1 km 
nordost om Kåtorps by. Den flacka grusåsen med 
dess omgivande våtmarker är idag naturvårdsom- 
råde. På den ca 200 meter långa och mellan 40 till 
50 m breda åsryggen, ligger ett 30-tal stensättning- 
ar. Dessa är längst i väster rektangulära till for
men, men övergår österut till runda.

Gravfältet hemsöktes i början av 1800-talet av 
skattsökare. Detta sedan ett rykte spritts om att 
gravarna innehöll guld. De många groparna och de 
uppbrutna hällkistorna vittnar än idag om denna 
plundring.

År 1897 företog lektor F J Bæhrendtz en efter- 
undersökning av åtta ”orörda” gravar. Dessutom 
uppmättes ytterligare fjorton anläggningar.

Yttre gravformer
Av de åtta undersökta anläggningarna var ett röse 
och sju stensättningar varav en var rektangulär och 
de övriga runda. Samtliga stensättningar var över- 
torvade. Röset, som hade kantkedja, mätte 15 m i 
diameter och var 1,5 m hög. Den rektangulära 
stensättningen var orienterad i öst-väst och mätte 
7,3x4 m. Av de runda stensättningarna, vilka var 
mellan 3,3 och 12,5 m i diameter, var två försedda 
med kantkedja och mittröse.

Inre gravformer
Endast i tre av de åtta undersökta anläggningarna, 
samtliga stensättningar, påträffades någon form av 
gravgömma. En rund stensättning täckte en häll- 
kista med omrört innehåll. Den andra innehöll ett
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Fig. IV:5. Gr av fältskarta över Degerrörsbackarna, 
upprättad 1897 av F J Bæhrendtz. ATA.

brand- eller benlager. Av den knapphändiga rap
porten framgår det inte klart vilken typ av grav
gömma, ben- eller brandlager, det rör sig om. I 
den rektangulära stensättningen påträffades enlig 
Bæhrendtz ”spår av bränt lik”, vilket troligen in
nebär att gravgömman utgjordes av ett benlager.

Föremål och datering
Av de åtta undersökta anläggningarna innehöll en
dast två föremål, båda brandgravar. I den rektan
gulära stensättningen, All, återfanns förutom res
terna av ett ”bränt lik” också en fingering av sil- 
verblandat guld. Den runda stensättningen, A2, 
innehöll en tunn bandförmig bronsten samt två 
bronssmältor.

Fingerringen är tillverkad av en tunn platt sil- 
verblandad guldten, vars ändar skjuter förbi var
andra. Denna ringtyp förekommer företrädesvis i 
öländska vapengravar. Dessa gravar kan genom 
vapenuppsättningarna dateras till tidsskedet slutet 
av äldre romersk järnålder — mitten av yngre ro
mersk järnålder (Stenberger 1933 s 38, Fasth 1977 
s 14).

De fyndförande gravarna, A2 och All, bör vara 
anlagda vid övergången mellan äldre och yngre 
romersk järnålder. Den inre och yttre gravformen 
i de fyndtomma anläggningarna motsäger inte

Map of the cemetery ”Degerrörsbackarna”, drawn 
1897 by F J Bæhrendtz.

denna datering. Möjligen skall gravfältets begyn
nelse sättas till den förromerska järnålderns sista 
period. För detta talar de stora rektangulära sten- 
sättningarna.

Källor, litteratur
Undersökning och rapport av lektor F J Bæh
rendtz. Rapporten förvaras på AT A. Fynden i 
SHM inv nr 10 477.

KVHAA Månadsblad nionde bandet 1896- 
99:81
Stenberger 1933:38
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Fornl nr 36, gravfält på Degerrörsbackarna, NO Kåtorps by 
Undersökta och uppmätta gravar av F J Bæhrendtz 1897

Anl nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. övrigt/ Datering
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1 STENSÄTTNING, rund, 7,7 m d och 0,5 m h Skelett- ä jäå

med kantkedja med hällkista, l,9x 0,5—
0,6 m stor, 0,8 m dj.

delar

2 STENSÄTTNING, rund, 3,3 m d. 2 eld- 
skadade

fragment 
Brända ben

10 STENSÄTTNING, rund, 10 m d o 0,5 m h. Undersöktes ä jäå

11 STENSÄTTNING, rektangulär, 7,3x4 m. ö-v x SHM 10477:13 ä jäå
Övertorvad. Brända ben

12 STENSÄTTNING, rund, 12,5 m d med inre 
mittröse 6,8 m d. Kantkedja.

Undersöktes

13 RÖSE 15 m d o 1,5 m h med kantkedja 
av stora klumpstenar.

Undersöktes ■iu

14 STENSÄTTNING, rund, 11,5 m d med mittröse
8 m d. Kantkedja, 2 gråstensblock i 
rösets mitt.

Undersöktes äjäå

18 STENSÄTTNING, rund, 3,5 m d. Undersöktes

Fornlämning nr 56, gravfält Ö om Tävelsrum 
Fyra undersökta gravar.

Topografi
Gravfältet ligger på en låg moränås, den s k Tä- 
velsrumstäkten, vilken är belägen ca 600 m öster 
om Tävelsrums by. Åsen var tidigare upplåten för 
grustäkt. Vägen från Tävelsrum till Buserum går 
genom takten och delar gravfältet i två hälfter. På 
åsen finns idag ca 35 synliga anläggningar.

1895 rovgrävdes flertalet gravar av en arbetare 
från trakten. Enligt lektor F J Bæhrendtz, som 
utförde en efterundersökning i fyra gravar, blev 
dock utbytet magert. Arbetaren uppgav att han 
endast hittat krukskärvor och en yxa av järn.
1977 företogs ännu en delundersökning och en 
uppmätning av gravfältet av antikvarie Kenth Hol
gersson. Vid denna undersökning gjordes inga 
fynd, som kunde styrka att stensamlingarna inom 
det berörda området var gravanläggningar.

Yttre och inre gravformer
Av de fyra stensättningarna, som undersöktes av 
lektor Bæhrendtz, var en rund och uppbyggd av 
flera lager små kullerstenar. En stensättning var 
kvadratisk och två rektangulära. Av de senare var 
en övertorvad med tre bevarade hörnstenar och 
orienterad i norr-söder. Den andra var orienterad i 
öst-väst.

Spår av gravgömma kunde endast konstateras i 
den öst-väst orienterade rektangulära stensätt- 
ningen, vilken innehöll brända ben och eldskade 
bronsfragment.

Föremål och datering
Föremålsfragment återfanns endast i den öst-väst
ligt orienterade rektangulära stensättningen. Före
målen, som utgöres av några bronsfragment, var 
dock så starkt förbrända att dess ursprungliga form 
eller ändamål inte går att avgöra.

Dateringen får i brist på föremålsfynd göras ut
ifrån den yttre gravformen. Då låga rektangulära 
stensättningar med hörnstenar anses tillhöra den 
äldre järnåldern får gravfältet utifrån dessa krite
rier hänföras till detta tidsskede.

Källor, litteratur
Undersökning och rapport av lektor F J 
Bæhrendtz. Rapporten förvaras i ATA och på 
KLM. Kenth Holgerssons rapport och översikts
plan från 1977 förvaras i ATA.
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Fig. IV:6. Flygbild över Tävelsrumstäkten. Av bil- Aerial photo of the Tävelsrumstäkten. The picture
den framgår att gravfältet är sargat av grustäkt. shows that the cemetery is badly damaged by gravel
Foto U E Hagberg. pits.

‘ f ‘ r' r/r r a J1 rii. i-tij't > ( .I: r //•. >I , : f /^-),,
o/f

:2„?"

o o

Fzg. /y.'7. Grav fälts karta över Tävelsrumstäkten, Map of the cemetery at the Tävelsrum gravel-pit, 
upprättad 1899 av F J Bæhrendtz. ATA. drawn 1899 by F J Bæhrendtz.
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Fornl nr 56, gravfält på Tävelsrumstäkten Ö om Tävelsrums by 
Undersökt av F J Bæhrendtz 1897

GravgodsGravbeskrivning Osteol. best. Datering

STENSÄTTNING, rund, 7,5 m d o 0,2 m h, 
tvåskiktad, små kullerstenar.

0,2 m under 
markyta 
svart jord

STENSÄTTNING, rektangulär, övertorvad, 
7,6x5 m och 0,1 m h, enskiktad 
gråsten av mansbörda.

Inget spår

begravning

STENSÄTTNING, rektangulär, 10x6 m 
och 0,5 m h.

Brända

STENSÄTTNING, kvadratisk, 3,5x3,5 m Inget spår

begravning

Brunnkärrssläten

Tocknekärr

Nort runnsslätten

JrJ 1:11, Tmgstadskärret*

1/2Naturreservat

Degerrörsbacken • ■ rg

siTÄVE

TÄVELSRUMi 3:10 'V;2:3 KÅTOI
3 ! 7:1

1/2

ra Dankbacken

Långrudomj^

Karta IV:3. Undersökta gravar vid Degerrörsback- Excavated graves at Degerrörsbackarna, inv no 36
arna, fornl nr 36 och Tävelsrumstäkten, fornl nr 56. and Tävelsrumstäkten, inv no 56. Extracted from
Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4G 5j, Lenstad), the economic map of Sweden. Scale 1:10 000 
Skala 1:10 000.
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Undersökta gravar inom Ölands Skogsbys samhälle

Topografi
De båda byarna Torslunda och Ölands Skogby har 
under 1900-talet växt samman till ett samhälle. 
Ölands Skogsby ligger invid landborgskanten, som 
här sakta sluttar ner mot Färjestaden och Kalmar
sund. En spricka i kalkstensgrunden gör att områ
det mellan Björnlunda och Ölands Skogby ligger 
något lägre än omgivningen. Under ett av Baltiska 
issjöns regressionsstadier fanns här en djup vik. 
Sediment från issjön avlagrades i viken och det är 
dessa avlagringar, som idag täcker kalkstens- 
sprickan och ger den dess jämna sluttning mot Kal
marsund.

Efter den Baltiska issjöns hastiga sänkning låg 
stora landområden utan ett skyddande växttäcke 
och flygsandsfält bildades. Flygsanden, som här 
och var bildade dyner, täcker stora delar av Skogs
bys marker.

Under de senaste åttio åren har många gravar 
påträffats vid grävning för järnvägsbank, väg- 
breddning och nybyggnation. Av dessa har endast 
ett 10-tal blivit sakkunnigt undersökta. Gravarna 
ingår i ett större gravfältsstråk, vilket kan följas 
längs krönvallen söder om Skogsby och vidare till 
Eriksöre by. Den stora nyodlingen, som började 
vid mitten av 1800-talet och fortsatte en bit in på 
1900-talet, medförde att gravfältsstråket blev upp
delat på ett flertal mindre gravfält och ensamlig
gande gravar. Synliga gravar utgörs främst av hö
gar, röseliknande stensättningar och resta stenar. 
De sistnämnda är ofta grupperade i en kvadrat 
eller rektangel.

Fig. IV:8. Strax S om gamla järnvägsspåret i 
Ölands Skogsby framkom en rund stensättning vid 
vägbreddning 1939. Foto J E Anderbjörk.
A round stone-setting was found when the road 136 
was rebuilt in 1939 south of the old railway in 
Ölands Skogsby.

Yttre gravformer
Sammanlagt har ca 12 gravar undersökts i Ölands 
Skogsby. Siffran är osäker då grävningsrapporter- 
na i några fall innehåller tvetydiga uppgifter.

Endast i ett fall är den yttre gravformen känd. 
Vid vägbreddning sommaren 1939 framkom en 
rund stensättning, alldeles öster om väg 136, ca 25 
m söder om gamla järnvägsbanken i Skogsby. 
Stensättningen, som var 6 m i diameter, hade en 
inre stenkrets och kantkedja. Stenmaterialet i cen
tralpackningen bestod av 0,05—0,25 m stora stenar 
medan fyllningen i brättet utgjordes av 0,05—0,1 
m stora stenar.

Inre gravformer
Den inre gravformen utgjordes i sex fall av hällkis- 
ta, i två av skelettgravar i gravgrop, i tre av urne
grav och i ett av brandgrop med överliggande 
brandlager.

Hällkistornas längd varierar mellan 2,4—4 m 
och bredden mellan 0,4—0,9 m. En kista var så 
förstörd att dess ursprungliga längd inte kunde 
fastställas. Lockhällarna var omplockade på samt
liga kistor. Endast en hällkista innehöll ett helt 
skelett i orubbat läge. Mannen, som var ca 180 cm 
lång, låg utsträckt i ryggläge med huvudet i norr. 
Övriga kistor innehöll endast fragmentariska ske
lettrester, vilka ofta återfanns spridda i kistans fyll
ning.

Inom ett mindre område strax norr om gamla 
järnvägsspåret, har vid två tillfällen påträffats ske
lettgravar under flat mark. De döda var gravlagda 
i grunda gropar med huvudet i väster.

Av de undersökta brandgravarna är tre urnegra- 
var och en brandgrop med överliggande brandla
ger.

I den ovan nämnda stensättningen strax söder 
om gamla järnvägsspåret, framkom en 0,6 m i dia
meter och 0,3 m djup grop i anläggningens cen
trum. Denna innehöll brända ben samt ett mycket 
tunt kollager, vilket sträckte sig något utanför gro
pens kanter, så att brandlagrets omkrets uppgick 
till ca 1 m.

Av de tre urnegravarna har en påträffats vid 
vägbreddning ca 5 m norr om gamla järnvägen, en 
annan låg, enligt uppgift av vägarbetarna, ca 2 m 
nordväst om den runda stensättningen strax söder 
om gamla järnvägsspåret. Slutligen har en eller 
eventuellt två urnegravar efterundersökts 1934 av 
H Bergmar på Skogsbys allmänning ca 50 m söder 
om gamla järnvägen. Graven eller gravarna upp
täcktes vid grävning för husgrund och de hopsam
lade fynden insändes till Kalmar läns museum. Vid 
efterundersökningen gjordes följande iakttagel
ser.

På ett djup av 0,16 m under markytan påträffa
des överkanten av en på högkant stående kalk- 
stensflisa, som på ena sidan skyddade resterna av 
en 0,26 m h urna. Denna omgavs på ytterligare två
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sidor av oregelbundna stenar uppförda till samma 
höjd som kalkstensflisan. Det hela var inbäddat i 
mylla, medan åsens sandlager började omedelbart 
under krukan. I den genom spettets nedträngan-

Fig. 1V:9. Hällkistan, som undersöktes 1938 av 
Manne Hofrén i södra delen av Ölands Skogsby, 
var försedd med flera lager täckhällar. Foto M Hof
rén.
The stone cist, which was excavated in 1938 by 
Manne Hofrén, was situated in the south part of 
Ölands Skogsby. Several layers of limestone si 
covered the cist.

de, nedrasade jorden återfanns flera skärvor av ett 
mindre ca 0,15 m högt lerkärl med öra och av 
finare gods.

Fig. IV.ll. Den extremt långa hällkistan, som un
dersöktes av J E Anderbjörk 1937, var kraftigt ska
dad och innehållet omrört. Kistans längd uppgick 
till 3,95 m och är därmed en av de längsta kistorna, 
som undersökts på Öland. Foto 1937 av J E Ander
björk.
The very long and narrow stone cist excavated by 
J E Anderbjörk, was heavily damaged and its con
tents were in disorder. The length of the cist was 
3,95 m, one of the longest stone cists ever found on 
Öland.

Fig. IV.10. Runt skelettet låg vapen. Bakom huvu
det stod ett lerkärl och till höger låg en järnkniv. 
Foto M Hofrén.
Weapons were found around the skeleton. A vessel 
stood north of the head and to the right lay an iron 
knife.
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Föremål
Av de sammanlagt 12 undersökta gravar var 6 
fyndförande. I hällkistan med det välbevarade 
skelettet, låg en sköldbuckla av järn med brons
kant, ett sköldhandtag av järn, en lansspets och en 
spjutspets, samt ett litet träföremål med inslagna 
bronsstift. Strax norr om huvudet stod ett lerkärl 
med handtag och intill detta låg en järnkniv.

I den extremt långa hällkistan, som till stora 
delar var omrörd, påträffades i den norra delen djur
ben och rester av ett lerkärl. Vidare innehöll kistan 
några rembeslag och ett remändebeslag av brons, 
en tunn guldring, en spjut- och en lansspets samt 
ett flertal järnfragment.

I två hällkistor utgjordes fynden av keramik, 
järnkniv samt bärnstens-, glasfluss-, mosaik, och 
guldfolierade pärlor. Två hällkistor var fyndtom- 
ma.

Av urnegravarna var det endast graven vid 
Skogsbys allmänning, som var fyndförande. Vid 
de sönderslagna urnorna låg en hel bälteuppsätt
ning plus två dryckeshornsbeslag och ett fibula- 
fragment (osäkert), allt av brons. Dessutom på
träffades två krumknivar, en lövkniv, en skära och 
en kniv, samt pn kniv med långt blad. Gravgåvor
nas sammansättning tyder på att gravgömman kan 
ha innehållit två individer.

De båda skelettgravarna och stensättningen 
med brandgrop och överliggande brandlager var 
fyndtomma.

Datering
Då flertalet gravar innehöll flera föremålskatego- 
rier kan såväl gravarnas anläggningstid som en 
könsbestämning av de gravlagda göras. De båda 
vapengravarna kan på grund av innehållet klart 
anses vara mansgravar. Den förhållandevis korta 
och ovanligt breda hällkistan, vilken mera erinrar 
om en kammargrav, liksom sköldbucklan med låg, 
konisk överdel och den långa slanka spjutspetsen 
av Svennumtyp daterar denna grav till yngre ro
mersk järnålder (Ilkjær 1974 s 51, 1975 s 138). 
Lerkärlets form med hank och lågt placerad skuld
ra stöder också dateringen.

Anläggningstiden för den extremt långa hällkis
tan bör sättas till slutet av äldre romersk järnålder. 
Dateringen baseras på remändebeslagets form, 
guldringen med omlottlagda ändar och lansspet
sen. Den senare är av s k Langhöjgårdstyp, en typ 
som bl.a. förekommer i de båda gravgömmorna i 
röset vid Brostorp (Vol II 1990, kap 11:3, Ilkjær 
1975 s 148).

I två hällkistor påträffades bl a pärlor, vilket 
tyder på att de gravlagda varit kvinnor. Pärlupp- 
sättningar i öländska kvinnogravar förekommer 
först mer allmänt f o m senare delen av äldre ro
mersk järnålder och under yngre romersk järnål
der. Flertalet pärlor är av typer, som förekommer 
under såväl äldre som yngre romersk järnålder, 
vilket medför att en närmare datering av de ovan 
nämnda gravarna är omöjlig. Fyndet av en mo

saikpärla i en av hällkistorna medför dock att den
na grav kan dateras till yngre romersk järnålder.

Bälteuppsättningen, dryckeshornsbeslagen och 
det eventuella fibulafragmentet i urnegraven vid 
Skogsbys allmänning är av Erik Nylén daterad till 
senare delen av förromersk järnålder, Nyléns pe
riod D (Nylén 1955 s 492). Flera föremålstyper 
fortlever dock in i äldre romersk järnålder, varför 
graven även kan vara anlagd under denna periods 
första del.

Skelettgravarna, vilka båda påträffades inom ett 
begränsat område strax norr om gamla järnvägs
spåret, var helt fyndtomma. Gravarnas oriente
ring, öst-väst, med huvudet i väst och frånvaron av 
gravgåvor, tyder på att gravarna anlagts under vi
kingatidens slutskede.

Källor och litteratur
Hällkista okänd fyndplats i Skogsby, undersöktes 
1925 av Manne Hofrén. Rapporten förvaras i 
ATA (dnrl 173/25).

Urnegraven på Skogsby allmänning undersöktes 
av H. Bergmar i januari 1934. Rapport och fynd 
förvaras i KLM, inv nr 22 713. Delar av fyndet 
finns avbildat i E. Nyléns avhandling Die jüngere 
vorrömische Eisenzeit Gotlands 1955 s 492, 550, 
551. De avbildade föremålen saknas 1990. Artikel 
Kalmar tidning 13.1. 1934.

Hällkistan på ”Prästgårdens gärde” undersöktes 
av Manne Hofrén i oktober 1934. Rapporten finns 
i ATA (dnr 3852/34) och i KLM:s arkiv. Fynden 
har inte kunnat återfinnas.

Hällkistan, som var belägen 145 m söder om 
”flygmonumentet” i diket vid landsvägens västra 
sida och mittför södra ladugårdslängan till Skogs
by nr 8, undersöktes i mars 1938 av Manne Hof
rén. Rapport i ATA (dnr 1284/38) och i KLM:s 
arkiv. Fynden förvaras i SHM, inv nr 22 002. Arti
kel i Kalmar Tidning 14/3 1938.

Två hällkistor undersöktes av J.E. Anderbjörk 
vid månadsskiftet nov/ dec 1937, ca 60 m söder om 
minnesstenen och öster om väg 136 på fastigheten 
Skogsby 7:3/3. Rapport i ATA (dnr 4534/37) och i 
KLM:s arkiv. Fynden förvaras i SHM, inv nr 21 
934. Artikel i tidningen Barometern 1937 och 5/ 
1 1938.

Den runda stensättningen, som var belägen ca 
28 m söder om järnvägsspåret och öster om riksväg 
136, undersöktes i juni 1939 av J E Anderbjörk. 
Rapport i ATA (dnr 3329/1939) och i KLM:s ar
kiv. Fynden förvaras i SHM, inv nr 22 392. Artikel 
i tidningen Barometern 8/7 1939.

Skelettgraven vid Ingridsbo undersöktes i okto
ber 1949 av G.A. Hellman. Rapport i ATA (dnr 
5645/49) och fynden förvaras i SHM, inv nr 24 325.

Skelett- och urnegrav belägna strax norr om 
gamla järnvägsspåret undersöktes i maj 1950 av 
Anne Sofie Schotte-Lindsten. Rapport i ATA 
(dnr 2754/1950) och fynden förvaras i KLM, inv nr 
22 916.
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Hällkistan på Skogsby 1:13 undersöktes i maj 
1955 av K.G. Petersson. Rapport i ATA (dnr 
6246/55) och i KLM. Fynden förvaras i SHM, inv 
nr 25 346.

De osteologiska bestämningarna är utförda 1989 
och 1990 av Kenth Holgersson.

Fornl nr 99, 104 och oreg gravar i Skogsby samhälle
Undersökta av M Hofrén 1934, 1938, H Bergmar 1934, J E Anderbjörk 1937, 1939, G A 
Hellman 1949, A S Schotte-Lindsten 1950, K G Petersson 1955.
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5:25 ~7

>ÄA-25> 2:4

A^zrta /y."4. Undersökta gravar vid Torsborg, fornl 
nr 97 och i Ölands Skogsby, fornl nr 98, 104 samt 
oregistrerade gravar. Utdrag ur ekonomisk karta 
(blad 4G 5i, Torslunda). Skala 1:10 000.

Excavated graves at Torsborg, inv no 97 and at 
Ölands Skogsby, inv no 98, 104 and unregistered 
graves. Extracted from the economic map of Swe
den. Scale 1:10 000

221



Fornlämning 76a och 78, gravfält S om Ölands Skogsby

Topografi
Gravfältet är beläget på och invid landborgens 
krönvall, omedelbart väster om det s.k. ”Skogsby
brottet”. Krönvallen reser sig här ca 4 m över om
givande terräng. Dess sidor är täckta av ett upp till 
flera meter tjockt flygsandslager. Platsen är med 
sina drygt 50 m ö h en av de högsta på Öland. 
Utsikten över kustslätten och Kalmarsund är mils
vid. Strax norr om ”Skogsbybrottet” korsar krön
vallen väg 136 och löper norr ut längs vägens östra 
sida. Vägen skär delvis igenom gravfältets östra 
del.

Ett flertal fornlämningar finns i anslutning till 
det registrerade gravfältet. De närmaste är en upp
pallad sten med skålgropar fornl.nr. 77 och en 
hög, en rund stensättning och en rektangulär sten- 
krets fornl.nr. 79.

Åkern var fram till 1983 samfälld och avsatt som 
husbehovstäkt. Ett impediment med stensättning- 
ar och högliknande stensättningar finns bevarade i 
åkerns SV del. Vid en besiktning hösten 1986 upp
täcktes att flera större kalkstensflisor låg upplöjda 
på åkern. Dessutom var en ca 13 m i diameter stor

stensättning fornl. nr 78 bortodlad. Brända ben 
påträffades strax norr om åkerimpedimentet.

Hösten 1987 undersökte Kalmar Läns Museum 
delar av det överodlade gravfältet.

Yttre gravformer
Vid undersökningen framkom fem gravan
läggningar varav två innehöll mer än en gravgöm
ma. Två av de fem gravanläggningarna utgjordes 
av runda stensättningar ca 12—14 m i diameter och 
ca 0,2 m höga. Den runda stensättningen, A 5 var 
uppdelad i en centralpackning och ett brätte. Sten
sättningen bestod av en tvåskiktad stenpackning, 
där den övre utgjordes av små vattenslipade stenar 
och den undre utgjordes av ett blandat stenmate
rial i brättet och av större gråsten i centralpack
ning. Under centralpackningen fanns ett lager 
med kalkstensflis. I centrum av centralpackningen 
framkom efter avrensningen ett område med vat
tenslipade småsten. En kantkedja av gråsten och 
kalkstenflis kunde iakttagas i anläggningens syd
östra del.

Fig. IV:12. Flygbild över det överodlade gravfältet 
fornl nr 76b. I åkerimpedimentet avtecknar sig tre 
runda stensättningar. Alldeles V om impedimentet 
ses den runda stensättningen A5. Foto 1987 av J 
Pettersson.

Aerial photo of the ploughed-over cemetery, no 
76b. Three round stone settings are visible in the 
barren field. The round stone setting A5 is seen 
immediately to the W of this field.
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Fig. IV:13. Den runda stensättningen AS efter det 
att den övre småstenspackningen borttagits. Nu 
framträdde en stenkrets av större sten och ett brätte 
av mindre sten. I stenkretsens högra kant skymtar 
det större brandlagret. Foto 1987 av M Rasch.

The round stone-setting A5 after the toplayer of 
small stones has been removed. The second stone- 
layer consists of a stone circle of larger stones sur
rounded by a layer of smaller ones.

Fig. IV: 14. Närbild av centralpackningen i A5. 
Småstenarna indikerar att centralgraven öppnats ef
ter den primära gravläggningen. Foto 1987 av M 
Rasch.

Close up of the central stonelayer in A5. The very 
small stones indicate that the primary grave has 
been reopened.
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Den andra stensättningen, A4, var så odlingsska- 
dad att dess ursprungliga form inte med säkerhet 
kunde avgöras. I stensättningens centrala del på
träffades rester av en inre stenkrets av större sten. 
Denna omslöt en centralpackning av småsten och 
kalkstensflis.

Inre gravformer
Av de 9 gravgömmorna var 8 brandgravar och en 
skelettgrav.

Stensättningen A4 innehöll, i dess centrala del, 
en bengrop med överliggande benlager. Bengro
pen var avgränsad på två sidor av kalkstenshällar, 
vilka tillika visade sig utgöra täckällar till en un
derliggande skelettgrav. Under täckhällarna och 
mellan skelettets ben stod två snedställda kalk- 
stensflisor. Mellan kalkstensflisorna påträffades 
enstaka brända ben. En mörkfärgning kunde föl
jas vid övergången mellan den sterila sanden och 
graven. Skelettet låg utsträckt på rygg med huvu
det i nordost.

A 5 innehöll fyra gravgömmor, varav två utgjor
des av brandlager, båda belägna i brättets sten- 
packning. Ett, A5a, låg i anläggningens nordvästra 
del. Det avtecknade sig redan vid framrensningen, 
som en stor mörkfärgning. Det andra, A5b, fram

kom i den sydvästra delen efter det att det översta 
lagret av stenspackningen avlägsnats. Detta 
brandlager var betydligt mindre än det som påträf
fades i den nordvästra delen.

I småstenspackningen i centrum av centralpack
ningen påträffades brända ben och keramik. Ben
lagret överlagrade en stenfylld grop och inlagrat 
mellan och under stenarna i denna grop återfanns 
brända ben och keramik. Möjligen utgör benlagret 
tillsammans med de brända benen och keramiken i 
gropen resterna efter en förstörd urnegrav.

Brandgropen Al återfanns alldeles invid impe- 
dimentets nordvästra kant. Graven, som var ner
grävd i den gulvita flygsanden, var kraftigt odlings- 
skadad. Den utgjordes av brända ben, skörbränd 
sten och so tig sand.

Sydost om åkerimpedimentet och alldeles intill 
detta påträffades en urnegrav nergrävd i sanden. 
Den var försedd med en täck- och en bottenflisa av 
kalksten. En stenskoning av mindre kalkstensflis 
kantade urnans mynning. Ett brandlager täckte 
urnan

Ett tunt brandlager, A3, påträffades några me
ter väster om A2. Dess begränsning var mycket 
diffus och troligen fortsätter det in under åkerim
pedimentet. Brandlagret innehöll harts, keramik 
och enstaka brända ben.

Fig. IV.15. Ett brandlager täckte urnegraven, A2. I a cremation layer covered the urn, A2. At the top
profilen ses överst täckflisan och därunder en av of the vertical section is the cover slab under which
stenarna i stenskoningen. Foto 1987 av M Rasch. one of the stones in the stone shoeing is seen.
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Fig. IV: 16. Mynningskanten på urnan framträder The rim of the urn is visible inside the stone circle, 
innanför stenskoningen. Foto 1987 av M Rasch.

Fig. IV: 17. Urnan i A2 var nergrävd i den ljusa The urn in A2 was buried in the light-coloured
flygsanden. Delar av stenskoningen syns längs sand. Part of the stone circle is visible along the rim
mynningsranden. Foto 1987 av M Rasch. of the urn.
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Fig. IV: 18. Skelettgraven A4b. Gra
ven avtecknade sig som en mörk- 
färgning mot den ljusgula sanden. 
Två kants tällda kalkstensflisor ses i 
den södra delen. Flisorna visade sig 
vara placerade mellan kvinnans 
ben. Foto 1987, Mats Blohmé.
The inhumation grave, A4b. The 
grave stands out as a dark area 
against the light-coloured sand. Two 
limestone slabs are visible in the 
south part of the dark area. The 
slabs were placed between the wo
man’s legs.

Fig. IV: 19. Skelettgraven i A4 efter 
framrensning. Bakom kvinnans hu
vud ligger en kalkstensflisa, vilken 
täckte en hartstätningsring, ett lår
ben av får och en järnkniv. Bredvid 
flisan ligger lerkärlet. Foto 1987, 
Mats Blohmé.
The inhumation grave A4b. Behind 
the skeleton’s head lies a limestone 
slab, which covered one bone from 
a sheep and a knife. Beside the slab 
is the vessel.
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Föremål
Keramiken var den klart dominerande föremåls- 
kategorin. I brandlagret A5a påträffades en nästan 
hel lerkopp tillsammans med skärvor av ett tjock- 
väggigt kärl. Brandlagret A5b innehöll förutom 
skärvor efter ett tjockväggigt kärl även en synål av 
järn och i A5c framkom skärvor av både ett tjock- 
och ett tunnväggigt lerkärl. Keramiken i den sten- 
fyllda gropen A5d härrör från ett tunnväggigt S- 
format kärl med utvikt och facetterad mynnings- 
kant. Delar av ett liknande kärl påträffades också i 
det överliggande benlagret A5c.

Den spannformade urnan från urnegraven, Al, 
är brungrå och försedd med två små öron vid myn
ningen.

Keramikfragment av ett tjockväggigt kärl låg 
tillsammans med de brända benen i brandgropen, 
Al.

Skelettgraven, A4b, var med sina tre föremål 
den fyndrikaste graven av de hittills undersökta 
gravarna på gravfältet. Föremålen var placerade 
norr om den dödes huvud. Gravgåvorna utgjordes 
dels av ett brungrått lerkärl med en svag S-formig 
profil och hög skuldra. Vid övergången mellan 
skuldra och hals löper en horisontell inristad linje. 
Delar av en starkt förrostad järnkniv låg till väns
ter om kärlet och ytterligare ett stycke åt väster 
påträffades en liten hartstätningsring. Mellan kni
ven och kärlet återfanns också ett obränt benfrag
ment av får/get. Dessutom påträffades två delar av 
en tunn järnring alldeles under en av skelettgra
vens täckhällar.

I A3 hittades i den svagt sotfärgade sanden kera
mikskärvor och hartstätningsbitar. Keramiken, 
som var tunnväggig och av fint magrat gods med 
en blank svartgrå yta, är från en liten bikonisk 
kopp med utsvängd mynning.

Datering
Dateringen får bygga på keramiken och den yttre 
och inre gravformen.

Den mest komplicerade anläggningen var A5. 
Här fanns en centralgrav i form av en stenfylld 
grop. Den välbrända och tunnväggiga keramiken i 
denna grop var mycket lik den tunnväggiga kera
mik, som återfanns i benlagret, A5c, som täckte 
gropen. Så lik att den kan härröra från samma 
kärl. Troligen kommer keramikfragmenten från 
ett kärl av typen hög kruka med smal hals och 
utvikt mynningskant. En typ som på Öland är van
ligt förekommande under äldre romersk järnål
ders första del.

Den lilla koppen i brandlager A5a har flera kän
da motsvarigheter på Öland. Bl.a. kommer en lik
nande kopp från gravfältet väster om Mellösa i 
Bredsätra socken, SHM 18 936, Al. Den koppen 
är funnen tillsammans med bl.a. en ögonfibula, 
vilket skulle styrka en datering av dessa koppar till 
äldre romersk järnålders första del.(Volym I 1987 
s 266).

Att A5b med synålen av järn tillhör övergångs

fasen mellan den förromerska och den äldre ro
merska järnåldern, ger bl a ett gravfynd från Bo 
gård belägg för. I denna grav fanns förutom en 
synål av järn även en triangulär fibula (Volym I 
1987 s 274). Triangulära fibulor anses traditionellt 
tillhöra den förromerska järnålderns tredje pe
riod, men det finns indikationer på att typen fort
levt under inledningsskedet av äldre romersk järn
ålder (Almgren 1897 s 3, Werner 1977 s 394).

Lerkärlet med högt placerad skuldra och frånva
ron av personliga gravgåvor i skelettgraven A4c, 
tyder på att graven anlagts under den romerska 
järnålderns första fas. Hur lång tid som förflutit 
mellan skelettgravens tillkomst och till dess den 
överliggande bengropen anlagts går inte att avgöra 
då den senare var fyndtom så när som på några 
hårt sintrade keramikbitar.

Det spannformade lerkärlet i A2 är av en form 
som förekommer under såväl förromersk som ro
mersk järnålder.

Den stora variationsrikedomen vad gäller den 
inre gravformen, samt knappheten på föremål och 
den nästan totala frånvaron av personliga gravgå
vor, styrker en dateringen av gravfältet till slutske
det av förromersk järnålder och början av äldre 
romersk järnålder.

Ålders och könsbestämningar.
Benmaterialet har genomgått osteologisk bestäm
ning. Denna har utförts av Kenth Holgersson 
RAÄ. Av de sammanlagt nio gravgömmorna har 
två köns- och fem kunnat åldersbestämmas.

I brandgropen Al fanns ben efter två individer, 
vilka avlidit i 25-35, respektive 40 - 60 års åldern. 
Från urnegraven A2 har endast benen från det 
överliggande brandlagret hittills analyserats och 
dessa härrör från en 20—30 år gammal individ. 
Benlagret i A4 visade genom skallsömmarnas sam- 
manväxning på en individ i 20 års åldern. De brän
da benen i de olika brandgravarna i A5 härrör 
troligen alla från en och samma individ. Benanaly
sen visar att benen tillhört en kvinna, som avlidit 
vid 15-20 års ålder.

Skelettgraven A4 innehöll skelettdelar av en 
kvinna med kraftig benstomme. Hon har avlidit 
någon gång mellan 25 och 35 års ålder. Skenbe
nens form tyder på att kvinnan ofta suttit på huk. I 
graven påträffades också ett lårbensfragment av 
får/get.

TABELL: Gravfält söder om Ölands Skogsby.
Köns- och åldersfördelning enligt de 
osteologiska bestämningarna:

Kön: Män: Kvinnor: Ej best Summa
ålder: sk br sk br sk br
j uv/ad 1 1 2
adultus 1 2 3
maturus 1 1
Summa 1 1 4 6
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Källor, litteratur
Den arkeologiska undersökningen leddes av Mo
nika Rasch, 1987. Rapport föreligger ej. Fynden, 
som inte är fyndfördelade, förvaras tills vidare på 
KLM.

Den osteologiska analysen är utförd av Kenth 
Holgersson, RAÄ.

Fornl nr 76b och 78, gravfält S om Ölands Skogsby 
Undersökt 1987 av M Rasch

.. Gravbeskrivning

dr
äk

t
sm

yc
ke

n

Gra vgods

-

Os teol. bes

dj
ur

be
n

A
rk

eo
l.

trä
ko

ns
tr,

sv
ep

ni
ng

 el
lik

n

övrigt/ Datering

1 BRANDGROP 1,1-1,2 m d och 0,25 m dj * 25-30
40-60

Två indi- åiåå

2 URNEGRAV med överliggande brandlager. 
BRANDLAGER 0,8 m d, 0,15 m dj. 
URNEGRAV 0,2 m d, 0,2 m dj. Lock av 
0,2x0,3 m stor kalkstensflisa. Botten
flisa 0,15x0,15 m. Stenskoning runt 
mynningen av 7 kalkstensflisor och 1 
gråsten.

- 20-30

Endast
brandlagret
osteologiskt
undersökt

per III/IV

3 BRANDLAGER 2,2x1,1 m intill 0,05 m dj. X

4 STENSÄTTNING, rund?, ca 12 m d, 0,1 m h. 
Tvåskiktad stenpackning.
Centralpackning ca 7 m d av 0,1-0,6 
m stora gråstenar och kalkstensflis.

a BENGROP med överliggande benlager
1,1 m d, 0,4 m dj.

ca 20 sintrad
keramik

b BENGÖMMA mellan två snedställda kalk
stenar.

c SKELETTGRAV 3x0,85-0,5 m st, 0,6 m dj. ONO-
VSV

* x K 25-35 x får/
get

IV:I

5 STENSÄTTNING, rund, ca 13 m d, 0,2 m h 
med brätte och centralpackning.
Tvåskiktad stenpackning. Underst i 
centralpackningen ett lager kalkstens
flis. Kantkedja i S av 0,2—0,5 m st

‘ BRANDLAGER, 2,8x1,8 m st och 0,2 m dj. Ö-V x K? 15-20 Samma in-

samtliga

IV: I

b BRANDLAGER 1x0,75 m st och 0,2 m dj. Ö-V X X IV:I

c BENLAGER 3x1,5 m st. 0,15 m dj. VNV-
oso

* IV: I

d BENGROP el. urnegrav, 0,6 m d, 0,4 m dj. IV:I

Fornlämning nr 71, gravfält vid Eriksöre 
undersökta gravar

Topografi
Vid Eriksöre reser sig landborgen med krönvall 
nästan 50 m ö h. Vallen är på den berörda sträckan 
till stor del uppstyckad i villatomter. En mindre 
väg skär genom åsen vid Eriksöre kvarnar. Den 
mindre vägen förbinder byn med väg 136.

År 1951 undersökte Carl Otto Rosell och Ha
rald Hvarfner fem gravar, vilka var registrerade

som fornlämning nr 71 enligt 1942 års inventering. 
Troligen har gravfältet ursprungligen varit betyd
ligt större, men odling och villabebyggelse har un
der det senaste seklet raderat ut merparten av gra
varna och idag är detta landborgsgravfält uppdelat 
på ett 10-tal olika fornlämningsnummer. De un
dersökta gravarna låg alldeles väster om väg 136, 
inklämda mellan vägen och en stenmur.
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A

Yttre och inre gravformer
Gravfältet bestod av fem runda högar 5—6,5 m i 
diameter och 0,45-0,65 m höga, av vilka två var 
skadade. Högarna var uppbyggda av humusblan- 
dad grus. I tre av högarna påträffades en mer eller 
mindre tät flisläggning av kalksten.

De inre gravformerna varierade mycket. I en 
hög påträffades en hällkista där lockhällarna sak
nades över den norra delen. I kistan låg ett skelett 
utan kranium.

I den andra högens centrala del återfanns ske
lettfragment och i dess nordöstra del ett brandla
ger.

Den tredje graven, som delvis var skadad, inne
höll skelettfragment och enstaka brända ben. Den 
fjärde högen täckte ett brandlager och i den femte 
påträffades obetydliga rester av ett skelett.

Fig. 1V.20. Plan- och profilritning över grav nr 1 Plan and section of grave no 1 at Eriksöre. 
vid Eriksöre. Ritning C O Rosell.
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Föremål och datering
Endast brandlagret i A2 var fyndförande. Föremå
len var så fragmentariska att dess ursprungliga 
form inte med säkerhet kan bestämmas.

De mycket fåtaliga fynd, som framkom vid un
dersökningen, kan inte ge någon säker datering. 
Däremot kan de yttre och inre gravformerna ge 
oss några ledtrådar. Av den ytterst knapphändiga 
grävningsrapporten framgår det inte hur stor häll- 
kistan var, men däremot får vi den viktiga upplys
ningen att lockhällar saknas över den norra delen. 
Detta är en företeelse som kännetecknar hällkistor 
från romersk järnålder. Även grunda och ofta 
fyndfattiga skelettgravar vilka täcks av ett lager 
kalkstensflis förekommer under äldre romersk 
järnålder, liksom seden att anlägga en brandgrav 
och en skelettgrav i samma anläggning. De sam
mantagna indikationerna tyder på en datering till 
äldre romersk järnålder.

Ålders- och könsbestämning
Skelettmaterialet från de undersökta gravarna vid 
Eriksöre har osteologiskt bestämts av Kenth Hol
gersson. Hela .det obrända benmaterialet kunde 
könsbestämmas. Analysen visade att tre var män 
och en kvinna. Den yngsta individen, som tillika 
var bränd, hade avlidit någon gång mellan 18-20

års ålder, medan de obrända benen alla tillhörde 
vuxna individer. Två, båda män, kunde åldersbe- 
stämmas till mellan 35-45 år.

TABELL Gravfältet vid Eriksöre. Köns- och ål
dersfördelning enligt de osteologiska 
bestämningarna.

Kön: Män: Kvinnor: Ej best Summa
ålder: sk br sk br sk br
juvenis
Adultus

1 1

ad/mat
Maturus

2 2

”adultus” 1 1 1 3
ej best 2 2
Summa 3 1 4 8

Källor, litteratur
Rapport av Carl Otto Rosell och Harald Hvarfner 
i ATA dnr 2297-51. Fynden förvaras i SHM, inv 
nr 24 544. Tillväxten 1951:85.

Den osteologiska analysen har utförts av Kenth 
Holgersson 1988.

Fornl nr 71, gravfält vid Eriksöre by 
Undersökt 1951 av C O Rosell och H Hvarfner

Anl nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. Övrigt/ Datering
tering c n. äop anm
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1 HÖG, 5—6 m d och 0,5 m h. Fyllning av NO-SV K Ad. Brända skelett-

jordblandad grus. Därunder ett lager fragment av
kalkstensflis. HÄLLKISTA med lockhällar människa
i S delen. Skelett utan 

kranium
äjäå

2 HÖG, 5,5 m d och 0,45 m h. Fyllning av 
jordblandad grus och enstaka kalkstens- 
flisor. I högens centrum SKELETTGRAV. M 35-45 Fragm. av
BRANDLAGER i NO

HÖG, 5,5 m d och 0,45 m h. Fyllning av
x Ad skelett

Brända ben
3

M? Ad. Fragment av äjäå
jordblandad grus och enstaka kalkstens-
flisor. Skadad. SKELETTGRAV? och
BRANDGRAV? skelett

Fragment av 
brända ben

äjäå

4 HÖG, 6 m d och 0,6 m h. Fyllning av 
jordblandad grus. I högens centrala del 
BRANDLAGER.

18-20 Brända ben ä jäå

5 HÖG, 6,5 m d och 0,65 m h. Fyllning 
av jordblandad grus. I högens centrala 
del SKELETTGRAV. M 35-40 ä jäå
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71. Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4G 5 i, Tors- from the economic map of Sweden. Scale 1:10 000. 
lunda). Skala 1:10 000.
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4. Förteckning över övriga gravfynd
Inv nr Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor

litteratur

SHM 1476 Björnhovda Påträffad vid stenbrytning
1848

Oval spännbuckla av brons vit

KLM 2847-54 Björnhovda by 
å lägenheten 
Gärdet

Vid anläggandet av trädgård Svärd, järn, eneggat
Lansspets, järn
Sköldbuckla, järn
Kniv, järn
Svärdskidebeslag, järn, 
bandformigt

period III M. Stenberger
1933 s. 9

SHM 1965:1850:6 Lenstad Funnet i ett stenrör Mosaikpärla, glas (förkommen) 
Holkyxa, järn

äldre jäå Ekmans samling

SHM 4108 Ölands Skogsby Skelett påträffat vid grävning 
i skogsbacke 1869

Sköldbuckla, järn med parer-

Sköldhandtag, brons 
Sköldkantbeslag, brons 
Lansspets, järn
Svärdsklinga, järn 
Remändebeslag?

ä. rom.jäå Stenberger 1933 
s. 22

KLM 12 393 Ölands Skogsby 
4:2

Påträffade vid jordbruksar
bete

Oval spännbuckla, brons 
Krukskärvor
Brända ben
Flinta, 3 avslag

vit Lappkatalog
KLM

SHM 13 192 Ölands Skogsby Påträffade vid anläggandet av 
järnvägen. ”Föremålen funna 
jämte brända ben i en lerkruka 
vilken var omgiven av tunna 
flisor på 2 fots dj i lös sand.

Lerkärl
Brända ben
Krumkniv, järn
S-formig kniv, järn

ä. rom. jäå Stenberger 1933 
s. 10

SHM 963 Ölands Skogsby Skelett påträffat vid dikes- 
grävning vid kvarnbacken

Huvudring av brons per. I Stenberger 1933 
s. 1

SHM 5783 Ölands Skogsby Funnet vid jordbruksarbete Krumkniv av järn
Rund skiva av brons med 
mitthål
Remändebeslag av brons, 2 st 
Knapp av brons
Bronstråd av platt ten i flera 
varv, 3 st

per. III Stenberger 1933 
s. 11
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5. Föremålskatalog
Gravfält vid Björnhovda kvarnar, oreg 
fornl

SHM 24 813 

ANLÄGGNING 1
Fotbägare, med kort insvängd hals, förtjockad 
mynningskant och två horisontella linjer längs 
skuldran, av tunt och fint magrat, gråsvart gods. H
10,5 cm, mynningsd 16,5 cm, fotd 6,1 cm. 1
Svärd, järn, eneggat, med två nitar i greppet och 
en nit vid klingans bas. Greppets undersida kon
kav. L 61,2 cm. Klingans st br 6 cm. 2
Sölja, järn, med torne, rektangulär ram av kvadra
tisk ten med fastrostade tygfragment. L ca 3,8 cm, 
br 4,4 cm. 3
Beslag, järn, rektangulärt med fastrostad nit av 
rund ten med böjd spets. L 3,2 cm, br 1 cm, nitens 
L 1,9 cm, d 0,7 cm. 4
Järnfragment, platt ten med välvd överdel. L 4 
cm, br ca 0,8 cm. 5 -O-
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ANLÄGGNING 2
Lerkärl, gråbrunt, dubbelkoniskt med utsvängd 
mynning av tunt, slätt till glättat, fint magrat gods. 
Mynningskanten lätt fasetterad. H 17,4 cm, bukd
15,7 cm, mynningsd 10 cm. Godstj. 0,35 cm. 6
Ring, järn, av trind ten. Ringens yttre d 4,3 cm. 
Tenens d 0,7 cm. 7
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ANLÄGGNING 3
Lerkärl, dubbelkoniskt, med utsvängd mynning av Mynningskanten lätt fasetterad. H 17,2 cm, bukd
gråbrunt, tunt, slätt till glättat, fint magrat gods. 17,3 cm, mynningsd 10 cm. Godstj 0,4—0,5 cm. 8

Brandgrav vid Arontorps by, oreg fornl
SHM 28 969

ANLÄGGNING 1

Lerkärl, skålformigt, med hög skuldra och vertikal 
mynning. Rödorange, av slätt till glättat gods med 
mellangrov magring. H 7,9 cm, bukd ca 13,3 cm, 
mynningsd 10,9 cm. Godstj 0,6 cm. 9
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Gravar i Ölands Skogsby

SHM inv nr 25 346

Lerkärl, typ ölandskruka, förtjockad fot och kraf
tigt utsvängd buk och mynning. Dekor av tre hori
sontella linjer, varav de två övre är försedda med 
punktornering. Mellan den andra och tredje linjen 
finns en rad cirklar med mittpunkt. Gråsvart, av 
slätt, tunnväggigt och fint magrat gods. H 13,1 cm, 
bukd ca 18 cm, mynningsd 13,8 cm, godstj. 0,4 cm. 
10
Ring, järn, del av oval ten. Tenens d 0,6—0,7 cm. 
11
Ten, järn. L 2,2 cm.
Bronsbleck, 3 st, u-formade och ornerade med två 
tunna, vågräta linjer. L 1 — 1,9 cm, br 0,4 cm. 12
Skålla, brons, 1 cm d. 13 
Pärla, glas, blå, 1 cm d.
Harts 8 bitar.
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SHM inv nr 22 392

Keramik, del av botten och kärlvägg, av gråbrunt, 
slätt och poröst gods. 14

SHM inv nr 21 934
Keramik, del av buk och botten av vidbukigt, 
tjockväggigt kärl. Dekor vid övergång mellan buk 
och skuldra av snedställda linjer, som bildar ett 
fisknätsliknande mönster mellan två horisontella 
linjer. Godstj 0,8 cm. 15
Fingerring, guld, av tunn, trind ten. Yttre d 2,3 
cm. 15a

14

243



Lansspets, järn, med lansettformat blad, kraftig 
mittås och kort holk. Genomgående nit 1,2 cm 
från holkens bas. L 20,5 cm, bladets st br 3,6 cm. 
16
Spjutspets, järn, kort holk med genomgående nit
1,2 cm från holkens bas. L 12,4 cm, bladets L inkl 
hullingar 8 cm. 16
Remändebeslag, brons, med profilerad bikropps- 
liknande ändknopp och rombiskt klyftad fästeän
de med genomgående nit. 17
Rembeslag, brons, rektangulärt med två nitar och 
pärlbandsornering. L 3,8 cm, br 0,6 cm. Nitarnas 
L inkl huvud 0,9 cm. 18
Beslag, brons, u-format med nit, avbrutet i en 
ände. L 1,1 cm, br 0,3 cm. Niten L 0,6 cm. 19
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SHM inv nr 22 002

Sköldbuckla, järn, med konisk överdel, diverge
rande hals och svagt sluttande brätte. En nit kvar- 
sittande i brättet. H 6,9 cm, d 17,1 cm. 21
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Lansspets, järn, med lövformat blad och mittås. L
27,5 cm, bladets st br 6,6 cm, holkens d vid basen
3,2 cm. 22
Spjutspets, järn, med lång, rund holk och genom
gående nit 0,6 cm från holkens bas. L 21,6 cm. 
Bladets L inkl hullingar 9,7 cm, holkens d vid ba
sen 2,1 cm. 23
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Träföremål, med välvd överdel och bronsstift. L
9,5 cm, br 2,2 cm. Bronsstiften ca 1,3 cm L och 
0,15 cm d. 24
Lerkärl, gråbrunt med slät utsida av fint magrat 
gods, skarpvinklat och försett med hank. Dekor på 
buk, vertikala sicksacklinjer och på skuldra, hori
sontella sicksack-linjer samt vertikala linjer mellan 
vågräta linjer. Övre delen av hals och mynning 
saknas. H 12,7 cm, bottend 6,8 cm, bukd 15 cm. 25
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KLM inv nr 22 713

Bälteringar, brons, 2 st, av trind ten, med vardera 
2 vidhängande rembeslag. Avslutas med runda 
skivor i vilka sitter en nit med välvt huvud. Besla
gen är dekorerade med cirklar och flätbandsde- 
kor, saknas 1989.
Battering, brons, av trind ten, som föregående 
men endast fragment bevarade. Ringd 3—3,9 cm, 
saknas 1989.
Bältering, brons, av trind ten med två vidhängande 
rembeslag. Ringd. 2,15 cm, saknas 1989.
Ring, brons, av närmast trind ten med vidhängan
de stift av fyrsidig ten med rundad ögla, omböjd i 
änden. Ringd. 2,8 cm, saknas 1989.
Dubbelknappar, brons 3 st, runda med genom
gående nit. D 1,2 cm, avståndet mella plattorna ca 
1 cm, saknas 1989.
Bältebeslag, brons, cirkelformat med genomgåen
de nit och rund motplatta. Kupat nithuvud med 
ornering i form av streck. Ornering längs ytterkan
ten av tre koncentriska linjer och flätbandsmöns- 
ter. D 3,9 cm, motplatta 1 cm, saknas 1989.
Bältebeslag, brons, cirkelformat med fyra korsvis 
motsatta rundlar. Genomgående nit och motplat
ta. Koncentriska linjer längs ytterkanten. D 2,2—
2,4 cm, saknas 1989.
Dryckeshornsbeslag, 2 st, varav ett är helt och ett 
fragmentariskt. Beslagen som är trattformade är 
ornerade med horisontella linjer och avslutas med 
en knopp. L 5,3 cm, saknas 1989.
Bronsbleck tunt, kupigt med otydliga spår av linjär 
ornering. I kanten ett runt hål. 2,1 x 1,9 cm, sak
nas 1989.
Fibula, brons, del av nålhållare. L 1,95 cm, saknas 
1989.
Beslag, brons, i pressblecksteknik, ett flertal frag
ment. Ett är cirkelformat och försett med mitthål, 
andra är bandformiga med triangulära ändar och 
små nithål. Punsad ornering i form av linjer och 
punkter, saknas 1989.
Skära, järn, krumformad med rektangulärt skaft 
och vinkelböjt blad. L 21,1 cm, bladets st br 2,2 
cm. 26
Kniv, järn, med rak rygg och skaft av en rund ten, 
som avslutas med rund knopp. Yttersta bladspet
sen avbruten. L 13 cm, bladets st br 1,7 cm. 27
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Krumkniv, järn, med asymmetriskt blad. Ornerad 
med fyra horisontella linjer vid övergången mellan 
skaft och blad. Det avsmalnande skaftet har ett 
rektangulärt tvärsnitt. L 14,7 cm. 28
Krumkniv, järn, med asymmetriskt blad. Ornerad 
med fyra horisontella linjer vid övergången mellan 
blad och skaft. Skaftet är rakt och har ett rektan
gulärt tvärsnitt. Bladet är böjt L 13 cm. 29
Skära, järn, med smalt rektangulärt skaft och tre 
nitar. Bandformigt beslag vid övergången mellan 
skaft och blad. Krumformat, hopvikt blad. L 27,1 
cm, bladets st br 4,7 cm, skaftets L 3,5 cm, nitar L 
0,9-1,1 cm. 30
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Kniv, järn, försedd med en nit med runt huvud.
Vid övergången mellan blad och tånge ett litet 
hak. L 33 cm, bladets st br 2,9 cm, niten är 1,8 cm, 
huvudets d 1 cm. 31
Beslag, järn, fragment, bandformigt av platt ten.
Båda ändarna är omböjda. L 3,4 cm, br 0,6 cm. 32 32
Beslag, järn, av välvd ten, oval. Båda ändarna om
böjda. 3x1,5 cm. Tenens br 0,7 cm. 33
Beslag, järn, platt, böjd ten på en sida är en trian
gulär platta fastnitad. L 3,4 cm. 34
Bronsfragment, 4 st, av tunt pressbleck med in- 
punsade linjer och punkter, plus fragment av en 
rund ten. 35

250



Lerkärl, kopp, med klotformig buk och utvikt 
mynning av tunt, fint magrat, grågult gods med 
slät yta. Mynningskanten är fasetterad och på bu
ken ett litet öra. H 11,4 cm, bukd 12,5 cm, godstj 
0,4 cm. 36

Lerkärl, spannformig urna, svagt markerad buk av 
brungrått, slätt gods med mellangrov magring. H 
26,6 cm, bottend 17,8 cm, bukd 27,6 cm, myn- 
ningsd 25,4 cm. 37

36
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KLM 22 916

Lerkärl, spannformigt, gråbrunt av grovt magrat 
gods med rå utsida och något indragen, rak och 
avsmalnande mynningskant. H 20 cm, bottend
12,1 cm, bukd 20,4 cm, mynninsd 18,2 cm.

Gravfynd från Ölands Skogby

SHM 4108
Svärd, järn, eneggat, endast ett mindre fragment 
bevarat. L 7,1 cm, br 13,7 cm.
Sköldkantbeslag, brons, 4 st, av tunt, omböjt 
bronsbleck. 38
Nitar, brons, 2 st, till sköld, kupiga huvuden och 
profilerade ändknoppar. L 2,6 resp 2,7 cm, Nithu- 
vudenas d 1,2 cm. 39
Remändebeslag, brons, stavformigt med rombiska 
fästeändar och nithål. L 3,7 cm. 40

Sköldbuckla, järn, fragment av brättet med nit. 
Kupigt nithuvud. 41
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Sköldbeslag, brons, 2 st, bandformiga av halvcir- 
kelformade tenar, som avslutas med tillplattade 
ändar i vilka sitter en nit med nitbricka. L19.3 cm. 
br 0,4 cm. 42
Lansspets, järn, med avbrutet skaft. L 19 cm, bla
dets st br 4 cm. 43

Sköldhandtag, brons, med välvt och svagt åsat 
mittparti. Dekor av ingraverade trianglar. De pro
filerade ändpartierna är skilda från greppet av ver
tikala åsar. Två nitar med kupiga huvuden och 
kraftigt profilerade ändknoppar. L 22,2 cm. 44
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Gravfynd från Ölands Skogsby

SHM 5783

Remändebeslag, brons, av en genombruten bron- 
sten, som avslutas med en rund platta. Dekor i 
form av inpunsade cirklar med mittpunkt. L 6,2 
cm. 45
Remändebeslag, brons, av rund ten med gjutna 
spiralvindlingar och tillplattad ändknopp. Motsatt 
del avslutas med en platt skiva med genomgående 
nit. Välvt nithuvud. L 5,5 cm. 46
Skiva, brons, med mitthål, lätt välvd. Dekor i form 
av flätbandsmönster längs kanten och en bit in på 
skivan. D 3,5 cm. 47
Nit, brons, av rund ten med svagt kupat, cirkelfor
mat huvud. Niten avbruten. Nithuvudd. 1,2 cm. 48
Nit, brons, med rund nitbricka. Dekor i form av 
koncentriska linjer. L 2,2 cm. Brickd 1,6 cm. 49
Bronstråd, hoprullad av välvd ten. 3 delar. Brons
trådens br 0,3 cm. 50
Krumkniv, järn, med avbrutet blad och rektangu
lärt skaft. L 11,8 cm. 51
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Ölands Skogsby 8:16, fornl nr 76b

ANLÄGGNING 1
Keramik, 600 g, brungrå, tjockväggig av grovt 
magrat gods. Godstj 1,1 cm.

ANLÄGGNING 2
Lerkärl, spannformat, med två små öron vid myn
ningen, av gråbrunt gods med slät utsida. H 19 cm, 
bottend 11 cm, mynningd 21 cm.

ANLÄGGNING 3
Keramik, 165 g, tillhörande en bikonisk kopp med 
utvikt mynningskant, gråsvart med slät till glättad 
yta av tunt, fint magrat gods. Godstj 0,6 cm.
Harts

ANLÄGGNING 4a
Keramik, 12 g, hårt sintrad med tegelröd färg. 
Godstj 1 cm.

ANLÄGGNING 4b
Ring, järn, av rund ten i 2 delar. Yttre d 2,8 cm. 
Tenens d 0,25 cm.

ANLÄGGNING 4c
Lerkärl, dubbelkoniskt, med hög skuldra, rak hals 
och utsvängd mynningskant, gråsvart, av tunt och 
fint magrat gods. Dekor i form av en tunn horison
tell linje på halsens nedre del. H.16,5 cm, bottend
7,3 cm, bukd 15,4 cm, mynningsd 12 cm. 52
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Kniv, järn, mycket fragmentarisk med rester av 
ben?skaft. Bladets L ca 7,5 cm, st br 1,7 cm.
Hartstätningsring, oval 10 X 14 cm.

ANLÄGGNING 5c
Keramik, 123 g, brungrå, av tunt och fint magrat 
gods med slät till glättad yta, välbränt. Godstj 0,5 
cm.

ANLÄGGNING 5a
Lerkopp, svagt bukig, av brungrått, slätt och fint 
magrat gods. H 4,6 cm, mynningsd ca 5,7 cm. 53
Keramik, 3 g, brungul, av mellangrovt, poröst 
gods.

ANLÄGGNING 5b
Synål, järn. L 19,1 cm, d 0,3 cm. 54

Keramik, 472 g, brungrå, av mellangrovt, poröst 
gods, spjälkad. Del av botten.
Keramik, 33 g, av hårt sintrat, tegelrött, mellan
grovt magrat gods. Godstj 1 cm.

ANLÄGGNING 5d
Keramik, 180 g, brun, av tunt, fint magrat gods 
med slät till glättad yta. Förtjockad och fasetterad 
mynningskant. Godstj 0,5 cm. 55

Keramik, 51 g, ljust gulbrun, av grovt magrat, po
röst gods. Godstj 1 cm

Gravfält N om Eriksöre by Hank?, brons av rund ten med omböjt ändparti,
avbruten. L 16,7 cm. 56

SHM 24 544 Bronsfragment, ett försett med liten ögla. 57

ANLÄGGNING 2
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fornlämningar fördelade på 148 lokaler. Två tred
jedelar utgörs av gravar, varav ca 200 är samlade 
på 8 gravfält. De ensamliggande gravarna liksom 
gravfälten är koncentreradade till västra landbor
gens krönvall samt till mindre grusåsar vid Tveta 
och Tävelsrum. Ett stråk med kustnära gravar kan 
följas längs ancylus- och littorinavallarna.

Flera husgrundskomplex finns också i socknen. 
Två av de större är belägna mellan Ekologiska 
stationen, strax söder om Ölands Skogsby, och 
Kalkstad, och ett tredje ligger väster om Lenstads 
by.

Delar av en överodlad boplats från folkvand- 
ringstid har undersökts strax nordost om Björn- 
hovda kvarnar. På samma åker hade man tidigare 
tillvaratagit Ölands näst största solidiskatt och de 
s k Torslundaplåtarna (Hagberg 1976)

The ”Torslundaplåtarna” were found in the middle 
of the 19th century. The helmet matris probably 
belongs to the migration settlement E of the Björn- 
hovda village, which was excavated by U E Hag- 
berg in 1966.

6. Sammanfattning
Torslunda är en av Ölands största socknar. Land
skapet präglas, med undantag för dess östra del 
där Mittlandsskogen har sin sydligaste utlöpare av 
ett öppet åkerlandskap. Fruktbara moränleror 
täcker hela socknen utom längst i söder där Stora 
Alvaret tränger in.

Landborgen delar socknen i en västlig kustslätt 
och en östlig höglandsdel. Den geografiska upp
delningen förstärks ytterligare av den upp till 300 
m breda och 5-7 m höga krönvall som löper längs 
landborgskanten. Vallen bildades då den Baltiska 
issjön gjorde ett längre uppehåll under sitt regres- 
sionsförlopp. Den täcks ställvis av tjocka flyg- 
sandsdyner.

P.g.a. den höga uppodlingsgraden har många 
fornlämningar blivit bort- eller överodlade. Vid 
fornminnesinventeringen 1976 registrerades ca 400

Tig. IV:21. De s k Torslundaplåtarna hittades vid 
mitten av 1800-talet. Hjälmmatriserna kommer tro
ligen från den folkvandrings tida boplatsen Ö om 
Björnhovda by, som undersöktes av U E Hagberg 
1966.
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Mellan Lenstads och Tävelsrums mossar ligger 
Lensta fornborg. Den är uppförd på den smalaste 
delen av en utskjutande udde i Lenstads mosse. 
Borgen har enligt Ahlqvist varit försedd med en 
förborg och husgrunder kunde ännu under dennes 
tid iakttagas i såväl förborgen som i själva huvud
borgen (Ahlqvist 1825 s 127, Stenberger 1933 s 
227).

Från socknen föreligger också en lång rad lös
fynd. Från den äldre järnåldern kan nämnas ett 
panterhuvud i brons från Lenstads ägor, en guld
berlock och den berömda guldhalskragen från Fär
jestaden, samt de ovan omnämnda hjälmplåtarna 
och solidiskatten från Björnhovda bys ägor.

Från den yngre järnåldern och då främst vi
kingatid härrör en lansspets med silverinläggning
ar på skaftet, ett silverspänne och två silverhals- 
ringar. Samtliga föremål är funna på Kåtorps ägor. 
Från Arontorp kommer en silverskatt med arabis
ka mynt, armbyglar och halsringar, och på Björn
hovda bys ägor har arm- och halsringar av silver 
tillvaratagits.

Sammanlagt har ett 30-tal gravanläggningar un
dersökts i socknen. Av dessa innehöll 17 st skelett- 
och 16 st brandgravar. I fyra anläggningar påträf
fades mer än en gravgömma. Hällkistan är den 
klart dominerande inre gravformen med 11 kända 
fynd.

Arkeologiska utgrävningar har främst skett 
längs väg 136 som följer landborgens krönvall, 
men undersökningar har också utförts på två stör
re gravfält belägna på mindre grusåsar i socknens 
östra del.

Vid slutet av 1800-talet karterade och undersök
te lektor F J Baehrendtz ett flertal gravar både vid 
Tveta och Tävelsrum. Båda gravfälten hade ut
satts för rovgrävning och lektor Baehrendtz’ ambi
tion var dels att utröna skadornas omfattning och 
dels att få en uppfattning om gravfältens karaktär. 
Utbytet av undersökningarna blev mycket klent. 
Av åtta undersökta stensättningar vid Degerrörs- 
backarna strax ostnordost om Tveta by innehöll 
endast två fynd. I en rektangulär stensättning åter
fanns en fingerring av silverblandat guld och i en 
rund stensättning påträffades en tunn bronsten.

Vid Tävelsrumstäkten kunde spår av grav
läggning endast konstateras i en rektangulär sten
sättning.

Ett flertal gravar har framkommit vid vägarbe
ten längs väg 136. Strax norr om Björnhovda kvar
nar undersöktes tre hällkistor och en brandgrav 
1952. Endast i en av hällkistorna, en vapengrav, 
fanns samtliga sido- och lockhällar i läge. De övri
ga kistorna var mer eller mindre ramponerade och 
av gravinnehållet återstod endast lerkärl eller de
lar därav. Brandgropen var fyndtom.

I Ölands Skogsbys samhälle har 12 gravar från 
järnåldern undersökts och av dessa framkom sju 
vid vägarbete och fem vid nybyggnation eller jord
bruksarbete.

Hälften av gravarna utgjordes av hällkistor. De

fyndförande kistorna, som dels innehöll vapen och 
dels en eller flera pärlor, kan genom föremålen 
och kistornas form dateras till äldre och yngre ro
mersk järnålder.

Endast en av de tre urnegravarna var fyndföran
de. Gravgåvorna utgjordes av ett flertal knivar av 
olika typer, delar av ett bältegarnityr, en fibulafot 
samt delar till två dryckeshorn. Antalet knivar in- 
dikerar att urnegraven troligen varit avsedd för två 
individer. Föremålen visar att de gravlagda varit 
kvinnor och att dessa gravlagts vid övergångsske
det mellan förromersk och äldre romersk järnål
der.

Skelettgravarna, båda påträffade strax norr om 
gamla järnvägsspåret, var orienterade i öst-väst. 
Skelettens orientering och avsaknaden av gravgå
vor daterar gravarna till vikingatidens slutskede.

Strax söder om Ölands Skogsby genomfördes 
1987 en delundersökning av ett större överodlat 
gravfält. De undersökta anläggningarna utgjordes 
dels av två runda stensättningar och dels av tre 
brandgravar utan yttre markering.

I en av de runda stensättningarna, A5, fanns två 
brandlager, ett benlager och en stenfylld grop med 
brända ben och keramik. Enligt den osteologiska 
analysen härrör de brända benen i de olika brand- 
och benlagren troligen från en och samma individ.

Den andra stensättningen täckte överst en ben
grop, vilken på två sidor avslutades av stora kalk- 
stenshällar. Dessa ingick i en flisläggning, som i sin 
tur täckte en underliggande skelettgrav.

Fig. IV:22. Hästgraven påträffades vid vattenled- 
ningsgrävning på uppfarten till Ekologiska statio
nen. Foto H Schulze.
The horse burial was found when a ditch for a water 
pipeline was dug at the ”Ecological station” just 
south of Ölands Skogsby.
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De övriga gravarna utgjordes av en brandgrop, 
ett brandlager och en urnegrav.

Gravgåvorna var med undantag för keramiken 
mycket fåtaliga och utgjordes av en synål av järn i 
A5:s brandlager samt en järnkniv och en hartstät- 
ningsring till ett mindre svepkärl, båda funna norr 
om skelettets huvud i A4. Keramikformerna tyder 
på att gravarna anlagts vid övergången mellan för
romersk och äldre romersk järnålder.

Strax nordost om detta gravfält, vid infarten till 
Ekologiska stationen, har ett märkligt gravfynd 
gjorts i samband med grävning för vatten och av
lopp. I en stenkista låg en unghingst på rygg med 
ut böj da ben. Skelettet är C14 daterat till yngre 
folkvandringstid. Hästgraven ingår i det tidigare 
omtalade överodlade gravfältet, som kan följas 
från Skogsbybrottet och norr ut mot Ölands 
Skogsbys samhälle.

Längst i söder på gränsen mot Vickleby socken 
har fem mindre högar undersökts i samband med 
vägomläggning. De inre gravformerna utgjordes

dels av skelettgravar varav en i hällkista, dels av 
ben eller brandlager. En hög täckte både en ske- 
lettgrav och ett brandlager. Gravarna var mycket 
fyndfattiga och föremål påträffades endast i brand
lagret.

Till dessa sakkunnigt undersökta gravar kom
mer en lång rad lösfynd och tillfälligt tillvarataget 
gravgods. Från Ölands Skogsby kan nämnas dels 
en vapenutrustning i vilken bl.a. ingick sköldbuck
la av järn med parerstång, sköldhandtag och 
sköldbeslag av brons och dels ett bältegarnetyr av 
brons. Föremålen i vapengraven daterar detta 
fynd till äldre romersk järnålder medan fyndet 
med bältegarnityret tillhör övergångsskedet mel
lan förromersk och äldre romersk järnålder.

Sammantaget visar genomgången av olika forn- 
lämningskategorier att tyngdpunkten för dateran
de gravfynd ligger i romersk järnålder medan bo
plats-, lös- och skattfynd har sin tyngdpunkt i över
gången mellan äldre och yngre järnålder samt i 
vikingatid.

Fig. IV:23. Utsikt över kustslätten och Kalmar- View of the coastal plain and Kalmar sound. In the 
sund. I bakgrunden, Kalmar stad. Foto 1955 av J background the town of Kalmar.
Nilsson.
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Karta IV:6. Daterade gravfynd från järnåldern i 
Torslunda socken. Utdrag ur topografisk karta. 
Skala 1:50 000.

Iron age 
from the 
1:50 000.

burials in Torslunda parish. Extracted 
topographical map of Sweden. Scale
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6. Summary

Torslunda is one of the largest parishes on Öland. 
Apart from in the east where the “Midland forest” 
reaches its most southernmost point, the country
side is of an open and agricultural nature. Fertile 
moraine clays cover the whole of the parish with 
the exception of the far south where the “Stora 
Alvaret” heath impinges.

The “Västra Landborgen” - an escarpment — 
divides the parish into a western coastal plain and 
an eastern highland zone. This division is further 
accentuated by a ridge, the “Krönvallen”, which 
reaches a width of 300 m and a height of 5-7 m. 
and which runs along the “Västra Landborgen”. 
This ridge was formed during the retreat of the 
Baltic ice-lake. It is, in places, covered by dense 
dunes.

Many prehistoric remains have been either des
troyed or covered by cultivation. The Ancient Mo
nument Register of 1976 recorded some 400 monu
ments distributed among 148 sites. Two-thirds of 
these were graves, about 200 of which lay in eight 
cemeteries. Both the isolated graves and the ceme
teries are concentrated to the crest of the escarp
ment and the smaller gravel ridges at Tveta and 
Tävelsrum. A band of coastal graves can be traced 
along the Ancylus and Litorina ridges.

There are also many prehistoric settlements in 
the parish: two of the largest ones lie between the 
Ecological Field-Centre, immediately to the south 
of Ölands Skogsby and Kalkstad, whilst a third lies 
to the west of Lenstad village.

In a field to the northeast of the Björnhovda 
windmills parts of a settlement from the migration 
period have been excavated. This is the same field 
in which the second-largest hoard of solidi on 
Öland and the “Torslunda matrices” were earlier 
found. These matrices had been used to form the 
stamp-foils for the decorative work on a helmet ( 
Hagberg 1976 p. 323ff).

The prehistoric fortress of Lenstad lies between 
Lenstad and Tävelsrum bogs, on the narrowest 
part of a headland which juts out into Lenstad bog. 
According to Ahlqvist even an outer wall encircled 
the stronghold, and building remains from both 
inner and outer fortifications were still visible in 
his day (Ahlqvist 1825 2:2, p. 127, Stenberger 
1933, p. 227).

A considerable number of stray finds have been 
recovered in the parish. Early Iron age finds inclu
ded a panther’s head in bronze discovered at Len
stad. A gold pendant and the famous gold collar 
were found in Färjestaden, and the aforementio
ned helmet matrices and solidi hoard in Björnhov
da village.

A lance, its shaft decorated with silver inlay, a 
silver brooch and two silver neck-rings come from 
Kalkstad, A silver hoard containing arabie coins, 
arm- and neck-rings, was found in Arontorp, and

silver arm- and neck-rings in Björnhovda: all these 
artifacts date from the late Iron age and in particu
lar from the Viking age.

About 30 burial features have been excavated in 
the parish, of which 17 were inhumations and 16 
cremations. More than one burial was found in 
four of the features.

Most archaeological excavations have taken pla
ce along Route 136 which follows the “Krönvall” 
ridge, but excavations have also been carried out 
in two large cemeteries which lie on smaller gravel 
ridges in the east of the parish.

At the end of the 19th century F. J. Baehrendtz 
excavated many graves both at Tveta och Tävels
rum. These cemeteries had been plundered by gra
ve robbers and Baehrendtz’s aim was partly to 
ascertain the extent of the damage and partly to 
acquire some understanding of the nature of the 
cemeteries. The rewards of his excavations were 
meagre, for in the eight excavated stone-settings at 
Degerrörsbackarna to the northeast of Tveta, only 
two artefacts were found: a finger-ring of silver 
and gold alloy recovered from a rectangular stone
setting, and the remains of a bronze arm-ring 
found in a round stone-setting.

At the Tävelsrum gravel-pit, indications of a bu
rial could only be confirmed in one rectangular 
stone-setting.

A number of graves have been discovered du
ring road works on Route 136. In 1952 three stone- 
slab cists, and a cremation to the immediate north 
of the Björnhovda windmills were excavated. The 
stone-slab sides and the lid were found in situ in 
only one of the cists, a weapon-grave. The other 
cists had, to a greater or lesser degree, suffered 
damage, and the only grave-goods preserved were 
pottery vessels or potsherds. The cremation pit 
contained no grave-goods.

Twelve iron age graves have been excavated in 
Ölands Skogby, seven of which emerged during 
work on the roads, and five subsequent to building 
or agricultural work. Half of them were stone cists 
and their contents had usually been disturbed. The 
finds in, and the shape of, those cists which contai
ned grave-goods, either weapons or one or more 
beads, dated the cists to the early and late Roman 
iron age.

Only one of the three urn burials contained gra
ve goods, which included several different types of 
knives, belt equipment, the foot of a fibula and 
parts of two drinking horns. The number of knives 
indicated that the urn-burial was probably inten
ded for two burials and the objects showed that the 
deceased were female. They had been buried du
ring the transition period between the pre-Roman 
and Roman iron age.

The two inhumations which were discovered im
mediately to the north of the old railway line were
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placed in an east-west alignment: this arrangement 
and the lack of grave-goods date the graves to the 
final phase of the Viking age.

The partial excavation of a large cemetery to the 
immediate south of Ölands Skogsby which had 
been covered by cultivation, was carried out in 
1987. The excavated structures comprised partly 
of two circular stone-settings and partly of three 
cremations with no external features. One of the 
circular stone-settings, A5, contained two crema
tion layers, one bone layer and a stone-filled pit 
with cremated bones and pottery. Osteological 
analysis shows that the cremated bones found in 
the cremation- and bone layers probably came 
from a single individual.

The other stone-setting covered a bone-pit 
which was enclosed on two sides by large limesto
ne slabs. The slabs were part of a layer of stone 
chippings which covered an underlying inhuma
tion grave.

The remaining graves consisted of a cremation- 
pit, a cremation layer and an urn-burial.

Few grave-goods other than pottery were found. 
An iron sewing-needle was found in A5’s crema
tion layer, and an iron knife and a ring of resin 
caulking from a small vessel was found to the north 
of the head of the skeleton in A4. The form of the 
pottery suggests that the graves date from the tran
sition period between the pre-Roman and early 
Roman iron age.

Immediately to the northeast of this cemetery, 
near the Ecological Field-station, a remarkable 
find was made when trenches for drains and water

conduits were being dug. A stone cist was uncove
red and it contained a young stallion,which lay on 
its back with its legs outstretched. The skeleton 
has been radiocarbon dated to the migration pe
riod and this equine burial is part of the cemetery 
mentioned above and which was destroyed by cul
tivation. The limits of this cemetery can be follo
wed from Skogsby quarry northwards towards the 
village of Ölands Skogsby.

In the far south of Torslunda parish, on the 
boundary with Vickleby parish, five small mounds 
have been excavated preceeding planned road 
works. The graves found there included both inhu
mations, one of which was in a stone-slab cist, and 
bone- or cremation layers. One mound covered 
both an inhumation and a cremation. The burials 
yielded very few artefacts and these were only 
found in the cremation layer.

In addition to the graves excavated by archeolo
gists, there are a large number of stray finds and 
accidentally discovered grave-goods. At Ölands 
Skogsby, for example, a weapon-grave was found. 
This find included a shield boss with an iron cross
guard and grip, bronze shield-mounts dating from 
the early iron age. Another find included bronze 
belt-mounts from the transitional phase between 
the pre-Roman and early Roman iron age.

In conclusion, the survey of all categories of 
monuments shows that the emphasis of the datable 
finds falls in the Roman iron age whereas the arti
facts from settlements and hoards are mainly from 
the transition period between the early and late 
iron ages and the Viking age.

Fig. IV:24. Två domarringar, resta stenar och hög 
Ö om landsvägen S om Skogsby. Endast högen, 
fornl nr 85, och de fem resta stenarna, foml nr 84, 
återstår idag. Teckning av Fl A R Sidén, AT A.

Two stonecircles, some orthostats and a mound E 
of the mainroad S of Skogsby. Today only the 
mound, fornl nr 85, and the five orthostats, fornl nr 
84, still remain. Drawing by H A R Sidén.
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V Långlöts socken
av Kiki Johans s on-Lundh och Monika Rasch

1. Inledande sockenbeskrivning
Topografi
Långlöts socken, som ligger på mellersta Ölands 
östra sida, är en av öns minsta socknar 28,34 km2. 
Det är en ren jordbrukssocken med en bördighet 
som bedöms medelmåttig. Socknens mark består 
huvudsakligen av täta jordar (lerig, sandig, moig 
morän, 5 — 15% lera), som idag till stor del är upp
odlade. Inslag av dränerande jordar dominerar i 
vissa områden — längs kusten, i strandvallarna och 
i spridda moränvallar i inlandet.

Ancylus- och litorinavallarna, ca 18 resp. 12 m ö 
h, som i stort löper parallellt i nordsydlig riktning 
genom socknen, delar den i inland och kustland 
med sinsemellan olika särprägel. Den främsta nu
tida odlingsbygden ligger vänd mot havet och till
hör de två största byarna, Långlöt och Folkeslun- 
da. Mellan den odlade marken och havet löper en 
5—700 m bred kustremsa med skogsdungar, beta
de strandängar och enstaka partier med alvarka- 
raktär. Inlandet väster om ancylusvallen har rela
tivt liten åkerbygd. Det är ett småbrutet odlings
landskap, genomdraget av långa moränåsar, som 
längre mot väster övergår i Mittlandsskogen. I 
socknens inre, i övergången mellan lövskog och 
odlingsmark, finns flera våtmarker: Grossmossen, 
Vargmossen, Kritmossen m fl. Den största, 
Amundsmosse, ligger vid västra sockengränsen. 
Redan vid början av 1800-talet utdikades Lång- 
lötsmosse, f d Kyrkmossen, intill ancylusvallen 
norr om Långlöts kyrka.

Socknens nutida bebyggelse är dels samlad i små 
byar i inlandet, såsom Björkerum, Himmelsberga, 
Ismantorp, Kvistorp och Åstad, dels på eller invid 
ancylusvallen, såsom Långlöt och Folkeslunda.
I Långlöt finns 140 registrerade fornlämningar (nr 
1—156; nr 12, 86-100 vakanta). Ett 60-tal num
mer utgörs av gravar, gravfält och odlingsrösen 
och ungefär lika många av husgrunder och sten
strängar. Stora husgrunds- och stensträngsområ- 
den med insprängda gravar och odlingsrösen grup
perar sig främst inom tre områden. I socknens inre 
ligger komplexen vid Ismantorp och Kvistorp/ 
Åstad. Kvistorp/Åstadbebyggelsen ligger på täta 
jordar, omgiven i väster och söder av grusåsar mel

lan två stora mossar, Amundsmosse och Västra 
mossen i Gärdslösa sn.

Längs Östersjökusten på de flacka, södra 
strandängarna ligger ett av Ölands största sam
manhängande stensträngsystem, drygt 2 km långt. 
Delar av stensträngssystemen har i sen tid röjts 
både här och på andra håll i socknen, men jämfört 
med andra jordbrukssocknar på ön är ändå graden 
av bortodling relativt låg. Bilden av järnåldersbyg- 
dens utbredning, som den ter sig idag, torde därför 
vara tämligen riktig.

De ensamliggande gravarna koncentrerar sig till 
de stora bebyggelseområdena. I inlandet utgörs de 
huvudsakligen av runda stensättningar. Större by- 
gravfält i direkt anslutning till järnåldersbyarna 
finns inte registrerade så när som på ett litet grav
fält, nr 1 i Gärdslösa socken, vilket ligger intill 
Kvistorp/Åstadskomplexet. Gravarna i kustban
det ligger ensamma och i små klungor, dock utan 
att bilda synliga gravfält. De har en mer varierad 
sammansättning än i inlandet: runda stensättning
ar dominerar, blandat med rösen, högar, resta ste
nar och domarringar.

Socknen har 6 registrerade gravfält. Fyra av 
dem ligger samlade inom ett mindre område på 
åsryggarna väster om Folkeslunda-gravfältet (nr 
41, 42, 45, 48; inte undersökta). Sammanlagt be
står de av ett 40-tal synliga gravar, övervägande 
runda stensättningar med enstaka rösen och resta 
stenar.

Socknens hittills största påvisbara fornlämnings- 
stråk ligger på ancylusvallen. Vid Folkeslunda 
finns Ölands enda totalundersökta landborgsgrav- 
fält. Gravfältet omfattar sammanlagt 122 gravar. 
Dessutom har ett mindre gravfält, fornl nr 67, med 
sex gravar undersökts vid kyrkan.

Den mest kända fornlämningen i socknen och 
ett av öns främsta turistmål är Ismantorps forn- 
borg, belägen i Mittlandsskogen i socknens västli
gaste del. Enstaka mindre mur- och husgrundsun- 
dersökningar företogs under 10- och 20-talen men 
har inte gett någon tillfredsställande datering för 
borgens användningsperiod.
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Fig. V:l. Flygfoto över byarna Folkeslunda, i för
grunden, och Långlöt, i bakgrunden. Östra lands
vägen slingrar sig längs ancylusvallens krön där de 
nuvarande radbyarna ligger som på ett pärlband. 
Väster om vägen ses de numera utdikade våtmar
kerna och öster om vägen det breda åkerbältet, som 
längst i Ö övergår i strandängar. Foto U E Hagberg 
1973, AT A.

Aerial photo of the villages of Folkeslunda (fore
ground), and Långlöt (background). The present- 
day villages lie like a string of beads along the East
ern Highway which winds over the crest of the ancy- 
lus ridge. The marshy areas, which are now drai
ned, can be seen to the west of the highway, and to 
the east a wide belt of arable land of which the east 
becomes coastal meadow.
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2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och 
gravfält

2. Stensättning eller röjningsröse på låg förhöj
ning i Mittlandsskogen, ca 300 m NV Kvis- 
torp. Anläggningen är 11 m d och 0,6 m h.

3. Tre röjningsrösen, i ett låglänt moränområ
de, 100 m Ö Kvistorp. Rösena är 8-12 m d 
och 0,5-1,5 m h.

16. Två osäkra stensättningar, på moränrygg i 
Mittlandsskogen, ca 600 m N Åstad. Den 
ena stensättningen är rund, 7 m d och 0,35 m 
h. Den andra består av fem resta stenar i en
4,5 m 1 rad, stenarna är mellan 1,15 och 2 m 
h. Kanske utgör de rester av grundmurar till 
en byggnad. I området finns flera stensträng
ar.

17. Två runda stensättningar, på moränrygg i 
Mittlandsskogen, ca 1,1 km NÖ Ismantorp. 
De är 12 resp 8 m d, 0,4-0,8 resp 0,4 m h. 
Den ena har bräm och inre stenkrets av grå
stenar. Intill stensättningarna ligger tre 
block på en 10 m 1 linje.

18. Osäker stensättning, på åsrygg i Mittlands
skogen, ca 900 m N Åstad. Den var vid 1941 
års inventering 7 m d och 0,35 m h. I NO är 
den helt övertäckt med röjningssten.

19. Odlingsröse, på åskrön i Mittlandsskogen in
vid vägen Åstad-Kvistorp, ca 950 m N 
Åstad. Röset är 9 m d och 0,5 m h.

23. Område med odlingsrösen, på moränklack i 
Mittlandsskogen, ca 500 m N Åstad. De är ca 
10 st, 4—10 m d och 0,3—0,45 m h.

24. Två odlingsrösen, på moränrygg, 100 m Ö 
Kritmossen i Mittlandsskogen. De är 4 resp 
7 m d, 0,25 resp 0,35 m h.

25. Fyra runda stensättningar, på moränrygg i 
Mittlandsskogen intill vägen 1,1 km S Björ- 
kerum-Åstad. De är 5-8 m d och 0,1-0,4 m 
h. En har kantkedja av gråstenar.

27. Rund stensättning, på moränkrön i Mitt
landsskogen, ca 1 km NV Kvistorp. Den är 
16 m d och 0,4 m h och kallas ”Bjälkrör”.

28. Rund stensättning, på flack moränkulle i 
Mittlandsskogen, ca 700 m NNV Kvistorp. 
Den är 10 m d och 0,4 m h och har kantkedja 
av gråstenar.

34. Röse och stensättning, i flackt moränlerom- 
råde i Mittlandsskogen, ca 800 m N Ismans- 
torps fornborg. Röset är 12 m d och 1,8 m h 
och har kantkedja. Den runda stensättning
en är 8 m d och 0,8 m h.

35. Odlingsröse, i Mittlandsskogen, 600 m N 
Ismanstorps fornborg. Det är 9 m d och 1,5 
m h.

36. Två osäkra rösen, i Mittlandsskogen, ca 750 
m N Ismanstorps fornborg. De är 7-9 m d 
och 0,8—1,3 m h och har mittgropar. Strax 
intill rösena ligger tre husgrunder och ett 
röjningsröse.

39. En osäker stensättning och två röjningsrö
sen, på moränrygg, 1 km Ö Ismantorp intill 
vägen Ismantorp-Åstad. Stensättningen är 
rund, 4 m d och 0,2 m h. Rösena är 5 m d och 
0,3 m h.

40. Rund stensättning, på moränkrön intill vä
gen Ismantorp-Åstad, 1 km Ö Ismantorp. 
Den är 10 m d och 0,3 m h med en jordfast 
sten i SO.

4L Gravfält, på moränplatå, 700 m Ö Björke- 
rum, 80 x 60 m, Ö-V. Gravfältet består av 3 
rösen med kantkedja och mittgrop (kantked
ja osäker i ett fall), 14—16 m d och 1,25-1,5 
m h; 2 runda stensättningar, 8 m d och 0,2 m 
h resp 9 m d och 0,25 m h; 1 rektangulär 
stensätting, 3 x 2,5 m st med hörnstenar och 
kullfallen mittsten; 1 rundad stensättning, 8 
m d och 0,2 m h med mittgrop, 1 rest sten, 
0,5 m h. Gravfältsplatån omges av en sten
sträng.

42. Gravfält, på moränkrön vid vägen Björke- 
rum-Åstad, 1,5 km S Björkerum, 60 x 20 m, 
Ö-V. Gravfältet består av 2 runda stensätt
ningar, 9 m d och 0,6 m h resp 8 m d och 
0,4—0,6 m h och 3 närmast runda stensätt
ningar, 5—6 m d och 0,1—0,2 m h. NV om 
gravfältet ligger en husgrund med källar
grop.

43. Rund stensättning, på låg moränhöjd, 800 m 
NÖ Björkerum mellan Björkerum och Him- 
melsberga. Den är 9 m d och 0,35 m h.

45. Gravfält, på moränrygg mellan sankmarker,
1,2 m km Ö Björkerum, 100 x 50 m, NO- 
SV. Gravfältet består av 11 runda stensätt
ningar, 5-10 m d och 0,1-0,3 m h, två har 
mittsten, 5 oregelbundna stensättningar, 4— 
5 m d och 0,1 m h, varav tre troligtvis är 
röjningsrösen, 4 resta stenar i en 15 m 1 
rad,Ö-V, 1,2—2 m h. Tre av dem är kullfall- 
na.

46. Osäker stensättning, på moränkulle, 1,1 km 
NO Björkerum. Den är rund, 8 m d och 0,2 
m h, delvis täckt av röjningssten. Strax intill 
ligger två röjningsrösen, ca 4 m d och 0,1 m 
h.

47. Hällkista, med skelett under flat mark på 
moränkulle i åkermark, 1,1 km Ö Björke-
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rum, 0,5 x 2,45 m, N-S. Strax S om hällkis- 
tan ligger ett röjningsröse, 15 m d och 1,5 m 
h. Hällkistan undersöktes av T J Arne 1909, 
SHM inv nr 13.828.

48. Gravfält, på flackt moränkrön, V väg Björ- 
kerum-Himmelsberga, 35 x 25 m, NV-SO. 
Gravfältet består av 8 runda stensättningar, 
varav 7 är 5-9 m d och 0,1—0,25 m h. Den 
största är 14 m d och 0,3 m h, med mittröse 
och rester av kantkedja. Två av de mindre 
stensättningarna har mittsten. Tidigare grus
tag inom området. Långlöt nr 6, KA Gus- 
tawsson 1925.

49. Rose, i sjömarken, ca 1,1 km Ö Folkeslunda. 
Kallad ”Vålerör”. Röset är 25 m d och 2 m h 
med bräm och inre kantkedja av rundade 
block.

50. Tre stensättningar, på strandvall i sjömar
ken, ca 800 m Ö Folkeslunda.Två är runda, 
8 och 9 m d och 0,35 resp 0,3 m h. En är 
avrundat fyrsidig med kantkedja och ofylld.

51. 52, 53, 54, 83, 116, 157 och oreg fornl på 
Folkeslunda 2:3. Gravfält, ca 1 km 1, beläget 
på ancylusvallen mellan Folkeslunda och 
Långlöts byar. Vid inventeringen 1941 re
gistrerades ett 15-tal resta stenar, en hällkis- 
ta och gravklotet ”Walters sten”. Flertalet 
anläggningarna utgörs av skelettgravar un
der stenpackning, vidare hällkistor, runda, 
kvadratiska och rektangulära stensättning
ar, urnegravar m.m. Gravfältet var bitvis 
översandat och skadat av gamla husbehovs
takter, odling och tallplantering. Vid under
sökningar 1927 (fl 116, SHM 18.521), 1964 
(fl 83, SHM 27.593) och 1968-73 (SHM 
29.352) har sammanlagt ca 160 gravar på
träffats.

58. Två stensättningar, på strandvall i sjömar
ken, 1,7 km NO Folkeslunda. De är runda, 6 
och 12 m d, 0,3 m h. En har inre och yttre 
kantkedja. Ett röjningsröse ligger intill.

59. Fyra stensättningar, på strandvallar i sjö
marken, 1,6 km NO om Folkeslunda. Tre är 
runda, 7—11 m d, 0,15-0,3 m h, en rek
tangulär, skadad, bevarad till en storlek av 9 
x 10 m, med en hörnsten.

60. Två runda stensättningar och en stensträng, 
på strandvall i sjömarken, 1,7 km NO om 
Folkeslunda. Stensättningarna är 14 resp 15 
m d, 0,5 m h. En har inre kantkedja och 
bräm, den andra har synlig kantställd kalk- 
stenshäll i centrum. Stensträngen är 20 m 1 
och 0,1 m h. Två röjningsrösen ligger intill.

61. Stensättning, på strandvall i sjömarken, 1,8 
km NO om Folkeslunda. Den är rund, 8 m d 
och 0,15 m h med inre kantkedja och bräm. 
Flera mindre röjningsrösen ligger intill.

63. Rund stensättning, på delkrön i strandvalls- 
rygg, 1,7 km Ö Långlöts kyrka. Den är 13 m 
d och 0,35 m h. Utefter kantkedjan är en 
ränna 0,4—0,7 m br och 0,1-0,2 m dj.

64. Rest av rund stensättning, på strandvall i 
sjömarken, 2,1 km Ö Långlöts kyrka. Den 
är 11 m d med en till största delen bortbruten 
kantkedja.

65. Röse, på strandvall i sjömarken, 1,8 km Ö 
Långlöts kyrka. Röset, som har bräm, är 14 
m d och 1,5 m h.

67. Gravfält, på ancylusvallen strax N om Lång
löts kyrka, 80 x 20 m stort, NNO-SSV. Sex 
undersökta gravar: 3 hällkistor, varav en i 
stensättning, 2 stensättningar med brand- 
grav resp. schaktgrav och en brandgrav un
der flat mark, SHM inv nr 9754. Vid schakt- 
ningsarbeten under kyrkans sakristia 1937 
påträffades ”två stensatta gravar” (Boström 
1973, s 9). Fyndet anmäldes inte till antikva
riska myndigheter.

68. Rest sten och en domar ring, i sjömarken, 1,9 
km Ö Långlöts radby. Den resta stenen är 
1,65 m h, möjligen rest av en stensättning. 
Liknande stenar i stengärdsgård intill. Do
marringen hade ursprungligen 9 stenar och 
var 14 m d, nu återstår 3. Dessa vilar på 
underliggare. Ytterligare sex block ligger i 
stengärdsgården intill.

70. Tre runda stensättningar och en stensträng, 
på strandvall i sjömarken, 13,5 km Ö Lång
löt radby. Stensättningarna 5—23 m d och 
0,3—1,25 m h. Den största är högliknande 
och har tidigare varit plats för vårdkase. 
Från en av stensättningarna utgår sten
strängen, som är 120 m 1 och 0,1 m h.

71. Högliknande stensättning, på ancylusvallen, 
i Långlöts radby. Den är 12 m d och 0,5 m h. I 
V kanten av stensättningen påträffades på 
1930-talet en hällkista som undersöktes av 
red S.E. Sjöholm, Borgholm (ingen rapport 
funnen). Vid 1941 års inventering iakttogs i 
S kanten kalkstensflisor, bildande en rak 
kant, nu övertäckt.

72. Rund stensättning och hög, på strandplats, 
750 m Ö Långlöts Norrgård. Stensättningen 
är 9 m d och 0,15 m h, högen 7 m d och 0,6 m 
h.

73. Tre högar, en rund stensättning och två 
osäkra resta stenar, på strandvall i sjömar
ken, 1,3 km Ö Långlöts Norrgård. Högarna 
är 15—25 m d och 1 resp 1,5 m h, varav en 
har kantkedja av gråstenar. Stensättningen 
är 7 m d och 0,2 m h. De två stenarna är 
kullfallna, 1,8 och 2 m 1.

74. Två domarringar, varav 1 osäker och två 
runda stensättningar. på strandplan invid N
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sockengränsen, 1,4 km O Långlöts Norr
gård. Den största domarringen är 12 m d och 
består av 6 klumpstenar, varav en sten är 
uppallad på underliggare. Den osäkra do
marringen utgörs av 2 klumpstenar, varav en 
sten är uppallad på underliggare. Stensätt- 
ningarna är 7 m d och 0,2 m h. Stora klump
stenar finns i markytan intill domarringarna.

76. Röse, på åkerholme, 1,4 km V Långlöts 
Norrgård. Det är 19 m d och 1 m h med 
rester av kantkedja. Intill röset är flera 
mindre röjningsrösen.

80. Rest av osäker stensättning, på moränkulle 
vid V sockengränsen i Mittlandsskogen. Den 
är rundad, ca 10 m d och 0,1—0,4 m h. På 
samma kulle finns några mindre röjningsrö
sen.

82. Stensättning, på liten förhöjning i Mitt
landsskogen vid NV sockengränsen.

85. Två hällkistor, i odlad mark på ancylusval- 
lens Ö sluttning, 175 m S Folkeslundagrav- 
fältet. Deras storlek 0,75 x 2,6 m resp 0,75 
X 2,75 m. Undersökta 1967 (KLM dnr 300/ 
67), se kap 3.

103. Osäker stensättning, på strandvall i sjömar
ken, 1,2 km Ö Folkeslunda. Den är fyrsidig, 
2 x 2,5 m stor och 0,1 m h med kantkedja.

116. Se fornl 51 m fl.
118. Hällkista, påträffad vid grundgrävning för 

tillbyggnad till bostadshuset Björkerum nr 5. 
Efterundersökning 1937 SHM inv nr 21.782, 
se kap 3.

119. Rund stensättning, på strandvall, 600 m SÖ 
Nedre Bägby. Den är 14 m d och 0,6 m h.

120. Översandad rektangulär stensättning på 
strandvall i sjömarken 1,2 km Ö Långlöts 
Norrgård. Den är 21 x 7 m st med 3 hörnste

nar. Kullfallen mittsten med ett 10-tal skål
gropar.

124. Två resta stenar? eller grindstolpar, på 
strandvallsrygg, 1,5 km Ö Långlöts radby. 
Både kullfallna, 1,5 m 1 och 0,8 m br.

125. Rund stensättning, på strandvallskrön i sjö
marken, 800 m Ö Långlöts Norrgård. Den är 
12 m d och 0,4 m h.

128. Rest av stensättning, på litorinavallens väst- 
sluttning, 800 m Ö om Långlötsmosse. Den 
är rund, 9 m d och 0,1 m h.

135. Rest av osäker stensättning, på moränkulle, 
200 m V Långlöts radby. Den är 8 m d och 
0,3 m h. Källargrop?

141. Stensättning, på moränkulle mellan Björke
rum och Himmelsberga. Den är närmast 
rund, 6 m d och 0,15 m h.

143. Osäker stensättning, på moränrygg, 700 m 
SV Åstad, vid Vitkärret mellan Åstad och 
Ismantorp. Den är närmast rund, 6 m d och 
0,2 m h. Intill den ligger en förhöjning, ca 11 
m d, möjligen en förstörd stensättning.

145. Rest av domarring och rest sten, på morän
rygg, 500 m V Åstad. Domarringen är 8 m d, 
ursprungligen med 5 klumpstenar, nu 3.Den 
resta stenen är 1,8 m h. Flera klumpstenar 
ligger upplagda i området, rester av an
läggningar.

146. Gravfynd. Skelettgrav under flat mark på 
ancylusvallen mellan Folkeslundagravfältet 
och gravfältet nr 67, undersökt 1953, SHM 
inv nr 25.021, se kap 3.

147. Gravfynd, på moränklack, kallad Kvarn
backen, 300 m S Långlöts Norrgård. Två 
sammanblandade fynd, tillvaratagna av 
C.A. Waldemarsson vid grustäkt 1925, SHM 
inv nr 17.985, Långlöt nr 14, K A Gustaws- 
son 1925.
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markerade enligt fornlämningsregistret. Utdrag ur cording to the Central Board of National Antiqui- 
topografisk karta. Skala 1:50 000. ties. Extracted from the topographical map of Swe

den. Scale 1:50 000.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält
Fornlämning nr 67, gravfält norr om Långlöts kyrka

Topografi
År 1893 utvidgades gravområdet norr om Långlöts 
kyrka. Då kyrkan med tillhörande kyrkogård lig
ger på krön och östsluttning av ancylusvallen öns
kade församlingen schakta ur det västra och fylla 
ut det östra kyrkogårdsområdet, detta för att mot
verka de stora nivåskillnaderna. För ändamålet 
hämtades lämpligt fyllnadsmaterial från olika de
lar av byn, bl.a. från området omedelbart norr om 
kyrkogården (Boström 1973 s 12). Vid schakt- 
ningsarbetena framkom sex gravar, vilka under
söktes av lektor F J Bæhrendtz.

Området begränsas i söder av den norra kyrko
gårdsmuren, i väster av väg 925 och i öster av en 
stenmur. Uppgifter om att två stensatta gravar 
orienterade i norr-söder påträffats i samband med 
schaktningsarbete för ett pannrum i kyrkan 1937, 
liksom fynden SHM 1304:1834:109-111, 
1304:1835:44, 1304:1836:41, 1304:1840:1,
1304:1840:15 i Ekmans samling, tyder på att grav
fältet fortsätter åt söder (Boström 1973, s 9 not 2).

Yttre och inre gravformer
Att de täckande stensättningarna redan vid 
Bæhrendtz’ undersökning var skadade omvittnas i 
dennes rapport. Bæhrendtz beskriver platsen så
lunda, ”smärre stenbundna upphöjningar”, vilka 
"förr varit utmärkta genom runda stenläggningar, 
men dessa voro nu borttagna, så att kretsarna ej 
fullständigt urskiljas på marken, över hvilken i 
öfrigt gångväg till kyrkan, en längre tid tagits, så 
att platsen äfven därigenom skadats” (Bæhrendtz 
1893 rapport).

Den inre gravformen var dock bättre bevarad. 
Av de sex undersökta gravarna utgjordes tre av 
hällkistor, en av gravgrop och två av brandgravar 
utan närmare beskrivning av gravgömmans ut
seende.

Utifrån gravgåvornas läge i hällkistorna är det 
mest troligt att skeletten varit placerade på rygg. 
Enligt Bæhrendtz’ beskrivning var dock endast 
skeletten i den andra och femte graven så välbeva- 
rade att man med säkerhet kunde avgöra deras 
läge.

Fig. V:2. Bild över Långlöts kyrka från N. Områ
det N om kyrkogården innehöll 5 gravar, vilka un
dersöktes av Baehrendtz 1893. Foto M Rasch 1990.

Picture of Långlöt church from N. The area N of 
the churchyard contained 5 graves, which Baeh
rendtz ecxavated in 1893.
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Skelettet i gravgropen vilade på vänster sida 
med kraftigt uppdragna ben och med händerna vid 
hakan.

Skelettet i den välbevarade hällkistan, nummer 
två, vilken ännu ligger kvar på ancylusvallens 
krön, låg i utsträckt ryggläge.

Föremål och datering
Av de tre hällkistorna innehöll en ett klotformigt 
och ett dubbelkoniskt lerkärl av välbränt gulbrunt 
gods. Kärlen, som stod i den norra delen av kistan, 
var båda ornerade på hals och skuldra. Dekoren 
består av en smal bård med glesa punktintryck, 
därunder en bred bård med vinkelband av tre pa
rallella linjer. Kärlens form och dekor daterar gra
vens anläggningstid till en tidig del av äldre ro
mersk järnålder.

Innehållet i den andra hällkistan var betydligt 
rikare. Den döde som av gravgåvorna att döma 
varit en kvinna hade gravlagts med bl a krumkniv 
och pryl. Av bältet återstod en vacker bältesölja 
med dj urhuvudformad torne och ett karnisprofile- 
rat remändebeslag, båda av brons.

Skelettet i den tredje hällkistan var mycket för
multnat, men även här indikerar gravgåvorna att 
graven hyst en kvinna. Förutom en s-formig kniv 
och ett karnisprofilerat remändebeslag hade den

döde försetts med en tåring av brons. Tåringar är 
ovanliga på Öland, men kända paralleller finns 
bl.a. från grav nr 7 på Sörby-Störlingegravfältet i 
Gärdslösa socken och en hällkistgrav vid S Kvin- 
neby i Stenåsa socken. Föremålstyperna från de 
båda sistnämnda gravarna överenstämmer väl med 
innehållet i Långlötgraven och samtliga gravar kan 
via kombinationen av S-formig kniv, karnisprofile
rat remändebeslag och taring dateras till den mel
lersta delen av äldre romersk järnålder (Volym I 
1987 s 347, Rasch 1988 s 125f).

Från skelettgraven kommer endast en liten järn
kniv med krum rygg. Den här knivtypen är främst 
känd från senromerska och folkvandringstida 
gravfynd. Av brandgravarna innehöll endast en 
föremål. Dessa utgjordes av glaspärlor, dräktnål 
och liten järnkniv med lång tånge och krum rygg. 
Dräktnålen daterar graven till tidig folkvandrings- 
tid.

Källor och litteratur
Undersökning och rapport av F J Bæhrendtz 1893. 
Rapport i ATA. Föremålen förvaras i SHM inv nr 
9754
Månadsblad 1894 s 73 
Boström 1973 s 203 not 2

Fornl nr 67, gravfält N Långlöts kyrka Undersökt 1893 av F J Bæhrendtz
Ani nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. Övrigt/ Datering
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1 HÄLLKISTA, 2,5 m 1. Demolerad vid grus
takt.

N-S * ärnföremål ärom jäå

II RUND STENSÄTTNING med bräm, 7 m d. x x X K anl Ö del: krum-
Central flispackning, 2,5x3,5 m, med kalksten cniv och pilspets ärom jäå
i 2-3 skift. Kantkedja. HÄLLKISTA, 0,6x2,5 N-S av järn, remände-
0,7 m d, med täckhällar. SKELETT. beslag av brons

III Oregelbunden STENSÄTTNING. 
HÄLLKISTA, 0,5x2,9 m, 0,9 m d, takhällar N-S

* * K omrörd ärom jäå

rubbade. Omrörd.

IV BRANDGRAV, under flat mark.
Spår av bränning.

x x K fvt

V STENSÄTTNING, SKELETT i hocker- 
ställning, delvis täckt av flisa.

x K? äjäå

VI RUND STENSÄTTNING, med spår av 
bränning. Skadad.
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Fornlämning nr 83, skelettgravar vid Folkeslunda 5:1

Topografi
I mars 1964 underrättades landsantikvarien vid 
Länsmuseet i Kalmar om nyupptäckta gravar, vil
ka framkommit vid schaktning för nytt golv i en 
ladugård. Gården, som ligger på ancylusvallens 
krön omedelbart öster om väg 925, är belägen i 
den norra delen av Folkeslunda by.

De båda gravarna ingår i det stora landborgs- 
gravfältet, som löper från södra delen av Folkes
lunda by till Långlöts kyrka. Platsen ansluter di
rekt till den norra delen av fornl nr 53.

Yttre och inre gravformer
En av gravarna utgjordes av en skadad hällkista, 
orienterad i nordnordost-sydsydväst. Den var 
byggd av otuktad kalksten och endast en av lock
hällarna fanns bevarad och den täckte fotpartiet. 
Den döde låg i utsträckt ryggläge med vänster 
hand på bröstet.

Den andra graven, som också den var skadad av 
tidigare markarbeten, var en skelettgrav i ned
gravning, orienterad i väst-östlig riktning. Över 
den döde låg en gles, oregelbunden stenpackning. 
Vid det starkt förmultnade skelettets vänstra knä 
stod en kantställd kalksten. Om stenen redan vid 
anläggandet varit en solitär eller om den ingått i en 
nu förstörd hällkista är svårt att avgöra.

Gravarna var placerade intill varandra.

Föremål och datering
Då båda gravarna saknade föremål får de dateras 
utifrån den inre gravformen och skelettens orien
tering och kroppsställning.

Skelettgravens orientering, öst-väst, och avsak
naden av gravgåvor tyder på kristet inflytande. 
Hällkistan var däremot orienterad i nordnordost- 
sydsydväst, vilket antyder att denna är äldre. Hur 
mycket äldre är dock svårare att avgöra. Skelettets 
ställning, i utsräckt ryggläge med vänster hand på 
bröstet, samt avsaknaden av gravgåvor indikerar 
att även denna grav skulle vara anlagd vid vikinga
tidens slut. Kistans orientering och de otuktade 
kalkstenarna antyder dock att den kan vara anlagd 
redan under den mellersta delen av förromersk 
järnålder.

Källor och litteratur
Undersökning och rapport av Gunborg Ohlson. 
Rapport i KLM, dnr 245/64. Skeletten förvaras i 
SHM inv nr 27 593.

Fig. V:3. Skelettgraven låg intill hällkistan. Skelet
tet, som ligger i utsträckt ryggläge, var betydligt 
sämre bevarat än det i hällkistan. Foto från Ö av G 
Ohlson 1964, KLM.
The inhumation found beside the stone-cist burial. 
This skeleton, stretched out on its back, is conside
rably less well-preserved than that in the stone cist.

Fornl nr 83, skelettgravar vid Folkeslunda 5:1 Undersökt 1964 av G Ohlson
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lar. SKELETT.

Oregelbunden STENPACKNING, 0,5x1,5 m. 
SKELETT.

NO-SV

V-O vit
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Fig. V:4. Hällkistgrav, påträffad under ett ladu- 
gårdsgolv i Folkeslunda by, fornl nr 85. Lägg mär
ke till de tjocka kalkstensflisorna och skelettets ställ
ning med en arm böjd och en rak samt att huvudet 
ligger något högre än kroppen. Foto från V, G 
Ohlson 1964, KLM.

A stone-cist burial was discovered under the floor 
of a cowshed in Folkeslunda village (fornl nr 85). 
Note the thick limestone slabs and the position of 
the skeleton: one arm is bent and the other straight, 
and the head lies slightly higher than the body.

Fornlämning nr 146 och oreg stensättningar på fastigheten Folkeslunda 14:4

Topografi
Vid vattenledningsarbeten 1971 på fastigheten 
Folkeslunda 14:4 framkom två stensättningar. 
Gården är belägen på ancylusvallens krön, ca 300 
m söder om Långlöts kyrka och strax söder om en 
tidigare undersökt skelettgrav, fornl nr 146. 
Fyndplatsen ansluter till det stora Folkeslunda- 
gravfältet.

Yttre och inre gravform
På fastigheten har tre gravar påträffats. Av dessa 
var de båda brandgravarna täckta av skadade sten
sättningar, medan uppgifter saknas om eventuell 
täckande gravkonstruktion över skelettgraven.

En stensättning var rund och hade bevarad kant
kedja av huggna kalkstensflisor. Packningen i de 
båda stensättningarna utgjordes av kalk- och grå
sten.

I en stensättning påträffades ett brandlager i den 
andra två.

Skelettgraven innehöll ben efter en man och ett 
nyfött barn.

Föremål och datering
Skelettgraven saknade föremål, medan de båda 
brandgravarna var fyndförande. Av de båda sena

re innehöll en oornerad keramik och en dräktnål 
av brons.

I den andra anläggningens södra brandlager på
träffades en synål av brons och oornerad keramik, 
medan det norra brandlagret förutom brända ben 
även innehöll keramikskärvor efter en kruka med 
handtagspip, en fingerring och en dräktnål. De 
båda senare var tillverkade av brons.

En närmare datering av skelettgraven är inte 
möjlig då föremål och beskrivning av skelettets 
läge saknas.

De båda brandgravarna kan genom dräktnålen, 
fingerringen, synålen och lerkärlet med handtags
pip dateras till yngre romersk järnålder, respekti
ve övergången till folkvandringstid.

Källor och litteratur
Skelettgraven efterundersöktes 1953 av K G Pe
tersson.

Skelettdelarna förvaras i SHM inv nr 25021.
De båda brandgravarna undersöktes 1971 av 

Kiki Lundh, som också skrev rapport, dnr 1773/83.
Fynden, som ej är fyndfördelade, förvaras i 

SHM
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Fornl nr 146 och oreg fornlämning på fastigheten 14:4 Undersökt 1953 av K G Petersson 
och 1971 av K Lundh

Ani nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. övrigt/ Datering
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1 RUND STENSÄTTNING, 3,2 m d, med kant- 
kedja av kalkstenar. BRANDLAGER, 
0,6x0,65 m med brända ben.

* * hartstätning
fvt

2 STENSÄTTNING, bev storl 2x4 m. Två 
BRANDLAGER:

S BRANDLAGRET, 0,6 m d. Brända ben. * * fvt
N BRANDLAGRET, 1,3 m d, delvis be
gränsad av stenkrets. Brända ben.

x x fvt

fl SKELETTGRAV, under flat mark. NO-SV
146 Undersökt av KG Petersson 1953.

Fig. V:5. Fragment av en s k eskilstunakisia funnen Fragment of a so called ” eskilstunakista found
vid byggnadshistorisk undersökning i Långlöts kyr- during an excavation in the church of Långlöt.
ka. Foto K Johansson.
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Fornlämning nr 85, två hällkistor på fastigheten Folkeslunda 1:2
Topografi
Fastigheten är belägen på ancylusvallens östslutt
ning, ca 100 meter öster om väg 925. Vallen är på 
den berörda sträckan mycket flack. Gravarna, 
som ej var markerade ovan mark, hade uppmärk
sammats av markägaren i samband med jord
bruksarbete. Kantställda flisor hade framkommit 
vid plöjning i den sandblandade jorden. De båda 
hällkistorna undersöktes 1967 av B-M Hammar
skjóld.

Yttre och inre gravform
Uppgifter i grävningsrapporten om fynd av ensta
ka klumpstenar i matj ordslagret och det stora mel
lanrummet mellan de båda kistorna, ca 20 m, visar 
att hällkistorna troligen ursprungligen täckts av 
stensättningar.

Kistorna var orienterade i nordnordost-sydsyd- 
väst. Vid undersökningstillfället fanns endast en 
täckhäll bevarad över en av kistorna. Hällkistan 
med täckhällen var 2,6 m lång och 0,75 m bred. 
Den bestod av 7 större kantställda hällar och några 
mindre fragment. Spår av felande hällar kunde 
iakttagas som mörkfärgningar i den ljusa sanden. 
Ca 2 dm under markytan framkom i kistans mel
lersta och nordligaste del fragmentariska skelett
rester. På kistans botten, vilken utgjordes av en 
flisläggning, påträffades ett skelett.

Den andra hällkistan var 2,75 m lång och 0,75 m 
br. Kistan hade ursprungligen bestått av fyra st 
kantställda hällar på vardera långsidan och en på 
vardera gavel samt en mindre stödsten utanför och 
omedelbaret intill första och andra hällen på lång
sidorna från norr räknat. Av hällarna återstod en-

Fig. V:6. Hällkista nr 1 från S. Skelettet låg tillsam
mans med föremålen på ett flisgolv. Foto B-M 
Hammarskiöld 1967, KLM.
Stone-cist no. 1 seen from the south. The skeleton 
lay together with the objects on a floor of stone 
slabs.

dast tre på vardera långsidan samt den södra gavel
hällen.

I denna kista påträffades, ca 25 cm under mark
ytan, skelettrester efter människa och fågel. Strax 
under dessa benfragment framkom rester av ett 
skelett med fotterna i söder.

Skeletten i de båda kistorna var omrörda så när 
som på vad- och skenben samt fötter.

Föremål och datering
I kistan med flisgolv påträffades i dess norra del 
två ovala hartstätningsringar och i dess mitt, bland 
de omrörda skelettdelarna, framkom krukskärvor 
med ornering av punkter och sicksackband, en soi
ja och ett profilerat remändebeslag av brons samt 
en sönderbruten armring.

I den andra kistan påträffades överst förmultna
de ben av människa och fågel samt därunder ett 
skelett av människa i utsträckt ryggläge. På bröstet 
låg tre mindre remändebeslag tillsammans med två 
rektangulära bronsspännen, vilka är försedda med 
var sin rund och ornerad knapp. Vid midjan låg en 
rund järnsölja med fastrostade textilrester. Norr 
om skelettet, invid västra långsidans nordligaste 
häll, stod ett lerkärl av tunt svärtat gods, ornerad 
på buk och hals med meanderbård och punkter 
(Stjernquist 1955 s 74f).

De två rektangulära bronsspännena är unika för 
Öland, ja troligen i hela Norden. De låg tillsam
mans med de tre remändebeslagen på skelettets 
bröstparti. Det är därför troligt att beslagen och de 
tre remändebeslagen har ingått i någon form av 
smyckeuppsättning, vilken sammanhållit själen.

Fig. V:7. Hällkista nr 2 från S. Kisthällarna är 
framrensade. I den ljusa sanden avtecknade sig spår 
efter långsidornas sydligaste hällar. Foto B-M 
Hammarskiöld 1967, KLM.
Stone-cist no. 2 seen from the south. The cist slabs 
have been cleared.
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Fig. V:8. Planritning över hällkista nr 1 med det Plan of stone-cist no. 1, with the disordered skele-
omrörda skelettet och föremålen markerade. Rit- ton and the artefacts marked out.
ning B-M Hammarskiöld 1967, KLM.

Fig. V:9. Planritning över hällkista nr 2 med det 
omrörda skelettet och föremålen markerade. Rit-

Plan of stone-cist no. 2 with the disordered skeleton 
and the artefacts marked out.

ning B-M Hammarskiöld 1967, KLM.

Remändebeslagen med dess bikroppsliknande 
ändparti, liksom lerkärlet med lågt placerad skuld
ra och meanderbandsornering daterar graven till 
en sen del av äldre romersk järnålder.

Hällkistan med flisgolv innehöll ett karnisprofi- 
lerat remändebeslag, en bronsarmring, en närmast 
D-formad järnsöl ja och keramik ornerad med 
sick-sackband. Det karnisprofilerade remändebe- 
slaget är det mest karakteristiska föremålet man 
kan påträffa i öländska kvinnogravar från den mel
lersta delen av äldre romersk järnålder och utifrån

detta föremål och den sicksackornerade kerami
ken kan graven dateras till detta tidsskede.

Föremålen daterar de båda gravarna till meller
sta och senare delen av äldre romersk järnålder.

Källor och litteratur
Undersökning och rapport av B-M Hammar
skiöld.

Rapport i KLM, dnr 300/67. Föremålen förvaras 
i SHM, men är ej fyndfördelade.
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Fig. V:10. Det höghalsade lerkärlet med meander- 
ornering stod på en bottenhäll i den andra kistans 
NV hörn. Foto B-M Hammarskiöld 1967, KLM.
The high-necked vessel with the meander ornamen
tation stood on a bottom slab in the northwest cor
ner of the second cist.

Fig. V:11. Detaljbild av bronsbeslagen med de or
nerade nithuvudena samt de tre remändebeslagen. 
Bronsbeslagen har troligen ingått i ett bälte eller 
svärdsgehäng, jfr gravfyndet vid Tyrvalds i Klinte 
sn på Gotland (Nylén 1963 s 197).
Drawing of the belt fittings ofbronz with the deko- 
rated rivetheads and the three strapends. A similar 
find has been made in a wepongrave at Tyrvalds, 
Klinte parish, Gotland (Nylén 1963 s 197).

Fornl nr 85, 2 hällkistor S om Folkeslunda by Undersökta 1967 av B-M Hammarskiöld

Osteol. best.Gravgods DateringGravbeskrivning

HÄLLKISTA, 0,75x2,6 m, med täckhällar 
och stenlagd botten. SKELETT.

NNO- 2 bronstenar, 2 
hartstätnings-

romersk
järnålder

NNO-HÄLLKISTA, 0,75x2,75 m, med delvis 
stenlagd botten. SKELETT.

järnfragm, brons romersk 
fragm med 2 järnåldei 
nitar, textil

Fornlämning nr 51, 52, 53, 54, 116 och 157, gravfält väster och norr om Folkeslunda by

Topografi
Gravfältet ligger väst och nordväst om Folkeslun
da radby och löper parallellt med östra landsvä
gens, väg 925, gamla dragning mellan byarna 
Långlöt och Lerkaka. Gravfältet är beläget på an- 
cylusvallens krön ca 17 m ö h. Vallen, som utgöres 
av omväxlande grovt och fint grus med inslag av 
ljus sjösand, är på den berörda sträckan ganska 
flack. Gravfältet är omgivet av åkermark och den 
pågående odlingen liksom tallplantering och äldre

husbehovstakter har medfört omfattande skador, 
främst i de östra och norra delarna. Flygsand, som 
varierar i tjocklek mellan 0,5 och 1,5 m, täcker 
också delar av gravfältet.

Gravfältet domineras av gravklotet ”Walters 
sten”, som i äldre litteratur uppmärksammats av 
bl.a. Rhezelius i Monumenta Oelandica 1632, Lin
né och Ahlqvist (Ahlqvist 1825 del II s 246, Rheze
lius 1632 och Linné utg av von Sydow 1962 s 106).
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Till gravfältet kan också enstaka lösfynd knytas 
och troligen härör också den välbevarade vapenut
rustningen SHM 3106, som påträffades 1863, från 
detta gravfält. Möjligen kommer fynden från an
läggning nr 3 på fornlämning 53.

Det finns tidiga uppgifter om att skelettdelar 
framkommit vid grushämtning och vid 1900-talets 
början undersökte C A Waldemarsson, Borgholm 
en hällkista. Kistan är möjligen identisk med A42 
på fornlämning nr 53. Två mindre undersökningar 
utfördes 1927 och 1964, fornl nr 116 och fornl nr
83.

Undersökningsområdets utbredning bestämdes 
i huvudsak av vägverkets vägombyggnad vid Fol- 
keslunda 1968-73. Närmaste registrerade och un
dersökta gravar i söder är fornlämning nr 85. Från 
gravfältet till närmaste undersökta gravar i norr är

det ca 400 m. Därifrån är det ytterligare 250 m till 
gravfältet vid Långlöts kyrka.

Tre antikvariska kontroller har utförts intill 
gravfältet. Sydkrafts kabelgrävning 1976 omfatta
de en sträcka mellan Folkeslundagravfältet i söder 
och Långlöts Norrgård i norr. Kabeln följde vägre
nen längs väg 925, med enstaka mindre avstickare 
mot öster och väster. På fastigheten Folkeslunda 
3:2, 80 m nordnordost om gravfältet, påträffades 
då en mängd brända ben, vilket indikerar att grav
fältet fortsätter mot nordost. För övrigt gjordes 
inga iakttagelser av fornlämningar, vilket troligen 
berodde på att man grävde i tidigare omgrävd 
mark.

Vid undersökningen 1969—1973 utgrävdes en ca 
9 000 m2 stor yta, varvid 163 anläggningar fram
kom. Av dessa innehöll 122 gravar.

Fig. V:12. Flygfoto från S över gravfältet i Folkes
lunda med de olika undersökningsområdena mar
kerade. 1. Fornl nr 53. 2. ”Talldungen”. 3. Fornl 
nr 54. 4. ”Åkern”. 5. Fornl nr 52 med gravklotet 
”Walters sten”. 6. Fornl nr 51. Foto U E Hagberg 
1972.

Aerial photo, taken from the south, and with the 
excavation areas marked out, of the Folkeslunda 
burial field. 1 = Fornl nr 53, 2 = the ”pine copse”, 
3 = Fornl nr 54, 4 = ”The field”, 5 = Fornl nr 52 
with the grave boulder ”Walter’s stone”, 6 = Fornl 
nr 51. Photo U E Hagberg, 1972.
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Fig. V:13. Fornl nr 52, rund stensättning, 40 m d, 
med gravklotet ”Walters sten” under utgrävning. 
Det märkliga grav klotet uppmärksammades redan 
av Rhezelius 1634. Brämet är bortgrävt. Rester av 
en yttre kantkedja skymtar längst ner i vänster hörn. 
Foto K Johansson 1973. Se s 338, Fig. V:25.

Fornl nr 52, stone-setting, 40 m d, with the grave 
boulder ”Walters sten”, during excavation. The 
brim is removed and the kerb is visible in the fore
ground to the left. Rhezelius noted the remarkable 
grave boulder as early as 1634.

Yttre gravform
Gravarnas yttre konstruktion var ofta skadad och i 
många fall helt förstörd, men i de fall den yttre 
gravformen kunde fastställas utgjordes den av:
14 hällkistor, varav 13 innehöll skelett 
49 skelettgravar i nedgravning 
7 runda stensättningar med brandgrav 
7 rektangulära stensättningar, varav 6 med brand- 
grav
12 kvadratiska stensättningar, varav 10 med 
brandgrav
26 resta stenar, varav 2 med brandgrav 
1 rest kalkstenshall med brandgrav 
6 urnegravar 
19 skadade brandgravar
14 skadade stensättningar varav 12 med brandgra
var

De runda stensättningarna låg uppdelade på två 
små grupper. En grupp om fyra ytligt odlingsska- 
dade, flacka stensättningar låg tätt tillsammans på 
åkern i gravfältets östligaste del, A 200-203. Den

största A 200, som i ny tid hyst en källare i cen
trum, var ca 15 m i diameter och försedd med en 
kantkedja av klumpstenar. I söder låg tre stora 
granitstenar på rad innanför och parallellt med 
kantkedjan. De tre andra anläggningarna var ca 4 
m i diameter med en packning av främst kalksten. 
Kantkedjorna bestod dels av enbart kalksten, dels 
av kalk- och granitstenar. Samtliga var lagda med 
slät sida utåt.

Den andra gruppen bestod av tre anläggningar. 
Den största är en stensättning på 40 m i diameter. 
Den utgjordes av ett kärnröse, ca 20 m i diameter, 
som var väl synligt före undersökningen, och ett 
övertorvat bräm. På själva kärnröset, något öster 
om centrum, ligger gravklotet ”Walters sten”, ett 
ca nio ton tungt flyttblock av rosa granit med tre 
inhuggna skålgropar. En inre stenkrets av kalksten 
i två till tre skift avgränsade kärnröset från brättet. 
Anläggningen omgärdades av en kantkedja av 
utvalda dioritstenar.

Anläggning 10 på fornlämning nr 51 var i stort
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Fig. V:14. Den runda stensättningen A 202, daterad 
till yngre romersk järnålder, låg i ”Åkern”. I bak
grunden den skadade stensättningen A 203. Foto K 
Johansson 1971.

The Stone setting A 202, dating to the Late Roman 
iron age, lay in a cultivated field. The damaged stone 
setting A 203 is visible in the background.

Fig. V.T5. AIO, fornl nr 51, rund stensättning an
lagd vid övergångsskedet mellan romersk järnålder 
och folkvandringstid. Foto K Johansson 1969.

The round stone-setting AIO at the cemetery no 51. 
The finds date the grave to the transition between 
the Roman iron age and the Migration period.
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uppbyggd på samma sätt med kärnröse och brätte, 
vilka begränsades av kantkedja och inre stenkrets. 
Stensättningens omfång var dock betydligt mind
re, 23 m i diameter. Den tredje stensättningen var 
enklare uppbyggd med en flack välvning och med 
kantkedja av dioritsten. Packningen utgjordes hu
vudsakligen av kalksten.

Samtliga rektangulära stensättningar låg i grav
fältets norra del inom fornlämning nr 53, ett områ
de som var svårt skadat av äldre vägbygge och 
grustäkter. Sex av de sju stensättningarna innehöll 
brandgrav, medan anläggning 5 saknade gravgöm
ma. Stensättningarna låg alla i nord-sydlig rikt
ning, parallellt med ancylusvallens krön, och var 
mer eller mindre välvda. De varierade i bredd mel
lan 2 och 6 meter, med en största längd av 14 
meter. Packningen utgjordes främst av kalksten 
och kantkedjorna bestod i samtliga utom en av 
kantställda kalkstensflisor. Denna hade en kant
kedja av dioritstenar. Tre anläggningar, A4, A5 
och A24, hade en tvärgående sträng av kantställda 
kalkstenar, som delade stensättningen i två hälf
ter.

De tolv kvadratiska stensättningarna låg spridda 
över hela gravfältet, dock med övervikt för den 
norra delen. De var ofta skadade och packning 
saknades i samtliga. Spridda stenar tyder på att 
packning funnits. Stensättningarna varierade i 
storlek mellan lxl och 4x4 meter. Kantkedjorna 
utgjordes av kantställda kalkstensflisor lagda i två 
till tre skift, eller av gråstenar.

På gravfältet undersöktes området invid 26 resta 
stenar, de flesta kullfallna och rubbade. Flera in
gick i stenmurar. Tre kan kopplas till gravar. A54 
på fornl nr 53 hade en skoning av kantställda, ner- 
kilade kalkstensflisor och brandgrav intill. Vid 
A16 på fornl nr 51 påträffades ett brandlager och 
A88 på fornl nr 53 utgjordes av en underjordisk 
kantställd kalkstensflisa med enstaka brända ben 
intill. Flisan har troligen ursprungligen varit betyd
ligt högre men blivit avbruten. Ahlqvist uppger 
1825 att det mellan Walters sten och Långlöts kyr
ka står ”bautahällar”.

Fig. V:16. Den kvadratiska stensättningen A 312, The square shaped stone-setting A 312, fornl nr 54,
fornl nr 54 med brandlager i centrum och rest sten with the cremation layer in the center and an ortho
intill. Foto K Johansson 1972. stat beside.
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Fig. V:17. Mycket låga rek
tangulära stensättningar 
täckte ofta de vikingatida 
skelettgravarna.
The skeleton graves from the 
Viking age were often cove
red by low rectangular sto
ne-settings.

Fig. V:18. Rektangulär sten- 
packning invid rest sten. 
Stenpackningen täckte en 
skelettgrav i träkista från vi
kingatid. Foto K Johansson 
1970.
Rektangular layer of stones 
close to an orthostat. The sto
ne layer covered a skeleton 
in a wooden coffin. A 40, 
fornl nr 53.
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Inre gravformer
De 14 hällkistorna låg i fältets mellersta och östra 
delar. Alla utom en, som hade trapetsoid form, 
var rektangulära. De var byggda av resta kalk- 
stenshällar. Täckhällar fanns bevarade i barngra
varna A 41 och A 86 på fornl nr 53 och flislagd 
botten framkom i barngravarna A116B:2 och 217. 
Av de 14 hällkistorna var nio orienterade i nord- 
syd, två i nordnordväst-sydsydost, en i nordnord- 
ost-sydsydväst och två i öst-väst. Bevarad sten- 
packning täckte endast två hällkistor.

Hällkistorna var i många fall skadade och om
rörda. Kistan A3 var välbyggd med delvis tuktade 
hällar. Den var smal och nära tre meter lång. Om 
denna hällkista är den som innehöll vapengraven 
SHM 3106, så skulle den vid upptäckten 1863 varit 
täckt av hällar och legat i en rund stensättning med 
kantkedja. Vid undersökningen 1968-73 återstod 
inget, som kunde bekräfta dessa uppgifter.

På Folkeslundagravfältet finns sammanlagt 49 
skelettgravar i nedgravning. De fördelar sig över 
hela gravfältet, här och var samlade i klungor. De

saknade som regel bevarade markeringar ovan 
mark. Flera av dem var djupa och svåra att identi
fiera. I två fall tycks graven ha varit täckt av en 
rund stensättning. Troligtvis markerades dessa 
skelettgravar ursprungligen med en rest sten eller 
liknande så som A13 på fornl nr 51 gjorde. Flerta
let skelettgravar påträffades vid kontrollschakt- 
ning sedan de i ytan synliga anläggningarna under
sökts och tagits bort.

Skelettgravarna i nedgravning har gemensamma 
drag, men detaljerna varierar. Orienteringen väx
lar från öst-väst till nord-syd. Oftast låg den döde 
med huvudet i väst, nordnordväst eller norr. Den 
döde täcktes som regel av en oregelbunden eller 
oval och gles stenpackning av större kalk- och gra
nitstenar. I några fall låg, åtskild av ett sandlager, 
en tätare packning av företrädesvis kalksten, ock
så denna oregelbunden eller oval till rektangulär 
till formen, ibland begränsad av glest snedställda 
kalkstensflisor. Stenpackningens tjocklek kunde 
uppgå till ca en meter.

Fig. V:19. Liten hällkista för spädbarn, byggd av A small stone cist containing an infant. The cist was 
tunna kalkstensflisor. Foto K Johansson 1970. built of very thin limestone slabs. A 86, fornl nr 53.
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I en del gravar fanns kantställda huvud- och fot
stenar och/eller en liggande bröststen. Fyllningen i 
graven bestod av mörk, humusblandad sand, som 
kontrasterar skarpt mot det omgivande orörda lju
sa strandgruset. Skelettgravarna, som ofta låg på 
ca 1,5 m djup, hade nästan alltid grävts genom 
hela ancylusvallens strandgruslager ned i steril sjö
sand.

Barngravarna markerades som regel med en till 
tre kalk- eller granitstenar eller ibland med en 
enda liggande kalksten. Stenpackning över barnet 
saknades ofta. Barnet var direkt placerat i den 
grunda nedgravningen, ibland i träkista och/eller 
under en kalkstensflisa.

I närmare ett 20-tal skelettgravar fanns spår ef
ter en träkista eller annan organisk konstruktion. 
Den kraftiga mörkfärgningen kring skeletten i vis
sa barngravar tolkas som svepning av tyg, skinn 
eller något annat organiskt material. I fem gravar 
påträffades spikar. Kistträets struktur gick att ur
skilja men kunde bara tas till vara i enstaka fall. 
Det ringa antalet spikar i några träkistor tyder på 
att de fogats samman på annat sätt, kanske med 
träplugg eller laxning. I några fall kunde trärester 
urskiljas som smala, mörkfärgade rännor längs 
gravens långsidor och utgör då troligen spåren

efter två kantställda plankor, som satts ned i gro
pen. Dessa plankkonstruktioner kombineras i- 
bland med huvud- och fotstenar av tuktade kalk- 
stensflisor, som ställs på kant. I ett fall var det 
begravda barnet täckt av ett trälock, hopsatt av tre 
urskiljbara plankor, fornl nr 51:A30.

På gravfältet påträffades 63 anläggningar inne
hållande brandgravar. De utgjordes av urnegra- 
var, brandlager och brandgropar. I de runda sten- 
sättningarna A201, 202, 203 återfanns de runda 
brandgroparna i centrum. Gropen täcktes i A 202 
av en flat kalksten, medan A 203 var försedd med 
en bottenflisa. Ofta låg brandgravarna inom en 
stenkrets. De oskadade brandgravarna från vi
kingatid utgjordes av omfångsrika brandlager, vil
ka innehöll stora mängder dåligt brända ben, sot 
och kol.

De sex urnegravarna, A 205, 206, 210, 213, 224 
och 226, låg på åkern i gravfältets östligaste del 
och samtliga var skadade av odling. Sålunda var A 
205, 206 och 210 helt sönderplöjda. Av de övriga 
återstod endast bottenplattan och en del av kärl
väggarna samt litet brända ben. I A 224 framkom 
rester av en täckande stenpackning och urnan stod 
på en flat kalksten.
Samtliga urnor var av grovt magrat, gulsvart gods.

Fig. V:20. Urnan i grav A 224 var placerad i en liten The urn in grave A 224 was placed in a small stone
stenkista, vilken täcktes av en skadad stensättning. cist and covered by a low and damaged stone set-
Foto K Johansson 1971. ting.
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Fig. V:21. Ofta täcktes de döda i de vikingatida 
skelettgravarna av en stenpackning. Ibland var gra
ven brädfodrad vilket avtecknade sig som en mörk- 
färgning längs gravens långsidor. Foto K Johans
son 1969.
Inhumation grave from the Viking age, where the 
covering layer of stones has been removed. Aid, 
fornl nr 51.

Fig. V:22. Grav nr 28 på fornl nr 51, vikingatida 
kvinnograv innehållande två ovala spännbucklor, 
kedjespridare, pärlor av kalksten, bärnsten och 
glas, nålhus, brynen, kniv samt textil- och läder
fragment. Foto L Fredriksen 1969.
A28 at the cemetry no 51, a female grave from the 
Viking age containing two tortoise brooches, beads 
of limestone, amber and glass, a box for needles 
and fragments of cloth and leather.
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Föremål
Sex av de fjorton hällkistorna saknade föremål. 
Av de återstående fyra innehöll Al 13 en toppig 
sköldbuckla, eneggat svärd, kniv och spjutspets av 
järn samt ett dubbelkoniskt lerkärl. I A42 fanns 
endast ett grovt magrat lerkärl med vågbandsde- 
kor, medan hällkistan, A 216, innehöll två barn
skelett. I den övre kringrörda delen av kistan hitta
des en geometriskt ornerad stångknapp av ben. 
Liknande knappar har tidigare hittats i tre hällkis- 
tor på Öland (Petersson 1956 s 135). A309 in
nehöll bl a en bältehake av järn. Fynd av bälte
hakar är ganska ovanliga på Öland, men likande 
bältehakar har påträffats dels på gravfältet, fornl 
nr 57, vid Långerum i Källa socken och dels i en 
grav på gravfältet, fornl nr 37-53, vid Lopper- 
stadstäkten i Runstens socken (Holgersson 1978 s 
51f, Volym II kap VI:3). I A124 och barngraven 
A41 framkom bältespänne och dolk, resp kniv och 
ringspänne. Ringspännet var av brons med hoprul
lade ändknoppar, likt Arbman 1940, Taf 50:15— 
17. Barngravarna saknade för övrigt gravgåvor.

27 av de undersökta skelettgravarna innehöll fö
remål. På den del av gravfältet, som benämns fornl 
nr 51, fanns ett flertal fyndrika gravar, A3,18, och 
28. Den döde i A3 hade gravlagts med en järnkniv, 
en stor sammansatt benkam och ett dräktspänne i 
form av en häst med fastärgad textil på baksidan. 
Mansgraven A18 innehöll bl.a. eldslagningsflin- 
tor, eldstål, kniv, bryne, kam, en spelbricka av 
hästtand, lik Arbman 1940, Taf 149:1, och avnup- 
na metallbitar av brons och silver. Kvinnan i A28 
låg utsträckt i ryggläge med huvudet åt nordnord
ost. Vid axlarna låg dubbla ovala spännbucklor, 
vidare pärlspridare och pärlor av kalksten, bärn
sten och guldfolie, nålhus av ben, små skifferbry- 
nen och en kniv. Bevarade läder- och textilfrag
ment togs tillvara. I den norra delen av gravfältet, 
benämnd fornl nr 53, i gravfältets norra del fanns 
en kvinnograv med liknande utstyrsel, A94. Den 
döda var gravlagd i träkista och på bröstet låg två 
ovala spännbucklor och ett förgyllt treflikigt spän
ne. Runt halsen fanns ett halsband med pärlor av 
glas, glasfluss, silver och karneol, förgyllda amu
letter och ett arabiskt silvermynt med pålödd ögla, 
präglat 797 e Kr. I graven påträffades också textil
fragment.

För övrigt var fynden rätt anspråkslösa. Vanli
gen innehöll skelettgravarna endast en hårt nedsli- 
pad järnkniv med avsatt tånge, en förmålskatego- 
ri, som främst förekommer i gravar med manliga 
individer under vikingatid. Barngravarna var ofta 
fyndtomma, dock var spädbarnen i 51:A2:1 och 
5LA30 utrustade med var sin pärla. Barngraven 
53:A: 10 innehöll en kniv och en ringnål av brons, 
lik Arbman 1940 Taf 44:1, men utan ornering. 
Tygfragment i tuskaft var fastärgad vid ringnålen.

Av de undersökta brandgravarna innehöll 51 
fynd, varav drygt 30 med daterande föremål. 
Brandgravsinventariet från Folkeslunda är mycket 
stort och består av dräktdetaljer, såsom remände-

beslag, klädesnålar, fibulor, spännen, smycken 
främst pärlor och ringar, redskap såsom knivar, 
kammar, synålar, nålhus, vikter, nycklar, flintor, 
eldstål och lerkärl. Kärlen är dels grova, tjockväg- 
giga och dåligt brända urnor utan dekor, dels tunn- 
väggiga, välbrända och dekorerade.

I det södra brandlagret, i den runda stensätt- 
ningen A200, påträffades en s k T-formad fibula 
av järn och brons. Brandgropen i den närbelägna 
A202 innehöll två trekantfibulor. Brandlagren i 
de kvadratiska stensättningarna innehöll bl.a. x- 
formiga bältebeslag av brons och oornerd keramik 
av välbränt gulbrunt gods, resp ett likarmat spänne 
av brons. I några andra kvadratiska stensättningar 
på fornl nr 53 påträffades bl.a. delar av en brons
kedja, glas och glasflusspärlor och fasetterade 
bergkristall- och karneolpärlor, nitar och ett mynt
fragment av silver, dirhem slagen 832/33. Ytterli
gare en dirhem, slagen 942/43, kommer från A24.

Försmälta delar av glasbägare påträffades i två 
gravar. Den ena framkom i fornl nr 52, ”Walters 
sten”. Själva gravgömman utgjordes av ett brand
lager inom en oregelbunden stenkrets. Bland de 
brända benen låg ornerad och oornerad keramik, 
en synål av brons, kamfragment av ben, glassmäl
tor av ljusgrönt glas, en fragmentarisk fingerring 
och fragment av en silverblecksfibula (Voss 1954, 
fig 6 och 8:8, Hansen 1969, s 63ff). Likartat ljus
grönt försmält glas framkom också i A10, fornl nr 
51, vilken tillika innehöll öronringar, fingerring, 
fibula, nål och keramik. Glaset i A 10 var inte så 
försmält som i fornl nr 52 och kan delvis rekon
strueras till en fasett- och ovalslipad bägare med 
inslipad ränna strax under mynningen.

Bland de yngre brandgravaran kan 51:A16 näm
nas. Gravgömman innehöll miniatyrredskap i 
form av två liar och en yxa. I det södra brandlagret 
53:A4 fanns en isbrodd och fem vikter av brons 
och järn och i 53:A8 framkom ett litet stolsliknan- 
de hänge av brons (Arbman 1940, Taf 92:15, Sten- 
berger 1947 och 1958, s 200 resp Abb 170:7-8, s 
22).

Datering
Av de sammanlagt 122 gravarna kan ett 20-tal ut
ifrån föremålen dateras till tidsperioden förro
mersk järnålder-romersk järnålder. De sex urne- 
gravarna torde, trots avsaknad av föremål utöver 
lerkärlet, också kunna dateras till förromersk järn
ålder. Skelettgraven A216 med den ornerade 
stångknappen är troligtvis något äldre. Liknande 
benknappar är kända från bl a en grav vid Tors- 
borg i Torslunda sn och från grav Al vid Hässleby i 
Köping sn. I graven vid Torsborg, som var en häll- 
kistgrav påträffades förutom stångknappen också 
några järnfragment (Volym I, s 77, Volym II, kap 
11:3). P g a järnfragmenten har graven vid Tors- 
borg daterats till järnålder och då till dess begyn
nelse. Graven vid Hässleby är betydligt svårare att 
datera, då den innehöll flera gravläggningar. H
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Schulze anser att knappen ingår i fyndet med ge
nomborrade djurtänder och skifferhänge och date
rar därmed knappen till övergångsskedet sten-ti- 
dig bronsålder.

De runda stensättningarna A200 och A202 date
ras genom fibulafynden till den förromerska järn
ålderns tredje period, medan A309, vilken inne
höll ett spetsovalt bältespänne och två mycket små 
runda beslag, troligen är från en tidigare period. 
A201 och A203 är till sin konstruktion identiskt 
lika A202 och torde därför tillhöra samma tidspe
riod.

Gravarna A3 och Al 13 på fornl nr 53 tillhör 
äldre romersk järnålder. A113 är den hittills tidi
gast kända öländska skelettgraven, som innehåller 
vapen. Den toppiga sköldbucklan med endast fyra 
nitar på brättet och den korta lansspetsen med 
rombiskt bladtvärsnitt daterar gravens anlägg
ningstid till mitten av det första århundradet e Kr 
(Volym II, kap IX). Den andra graven kan genom 
remändebeslaget dateras till mitten av det andra 
århundradet e Kr.

Brandgravarna A2 och A8 på fornl nr 51 kan 
utifrån fynden, där bl a x-formiga bältesbeslag av 
brons och stämpelornerad keramik ingår, dateras 
till yngre romersk järnålder. Brandgravarna i rund 
stensättning, fornl nr 52 och A10 på fornl. 51, vilka 
bl a innehöll fragment av slipade glasbägare, bör 
vara anlagda vid övergången mellan yngre ro
mersk järnålder och folkvandringstid (Näsman 
1984, s 59).

Fem anläggningar kan säkert hänföras till folk- 
vandringstid och vendeltid. De tre rektangulära 
stensättningarna i gravfältets norra del, vilka inne
höll brandgravarna A6, A9 och All på fornl nr 53 
med fynd av bl a klädesnål, remändebeslag och 
stämpelornerad keramik är anlagda under folk- 
vandringstid, medan A6 på fornl nr 51 med ett 
Husbyspänne och ett likarmat spänne hör till över
gångstiden folkvandringstid/vendeltid.

Från vendeltid finns endast en fynddaterad 
grav, A313, en skadad brandgrav, vilken innehöll 
ornerade kamfragment och ett litet bronsbleck 
med dj urornamentik.

Merparten av Folkeslundas gravar är anlagda 
under vikingatid. 15 brandgravar är fynddaterade 
till vikingatid. I de fall gravformen kunnat konsta
teras, utgörs de av kvadratiska och rektangulära 
stensättningar. De flesta ligger i gravfältets norra 
del. Då skadegörelsen i den norra delen varit om
fattande, kan man förutsätta att antalet ursprung
ligen varit betydligt större.

Brandgravarna är typiska för perioden med sto
ra mängder dåligt brända ben blandade med kol, 
sot och fynd: pärlor av glas, glasfluss, karneol och 
bergkristall, nycklar, vikter, eldslagningsflintor 
och eldstål, spikar, nitar, isbroddar m.m. Av ske
lettgravarna är ett drygt 30-tal fynddaterade till 
perioden och lika många fyndtomma skelettgravar 
kan, p g a likheter i gravskicket, hänföras till sam
ma tid.

En närmare datering av de vikingatida gravarna 
erbjuder vissa svårigheter. De fyndrika gravarna, 
A 16, 18 och 28 på fornl nr 51 och A 4, 10, 16, 18, 
22, 24, 37, 41 och 94 på fornl. nr 53, tillhör 800— 
900-talen. Den stora gruppen skelettgravar med 
bara en kniv eller helt utan föremål är troligen 
anlagda vid vikingatidens slut. Därmed är man 
inne på frågan om Folkeslundas gravar på något 
sätt påverkats av kristna gravseder. Tydliga indi
kationer, såsom kristna symboler i gravarna i form 
av korsformiga hängen, saknas i Folkeslunda. 
Däremot finns vissa drag, som sammantagna anty
der att kristendomen inte var okänd: förekomsten 
av träkistor, frånvaron av gravgåvor och vissa gra
vars öst-västliga orientering. På gravfältet finns en 
endą kista av tuktad kalksten och av trapetsoid 
form, A86, fornl nr 53. Den trapetsoida formen 
brukar uppfattas som en kristen kistform.

På Folkeslundagravfältet är gravgåvor utöver 
tillbehör till den dödes klädedräkt och personliga 
utstyrsel få i de vikingatida gravarna. Fyndtomhe
ten kan dels bero på kristna influenser, dels på 
gravskicket.

Gravfältets framväxt
Folkeslundagravfältet har använts i större eller 
mindre omfattning från övergången bronsålder/ 
järnålder fram till kristen tid. De första begrav
ningarna på gravfältet lades på den högt belägna 
åkern nordväst om nuvarande Folkeslunda by.

Ancylusvallen är här mycket bred med en utlö- 
pare mot öster. Gravarna, som består av urnegra- 
var, hällkistor och brandgravar i runda stensätt
ningar, är förhållandevis få och ger intryck av att 
ha anlagts under begränsad tid. Urnegravarnas 
lergods är identiskt lika; gulsvart, grovt magrat 
och dåligt bränt. Stensättningarna ligger nära var
andra, tre små grupperade invid den stora stensätt- 
ningen A 200, som i sen tid hyst en källare i cen
trum. Ancylusvallens nord-sydliga krön hade vid 
denna tid ännu inte börjat användas i någon större 
utsträckning som begravningsplats. Här ligger en
dast en grav (309), som säkert kan dateras till för
romersk järnålder.

Under gravarna på åkern fanns ett boplatslager, 
som undersöktes delvis. Det gav inga daterande 
fynd. Kanske kan boplatslagret hänföras till sten
åldern då många lösfynd av stenålderskaraktär har 
tagits till vara på och invid ancylusvallen vid Fol
keslunda.

Under romersk j ärnålder/folkvaridringstid bör
jar man att i större omfattning än tidigare begrava 
på ancylusvallens krön sydväst om åkern. Åkern 
tycks överges som begravningsplats fram till vi
kingatid, då några nya gravar åter anläggs här.

De ca tio gravar, som kan dateras till romersk 
järnålder/folkvandringstid, ligger spridda över 
gravfältets södra och mellersta delar. De utgörs av 
vapengravar i hällkista A3 och Al 13 på fornl nr 
53, en kvadratisk eller rektangulär stensättning 
med brandgrav, A2 på fornl nr 51, en stensatt
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brandgrop, A8 på fornl nr 51, tre runda stensått- 
ningar med brandgrav fornl nr 52, A10 och A12 på 
fornl nr 53. De runda stensåttningarna låg samlade 
i en grupp. Fornl. 52 och A10 på fornl. 51 hade 
likartat gravgods: romerskt importglas. Likheten i 
gravuppbyggnaden och gravgods låter förmoda att 
de anlagts ungefär samtidigt.

De två daterbara vendeltida gravarna från pe
riodens början respektive slut ligger långt ifrån 
varandra, båda inom gravfältets södra del. Ven
deltid är av okända orsaker alltid dåligt represen
terad i öländska gravmaterial. Just i Folkeslunda 
kan markförstörelsen och/eller enkla gravseder 
vara orsak till att inga fler påträffats.

Under vikingatid intensifieras begravningarna 
på fältet. Brandgravarna var koncentrerade till 
fornl nr 53 på fältets norra del. Endast två låg på 
fornl nr 51 i södra delen.

Skelettgravarna däremot låg spridda över hela 
gravfältet. Här och där bildade de små klungor, 
som t ex A 3, 4, 13, 24, 25, 26 och A30 på fornl nr 
51. I flera fall har de vikingatida skelettgravarna 
skurit igenom äldre gravar, vilket tycks tyda på att 
man saknat kännedom om dem. Å andra sidan 
verkar fornl nr 52 med det stora gravklotet Walters 
sten och stensåttningarna A 10 och A 12 ha betytt 
en del för lokaliseringen av senare anlagda gravar. 
Man har negligerat de äldre gravarna för att begra-

Fig. V:23. De vikingatida skelettgravarna var ofta 
samlade i små grupper, de var som regel djupt ned
grävda i ancylusvallen. Foto K Johansson 1969.

The inhumation graves from the Viking age were 
often collected in small clusters. The graves were 
buried deep in the ancylus ridge. In the foreground 
A 25 fornl nr 51.
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va sina döda i närheten av det stora gravklotet. I 
brämet på AIO var exempelvis tre vikingatida ske
lettgravar belägna och innanför A12:s kantkedja 
låg barngraven A32.

Hur gravfältet vuxit fram under vikingatid är 
inte helt klart. Fyndförande/icke fyndförande ske
lettgravar med olika orienteringar ligger blandade 
med varandra. Öst-västorienterade gravar saknas 
helt i den sydligaste delen av gravfältet, fornl nr 
51, medan de fanns blandade med brandgravar 
och skelettgravar med andra orienteringar i grav
fältets mellersta, norra och östra delar.

Ålders- och könsbestämning
Osteolog Rolf Jonsson deltog i utgrävningsarbetet 
och kunde därför studera det obrända skelettma
terialet in situ. Härigenom kunde värdefull infor
mation om kroppslängd och i vissa fall även döds
orsak inhämtas, vilken annars lätt går förlorad vid 
arkeologiska undersökningar.

Av de ca 150 gravgömmorna har benmaterialet 
från 84 st kunnat ålders- och/eller könsbestäm- 
mas. Det är främst det obrända skelettmaterialet 
som kunnat bestämmas, medan det brända mate
rialet till största delen förblivit obestämt. Då det 
obrända skelettmaterialet främst härstammar från 
de senvikingatida gravarna är det denna tidspe
riods population, som kan studeras närmare.

Drygt hälften av det analyserade benmaterialet 
härrör från barn eller ungdom, 47 st. Av dessa 
tillhör 33 st den vikingatida populationen, medan 
14 härstammar från senromersk och tidig folk- 
vandringstid. De senare kommer från den stora 
stensättningen ”Walters sten”, där utgrävarna 
fann barnskeletten i stensättningens brätte. Först 
antog man att spädbarnen var s k mylingar, spöke 
efter mördade barn från historisk tid vilka lagts i 
lönn, men C14-analyser av benmaterialet visar, att 
de är samtida med primärgraven, vilken anlagts 
vid början eller mitten av 300-talet.

Flertalet barn har avlidit under de första lev- 
nadsdåren, 33 dödsfall mellan 0—3 år mot 9 i åld
rarna 4—10 år. Detta sammanfaller mycket väl 
med etnografiska studier av barnadödligheten i 
förindustriella samhällen där spädbarnsdödlighe
ten är mycket stor, ofta kring 50%.

Av de vuxna individerna ur den vikingatida po
pulationen fördelade sig mortaliteten jämnt för 
männen; 3 adultus, 3 maturus och 3 senilis, medan 
kvinnornas mortalitet som väntat var störst i de 
barnafödande åldrarna; 8 adultus, 2 maturus och 4 
senilis. En av kvinnorna har dessutom blivit mör
dad, fornl nr 51 A3. Vid utgrävningen fann man en 
kniv instucken mellan det femte och sjätte revbe
net.

Mycket få skador kunde iakttagas i det bevarade 
skelettmaterialet. En av de äldre männen hade 
dock någon gång under sin levnad brutit vänster 
skenben, men skadan var läkt vid dödstillfället, 
fornl nr 53 A39.

De återstående bestämningarna är från skelett i 
förromerska och äldre romerska hällkistor. Av 
dessa var tre barn och fem vuxna män, varav en
dast en är över medelålder.

Det mest anmärkningsvärda är frånvaron av 
djurben, vilket annars är ett typiskt inslag i öländs
ka järnåldersgravar. Djurben kunde endast kon
stateras i tre vikingatida och en förromersk grav. 
De vikingatida gravarna var dessutom samtliga 
brandgravar, fornl nr 53; A4, A8, A24.1 de senare 
ingick hund och häst medan en dessutom innehöll 
ben av får/get, medan den tredje förutom hund 
och häst även innehöll ben av nöt och fågel. Den 
förromerska graven, fornl nr 54 A309, innehöll 
ben av nöt.

TABELL Gravfältet vid Folkeslunda. Köns- och 
åldersfördelning enligt de osteologiska 
bestämningarna.

Kön: Män: Kvinnor: Ej best: Summa:
ålder: sk br sk br sk br
infant 1 1
infant I 33 33
infant II 2 6 1 9
juvenis 3 1 4
adultus 8 9 1 18
ad/mat 1 1
maturus 4 2 1 7
mat/sen
senilis 3 4 7
”adult” 1 1
ej best 2 1 3 60 66
Summa 15 2 21 1 46 62 147

Källor och litteratur
Undersökningarna, som varade mellan åren 1969 
och 1973 leddes av Kiki Johansson-Lundh.

De osteologiska bestämningarna utfördes av 
osteolog Rolf Jonsson.

Rapport över arkeologisk undersökning av fornl 
nr 51 föreligger.

Rapport över fornl nr 52, 53 och 54 i manus och 
förvaras på RAÄ.

Föremålen från fornl nr 51 förvaras på SHM 
under inv nr 29 352, övriga föremål förvaras t v på 
SHM, men är inte fyndfördelade och har ej ännu 
erhållit inv nr.

Kalmar Län 1973 s 21 
Kalmar Län 1978 s 92ff
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Fornlämning 51,52, 53, 54, 116 och 157, gravfält väster och norr om Folkeslunda by. 
Undersökt 1968—73 av Kiki Johansson-Lundh

Gravbeskrivning Gravgods Osteol. best.

■{j Cg

övrigt/ Datering

2:1

6:1

7

8

10

10:1

12

13

20

23

KVADRATISK STENSÄTTNING, 2x2 m. 
Kantkedja, kantställda kalkstenar. BRAND
LAGER, 0,5 m d, täckt av flisa. Brända ben.

KVADRATISK? STENSÄTTNING, 2x3 m. 
Kantkedja gråstenar. BRANDLAGER, 0,8 m 
d, inom stenkrets. Brända ben.

Oval NEDGRAVNING, 0,25x0,75 m, delvis 
täckt av flisa. SKELETT.

Oval STENPACKNING, 1,3x2 m, med ned
gravning. SKELETT.

Oval STENPACKNING, 1,5x3 m, med ned
gravning. SKELETT med bröststen.

KVADRATISK STENSÄTTNING, lxl m. 
Kantkedja, kantställda kalkstenar. Enstaka 
brända ben.

STENSÄTTNING, bev storl 7 m d, BRAND
LAGER, 1,5 m d, inom stenkrets med brända 
och obrända ben.

Oval NEDGRAVNING, 0,4x0,6 m, stensatt. 
SKELETT.

BRANDLAGER, bev storl 1,8 m d. Brända ben

STENSÄTTNING, bev storl 2x2,5 m, med 
stensatt BRANDGROP, täckt av flisor. 
Brända ben.

Oval STENPACKNING, 0,6x1,5 m, med ned
gravning, OBRÄNDA BEN.

RUND STENSÄTTNING med bräm, 23 m d. 
Inre kantkedja av kalk- och gråsten, yttre 
kantkedja av gråsten. BRANDLAGER, 1,2 m 
d, täckt av snedställda kalkstenar.

Rektangulär STENPACKNING, 1,5x2,5 m, 
med nedgravning. SKELETT.

STENSÄTTNING, bev storl 1,1 m, med ensta
ka BRÄNDA BEN i nedgravning, 0,4 m d.

RUND STENSÄTTNING, 9 m d. Kantkedja 
av gråsten. BRANDLAGER, 1,8 m d. Brända

Rektangulär STENPACKNING, 0,75x2 m, 
med nedgravning. SKELETT med huvud- och 
bröststen. Invid den resta stenen A15, 1,9 m h.

REST STEN, 1,85 m h. BRANDLAGER, bev 
storl 1x1,4 m, med brända ben och skör
bränd sten.

KVADRATISK? STENSÄTTNING, 2x3 m. 
Kantkedja kantställda kalkstenar. BRAND
LAGER, 1x2 m, med brända och obrända ben 
samt kol.

Oval STENPACKNING, 1,6x7 m med ned
gravning. SKELETT.

STENSÄTTNING, bev storl 2,6x2,7 m. 
BRANDLAGER, 0,8 m d.

Rund STENPACKNING, 0,65 m d, med ned 
grävning. SKELETT.

Tre stenar, under dem NEDGRAVNING, 
0,4x0,7 m. SKELETT.

N-S

ssv-
NNO

NNO-
SSV

NV-SO

SO-NV

NO-SV

N-S

NNV-
SSO

Inf I

ad

ad

Inf I

Inf

ad

ad

Inf I

Inf 1

K?

bronsfragm

bronsbeslag m

Kroppsl ca 
155 cm

Kroppsl ca 
178 cm

järn-, bronsni- 
tar, järnfragm. 
bronssmältor

järnfragm, kol

yrom jäå

rom/fvt

glas, ca 200 

bronssmältor

järnföremål

bronsfragm,

Kroppsl ca 
175 cm

miniatyrred
skap, bronsban 1 
kol, obrända

spelbricka, me 
tallbitar, amu
letter, järnföre 
mål, järnbeslag

y rom/fvt

fvt

yrom/fvt

(vit)

(vit)
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24 Rektangulär STENPACKNING, 1x2,3 m, 
med nedgravning. SKELETT med huvud-, 
bröst- och fotstenar.

NNV-
sso

x M mat x Kroppsl ca
162 cm

(vit)

25 Oval STENPACKNING, 1x2 m med ned
gravning.
SKELETT med huvud- och fotstenar.

VNV-
oso

K ad/mat x nitplatta (vit)

26 Oval STENPACKNING, 0,9x2,1 m med ned
gravning. SKELETT.

oso-
NNV

K ad Kroppsl ca
158 cm

(vit)

28 Oval STENPACKNING, 0,6x1,5 m med ned
gravning. SKELETT.

NNO-
ssv ' K ad textil, bronsbe

slag och -öglor, 
läder. Kroppsl 
ca 160 cm

(vit)

29 Oval STENSAMLING, 0,9x1,2 m med ned
gravning. SKELETT.

NNV-
sso

Inf I x (vit)

30 Oval STENPACKNING, 0,9x1,3 m med ned
gravning. Vit kalkstensflisa på kistlocket. 
SKELETT.

N? x Inf I x järnnit, kistlock (vit)

31 Tre stenar, under dem NEDGRAVNING, 
0,3x0,65 m. SKELETT.

N-S Inf I (vit)

32 Rektangulär STENPACKNING, 0,5x0,8 m 
med nedgravning. SKELETT.

NNV-
sso

Inf I (vit)

Fornlämning nr 52:
RUND STENSÄTTNING, 40 m d. Kärnröse 
och bräm, yttre och inre kantkedjor. Gravklot 
"Waters sten”. BRANDLAGER inom sten- 
krets, 3 m d, med brända ben och skörbränd 
sten. Intill gravklotet SKELETT efter 14 späd
barn (ytligt).

x x x K
glas, ljusgrönt 
gods, brons- oc 
järnfragm

1

1
Fornlämning nr 53:
BRANDLAGER, bev storl 1x1,5 m, med 
brända och obrända ben och kol.

x bronsfragm,
järnspik

2 STENSÄTTNING, bev storl 1,7x4,2 m * tand,, flinta

3 HÄLLKISTA, 0,45x2,75 m. Lösa 
SKELETTDELAR

N-S x (X) x ad M nitar och 
nitbricka av 
järn, järnfragm

ärom

4 REKTANGULÄR STENSÄTTNING, 4,5x
12 m, tudelad. Kantkedja av kantställda 
kalkstenar.
Tre BRANDGRAVAR:

S BRANDLAGRET, 1,6x2,1 m med brända 
ben, kol och aska.

" ' M häsT brons- och 
järnfragm, nita: 
och spikar av

vit

N BRANDLAGRET, 1,2x1,4 m med brända 
ben och kol.

x x K bronsfragm, 
miniatyrkniv oc 
selkrok av järn

vit
i

NV BRANDGROP, 0,5x1 m, begränsad 
av kantställda kalkstenar. Brända ben och kol.

x x bronsfragm

5 REKTANGULÄR? STENSÄTTNING, bev 
storl 1,8x4 m, tudelad. Kantkedja av kant
ställda kalkstenar.

spik av järn

6 REKTANGULÄR STENSÄTTNING, 5,8x
14 m. Kantställda kalkstenar. Stensatt 
BRANDGROP, 0,5 m d, med brända ben, kol 
och skörbränd sten.

' järnfragm

7 STENSÄTTNING, bev storl 3x3 m, 
BRANDLAGER, bev storl 0,5x0,6 m med 
brända ben.

8 STENSÄTTNING, bev storl 4,5 m d. 
BRANDLAGER, bev storl 1 m d, med brända 
ben och kol. får / 

get

M spikar och nita 
av järn, järn- 
och bronsfragn

vit
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9 REKTANGULÄR STENSÄTTNING, bev 
storl 3,5x7 m. Kantkedja av kantställda kalk- 
och gråstenar. Två BRANDLAGER:

S BRANDLAGRET, 1,8x2,7 m, med brända 
ben och kol.

x x fvt

N BRANDLAGRET, 2,9x3,2 m, med brända 
och obrända ben, kol.

x M? bronsfragm fvt

10 NEDGRAVNING, 0,5x1,3 m, täckt av kalk- 
stensflisa. SKELETT I TRÄKISTA.

NNO-
SSV

x x inf I X textil vit

11 REKTANGULÄR STENSÄTTNING, 3,5x8 
kedja av dioritstenar. BRANDLAGER, 
lxl m, med brända ben och kol.

x x slagg, järnnitar, 
järnfragm

fvt

12 KVADRATISK? STENSÄTTNING, bev storl 
ca 3,7 m. Kantkedja av kalkstenar i 2—3 
skift. Hörnstenar A56 och A57.

14 KVADRATISK? STENSÄTTNING, bev storl 
3x3,5 m. BRANDLAGER, bev storl 1,3x2 m 
med brända ben och kol.

bronsfragm. I yt 
lagret: glasfluss- 
pärla, miniatyr
kniv av järn, 
brända ben och 
kol

vit

15 REKTANGULÄR STENSÄTTNING, 2,4x
6,9 m. Kantkedja av kantställda kalkstenar. 
Enstaka BRÄNDA BEN och KOLBITAR.

x

16 KVADRATISK STENSÄTTNING, bev storl
2,5x2,5 m, med kantkedja av kalkstenar i två 
skift. BRANDLAGER, bev storl 2,2x2,5 m 
med BRANDGROP. Brända ben och kol.

järnfragm, 
obränd djurtand

vit

18 KVADRATISK STENSÄTTNING, bev storl 
4x5 m. Kantkedja av kalkstenar i två 
skift. BRANDLAGER, bev storl lxl m med 
brända ben och kol.

1 K järn- och brons- vit

20 KVADRATISK STENSÄTTNING, bev storl 
3,8x4 m. Kantkedja av kantställda kalkstenar. 
BRANDLAGER, bev storl 1,2x2 m med 
brända ben och kol.

K järnnitar, brons 
fragm, fragm av 
silvermynt (dir-

vit

21 KVADRATISK STENSÄTTNING, bev storl 
3x4,4 m. Kantkedja av kalkstenar. Under A21 
låg skelettgraven A94.

22 KVADRATISK STENSÄTTNING, bev storl 
1,8x3 m. Kantkedja av kantställda kalkstenar. 
BRANDLAGER, 1,3x1,5 m med brända och 
obrända ben och kol.

hank av järn, 
bronsfragm

vit

24 REKTANGULÄR STENSÄTTNING, bev 
storl 2x3 m med tudelad kantkedja av kalk
stenar. BRANDLAGER, bev storl 1,5x1,7 m 
med brända ben och kol.

hund
häst/
nöt,
fågel

spikar och nitar 
av järn, hank a\ 
järn, fragm av 
silvermynt (dir
hem), järnfragn

vit

30 NEDGRAVNING, 0,6x1,6 m. Delvis bevarat 
SKELETT.

N-S x K inf II,

12 år

hartstätning? vit

31 Oregelbunden STENPACKNING, 0,9x2,6 m, 
med nedgravning. SKELETT.

v-ö inf II, 
(8-9 år) (vit)

32 RUND STENSÄTTNING, 3,5 m d. Oregel
bunden STENPACKNING, 0,5x1,8 m, med 
nedgravning. SKELETT.

ö-v M
över 60 
år

järnfragm vit

33 Oregelbunden STENPACKNING, 0,9x2,1 m, 
med nedgravning. SKELETT.

VNV-
oso

K ad, 30- 
40 år

(vit)

34 HÄLLKISTA under rektangulär STEN
PACKNING, 0,7x1,8 m. SKELETT.

NNV-
sso

inf II, 
7-8 år

(vit)

35 Oregelbunden STENPACKNING, 0,8x1,4 m, 
med nedgravning.

v-ö K inf II,

12 år
(vit)

37 OVAL STENPACKNING, 1,6x2,2 m, med 
två separata nedgrävningar. Två SKELETT: 
ÖVRE SKELETTET v-ö * * K

40-60 år
(vit)
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UNDRE SKELETTET v-ö M
50-60 å

(vit)

38 HÄLLKISTA i nedgravning, 1x3,4 m. Kring- 
rörd. SKELETTDELAR, (belägen i stnsätt- 
ningen A6)

N-S x x ad, 20- 
30 år

järnfragm
vit

39

40

Oregelbunden STENPACKNING, 0,6x1,9 m, 
med nedgravning. SKELETT.

REKTANGULÄR STENPACKNING, l,05x 
2,9 m med nedgravning. SKELETT I 
TRÄKISTA.

N-S

N-S

M

K sen

X? järnfragm 
Kroppsl 
ca 185 cm

vit

41 HÄLLKISTA, 1,1x2,1 m med täckhällar. 
SKELETT. Belägen under brandlagret i A8.

N-S x x inf I, spik av järn, 
järnfragm vit

(42) HÄLLKISTA, 1,1x2,1 m, under oregel
bunden STENPACKNING. Eventuellt iden
tisk med en av Waldemarsson undersökt 
hällkista omkr 1910—20.

43 BRANDLAGER, bev storl 1,5x1,7 m, med 
BRANDGROP, 0,4 m d. Brända ben och kol.

* x nitar och spikar 
av järn

vit

44 BRANDLAGER, bev storl 0,9x1,35 m. 
Brända ben och kol.

47 STENSÄTTNING, bev storl 0,9x1,1 m. 
Enstaka BRÄNDA BEN.

järnnit

48 BRANDLAGER, bev storl 1,3 m d, med 
brända ben och kol.

x inf II, 
5-7 år

textil

54 REST STEN, 1,1 m h med BRANDLAGER, 
bev storl 1,5 m d. Brända ben.

järnföremål

70 BRANDLAGER, bev storl 1x1,2 m med 
brända ben, kol och skörbränd sten.

x brons- och järn 
fragm, spikhu
vuden av järn

vit

74 BRANDLAGER, bev storl 0,3x0,5 m 
med enstaka brända ben och kol.

75 BRANDLAGER, bev storl 2 m d, med 
brända ben och kol.

x vit

81 NEDGRAVNING, 0,5x2 m, med SKELETT. N-S K

60 år

vit

86 HÄLLKISTA, 0,45x0,75 m, med lockhäll, 
trapetsoid. SKELETT.

S? inf I

88 KANTSTÄLLD KALKSTENSFLIS A,
0,08 x 0,85 m. Enstaka brända ben. Nedre 
delen av rest häll?

89 BRANDLAGER, bev storl 0,8x1 m med 
brända ben och kol.

x bronsfragm vit

90 BRANDLAGER, bev storl 1,5x2 m, med 
brända ben och kol.

järnfragm

91 BRANDLAGER, brända ben, fynd och kol 
inom ett 2x3 m stort område, omrörd.

x x K bronsfragm vit

93 Oregelbunden STENPACKNING, 0,6x1,5 m 
med nedgravning. SKELETT.

N-S K

60 år

(vit)

94 Rektangulär STENPACKNING, 0,75x2,45 m, 
med nedgravning. SKELETT med huvud- 
och fotstenar.

V-Ö x K sen x textil, trä 
efter kista

vit

95 BRANDLAGER, bev storl 1,5 m d, med 
brända ben.

x vit

96 Oregelbunden STENPACKNING, 0,9x2,3 m, 
med nedgravning. SKELETT.

v-ö K? ad

100
”Talldungen”
Oregelbunden STENPACKNING,
3x4,5 m, med nedgravning. SKELETT.

v-ö inf I, 
2-3 år

trä efter kista
(vit)

101 Oregelbunden STENPACKNING, 1,8x3,8 m, 
med nedgravning. SKELETT I TRÄKISTA.

v-ö K? spikar av järn 
med bevarat trä

(vit)
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102

106

108

113

115

116A

116B:
1
116B:
2

117

Oregelbunden STENPACKNING, 0,6x1,2 m, 
med nedgravning. SKELETT.

Oregelbunden STENPACKNING, bev storl 
1x1,5 m. Två SKELETT. Omrört och skadat.

Oregelbunden STENPACKNING, 0,7x2,4 m, 
med nedgravning. SKELETT.

BRANDLAGER, bev storl 0,3x0,4 m, 
med brända ben.

HÄLLKISTA, omrörd och skadad. Lösa 
SKELETTDELAR.

Oregelbunden STENPACKNING, 1,2x2,5 m, 
med nedgravning. Halvt SKELETT.

Oregelbunden STENPACKNING, 1x2 m, 
med nedgravning. SKELETT.

BRANDLAGER, bev storl 2x2 m, 
med brända och obrända ben.

HÄLLKISTA, 0,4x0,8 m, med tre SKELETT. 
Belägen under brandlagret A116A

HÄLLKISTA, 0,4x0,8 m, med flislagd 
botten. SKELETT. Belägen under 116B: 1.

STENSÄTTNING, bev storl 3,5x8 m. Två 
BRANDLAGER:

N BRANDLAGRET, bev storl 1,8x2,2 m, 
med brända och obrända ben, skörbränd sten.

S BRANDLAGRET, bev storl 2x2 m. Brända 
och obrända ben.

V-Ö

V-Ö

V-Ö

N-S

V-Ö

V-Ö

ö-v

V-Ö

inf I, 
2-3 år

14-15 år

ad, 25- 
30 år

(vit)

(vit)

Dronsfragm med 
textilrester

p IV: 1

ad

ad, 20- 
25 år

inf I 
(3 ind)

inf I 
(under 
Vi år)

ärnfragm

ärn- och brons- 
:ragm, bearb ben

118 HÄLLKISTA, 0,4x1,2 m, med täckhällar. 
SKELETT.

NNV-
sso

119 STENSÄTTNING, bev storl 2x3 m, med 
spridda SKELETTDELAR, 2 individer.

120

121

124

125

200

201

BRANDLAGER, bev storl 0,25x0,3 m, med 
brända och obrända ben.

Oregelbunden STENPACKNING, 0,5x1,75 
m, med nedgravning. SKELETT I TRÄKISTA.

V-Ö

HÄLLKISTA, 0,35x1,85 m, med täckhällar. N-S x
SKELETT. Belägen under N brandlagret i
A117.

NEDGRAVNING, bev storl 0,4x1 m. Halvt V-Ö 
SKELETT.

RUND STENSÄTTNING, 15 m d. Kantkedja 
av klumpstenar. Två BRANDGRAVAR:

S BENLAGER, 0,3x0,6 m, inom stenkrets x
med brända ben.

BRANDLAGER, N om centrum, bev storl 0,2 
m d, med brända och obrända ben, kol.

A200 har i sen tid hyst en källare i 
centrum.

RUND STENSÄTTNING, 3,5 m d, med kant
kedja av kalk- och gråstenar. BRANDGROP, 
0,25 m d, med brända ben.
Underliggande BOPLATS LAGER (A228).

inf II, 
4-5 år

K juv, 13- 
14 år

M mat, 50- 
60 år

M mat, 40- 
60 år

M ad, 30- 
40 år

vit

ärnfragm, ben- 
ragm till kniv-

3 III
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Gravbeskrivning Gravgods Osteol. best.

.2 c:2 > •*

övrigt/ Datering

202

203

204

205

206

210

211

212

213

216

217

219

220

222

223

224

226

RUND STENSÄTTNING, 4,5 m d, med kant
kedja av kalkstenar. BRANDGROP, 0,25 m d 
med brända ben, täckt av kalkstensflisa. 
Underliggande BOPLATSLAGER (A228).

RUND STENSÄTTNING, bev storl 3x4 m 
med kantkedja av kalkstenar. BRANDGROP, 
0,25 m d med brända ben och kol.

BRANDGRAV, bev storl lxl m, med brända 
och obrända ben.

URNEGRAV?, med brända ben och kruk- 
skärvor inom 0,5x0,6 m stort område.

URNEGRAV?, med enstaka brända ben och 
krukskärvor inom ett 0,4—0,6 m stort 
område.

URNEGRAV?, med brända ben och kruk
skärvor inom 0,6x0,7 m stort område.

BRANDGRAV, bev storl 0,6x0,7 m, med en
staka brända och obrända ben.

NEDGRAVNING, 0,45x2 m, täckt av kalk
stensflisa. SKELETT. Underliggande BO
PLATSLAGER (A228).

URNEGRAV, urnans d 0,13 m. Brända ben. 
Underliggande BOPLATSLAGER (A227).

STENSÄTTNING?, bev storl 1x2 m. HÄLL- 
KISTA 0,65x1,8 m, omrörd. Två SKELETT:

STENSÄTTNING, bev storl 0,8x1,5 m. 
HÄLLKISTA, 0,25x1,15 m med täckhäll.

STENSÄTTNING, bev storl 4x4,9 m. Brända 
och obrända ben samt fynd spridda i an
läggningen. Troligen kvarngrund i sen tid.

STENPACKNING, bev storl 0,5x1,5 m. 
SKELETT.

Oregelbunden STENPACKNING, 0,8x2,2 m, 
med nedgravning. Två SKELETT.

ÖVRE SKELETTET. Kantställda kalkstenar 
runt överkroppen.

UNDRE SKELETTET. Kantställda kalk
stenar runt överkroppen.

Oregelbunden STENPACKNING, 0,4x1,5 m, 
med nedgravning. SKELETT. Underliggande 
BOPLATSLAGER (A228).

STENSÄTTNING, bev storl 5,4x5,5 m. 
URNEGRAV, begränsad av kantställda kalk
stenar. Urnan, d 0,15 m, stod på en kalkstens
flisa. Brända ben och kol.

URNEGRAV, urnans d 0,15 m. Brända ben.

V-Ö

NNO-
ssv

ONO-
VSV

vsv-
ONO

SV-N')

ad, 20- 
25 år

16 år 
inf II, 
4-5 år

inf I, 
2-3 år

ad, 30- 
40 år

ad, 25- 
40 år

inf I

järnfragm

harts, slagg

p III

fvt

ä jäå?

medeltida silve - 
mynt, nitar och 
spikar av järn

krukskärvor i y ;-ä jäå

vit

bronsfragm

(vit)

(vit)

227 Oval NEDGRAVNING, 0,7x2 m. 
SKELETT.

Ö-V inf II, 
10-11 å-

vit
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Gravbeskrivning Orien
tering

Gravgods Osteol. best.

C tjj

övrigt/ Datering

309
Fornlämning nr 54
HÄLLKISTA, 0,6x1,7 m, med SKELETT. N-S ad, 20- 

40 år
310 STENSÄTTNING, bev storl 3,5x7 m. 

Obrända och brända ben och fynd spridda 
inom anläggningen.

M ad, 20- 
40 år

311 STENSÄTTNING, bev storl 1,5x2,7 m. 
BRANDLAGER, bev storl 1x1,2 m med 
brända ben och kol.

312 KVADRATISK STENSÄTTNING, 2,5x 
3,2 m. Kantkedja av gråstenar. BRAND
LAGER med brända ben och kol.

313 BRANDLAGER, bev storl 0,5x0,8 m, 
med brända ben.

(vit)

fragm av brons-

314 BRANDLAGER, bev storl 1x1,2 m, 
med brända ben.

315 NEDGRAVNING, 0,7x1,5 m, med 
SKELETT.

NNO-
SSV

infil, 
5-7 år

ornerat järnbe
slag, järn- och 
bronsfragm

järnföremål
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4. Förteckning över övriga gravfynd

By/Inv nr Fyndplats/Gravbeskrivning Innehåll Datering Källor
litteratur

FOLKESLUNDA
SHM 3106 F av bonde i Folkeslunda 1863

RUND STENSÄTTNING med kantkedja. 
HÄLLKISTA med täckhällar. Skelett.

Sköldbuckla, brons, vid skelettets 
bröst; sköldhandtag, brons; 
svärd, järn; spjutspets, lansspets 
och kniv, järn, vid fotterna; ske
na, järn.

romersk järnålder Stenberger 1933 
s 44

KLM 9420 
(Folkeslunda nr 2)

F av PA Larsson 1927 å landborgen 
strax N om tallskogen vid vägen.
Fyndplatsen invid A9, fl 53
(enligt upphittarens son, Axel Larsson).
BRANDGRAV.

Nyckel, brons. Det fanns ytterli
gare en nyckel, som inte togs till 
vara.

vikingatid

HIMMELSBERGA
SHM 1304:1834:112 
(68?)

F under odling, S om Himmelsberga 
by, nära en bro kallad Alebro.
STENRÖSE. O Ch Ekmans samling.

Lie, järn. järnålder AT A

LÅNGLÖT
SHM 1304:1834:
109, 110, 111

F N om Långlöts kyrka nära lands- 
vägen. RUND HÖG. SKELETT.
O Ch Ekmans samling.

Spjutspets, lansspets och svärd, 
järn.

romersk järnålder AT A

SHM 1304:1834:
121

F N om Långlöts by. GRAVHÖG, 
deformerad av grustäkt.
O Ch Ekmans samling.

Remändebeslag, brons. romersk järnålder ATA

SHM 1304:1834: Ö om Långlöts by. Runt, mindre STEN- Kniv, svärdsskidesbeslag, järn; vikingatid Stenberger 1933
122, 123 RÖR.

O Ch Ekmans samling.
sölja, brons s 71

SHM 1304:1834:
124

Ö om Långlöts by. GRAVHÖG.
O Ch Ekmans samling

Pincett, brons. järnålder? ATA

SHM 1304:1835:44 Nära vid landsvägen mellan Långlöts 
by och kyrkan. Mindre, destruerad
GRAVHÖG. Obrända människoben.
O Ch Ekmans samling.

Sköldbuckla, järn; fragm sköld
handtag, järn

romersk järnålder ATA

SHM 1304:1836:41 Långlöts mosse. OANSENLIG GRAVHÖG. 
Obrända människoben.
O Ch Ekmans samling.

Fragment av sköldbuckla, järn; 
fibula, brons

romersk järnålder Stenberger 1933 
s 36

SHM 1304:1840:1 Nära Långlöts kyrka. GRAVHÖG.
O Ch Ekmans samling.

Spjutspets, järn ATA

SHM 1304:1840:15 ”Kyrkomossen” vid Långlöts by. F 
vid borttagandet av ett STENRÖSE.
Brandgrav.
O Ch Ekmans samling.

Sköldbuckla och svärd, järn; 
eldskadade.

romersk järnålder Stenberger 1933 
s 41

SHM 1304:1841:
30-31

Vid Långlöts by. GRAVHÖG. Brända

O Ch Ekmans samling.

Spännbucklor och pincett, brons. vikingatid Stenberger 1933 
s 72

SHM 17985, fl 147 ”Kvarnbacken”, V om Långlöts by. 1) sköldbuckla, sköldhandtag, 1) romersk järn- Stenberger 1933
2 GRAVAR skadade av grustäkt.
Brända och obrända ben. Fynden 
hopblandade.

nitskålla, 2 spjutspetsar, svärd, 
järn; kantbeslag till sköld, 
brons

2) pryl och krumkniv, järn 2) romersk järn
ålder

s 55

ÅSTAD
SHM 1304:1835:
113

Vid Åstads by. I jorden under ett
STENRÖSE, som togs bort.
O Ch Ekmans samling.

Yxa, järn. vikingatid ATA

SHM 1304:1836:31 På Åstads ägor. Stort STENRÖSE.
O Ch Ekmans samling.

Vikt, mässing vikingatid ATA
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5. Föremålskatalog

Folkeslunda, fornl nr 51

SHM inv nr 29 352

ANLÄGGNING 1
Bronsfragment (Fl)

ANLÄGGNING 2
Bältebeslag, brons, 2 st, x-formiga med nitar och 
nitbrickor. L 3,4 cm, br 1,1 cm. (F4) 1
Beslag, brons, med 2 st nitar. (F5)
Keramik, oornerad. (F6)

Barngrav 2:1 
Kalkstensparia, vit.

ANLÄGGNING 3
Kam, ben, sammansatt, stödskenor med profilera
de ändpartier. L 18,3 cm, br 3, 8 cm. (41) 2
Kniv, järn.(F43)
Spänne, brons, med genombruten dekor i form av 
ett slingrande djur. På spännets baksida textilre
ster av minst två vävnadslager, båda i samma bind
ning men ev i något olika kvalitet, bindning: 4-sk 
liksidig kypert. Varp A=övre 10 tr/cm, Z-spunna, 
B = undre 9 tr/cm, Z-spunna. Inslag A9 tr/cm. Z- 
spunna, B 8 tr/cm, Z-spunna. B har i ena kanten 
en trådögla som kan tyda på att det funnits en 
stadkant. Mått A 3 x 3,5 cm, B 3 X 4 cm. (F81) 3

ANLÄGGNING 4
Kniv, järn. L 12,2 cm, st br 1,1 cm. (F72)
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ANLÄGGNING 6
Likarmat spänne, brons, ornering; inpunsade 
punkter och linjeband. L 3 cm, br 1,2 cm. (F17) 4
Kräftformig fibula, brons. L 4,4 cm, spiralens 
längd inkl ändknoppar 3,3 cm. (F16) 5
Kam, ben, fragmentarisk och nitar, brons. (F13)
Nål, brons. (F21)
Ring, brons, fragment, påträffad vid sållning. 
(F14)
Nitar, brons, 3 st. (F12)
Järnfragment (F15)
Nit, järn, påträffad vid sållning. (F18)
Pärla, glasfluss. (F20)

ANLÄGGNING 7
Järnfragment (F2)

ANLÄGGNING 8
Keramik, tunt, slätt och fint magrat gods med 
stämpelornamentik i form av kors, hjulkors, cirk
lar och fyrsidiga pinnstick.Utvikt mynningskant. 
Godstj. 0,4 cm. (Fl 1) 6
Beslag, brons, x-formigt med välvd bandförmig 
mittdel, triangulära ändplattor med vardera 2 nit
hål. En kvarvarande nit. L 2,9 cm, ändplattornas 
st br 2,9 cm. (F9) 7
Beslag, brons, välvd bandförmig mittdel, rektang
ulära ändplattor med vardera 2 nithål. L 3 cm. 
(F8) 8
Pärlor, 4 st, 3 glasfluss och 1 brons. (F10)

6
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ANLÄGGNING 10
Fibula, brons, lokalform, med lång spiral. Bågen 
avslutas med ett par vingar, foten är kraftigt profi
lerad. L 8 cm. Spiralens L 3,6 cm inkl ändknoppar. 
(F24) 9
Fingerring, brons, av platt spirallagd ten med upp
höjd mittås och avsmalnande mot ändarna. Dekor 
av cirklar på båda sidor om mittåsen. D 1,8 cm, br 
1 cm. (F27) 10
Ring, brons, med instämplade halvmånar längs 
kanterna, eldskadad. D 1,7 cm (F25) 11
Ring, brons, med instämplade halvmånar längs 
kanterna. Starkt eldskadad. D 1,9 cm. (F26) 12
Glas, ca 200 skärvor, av ljusgrönt glas. (F23)
Keramik, ca 200 skärvor, av mellangrovt gulbrunt 
gods från minst två kärl. Ett fåtal mynningsbitar 
med utvikt kant, samt delar av ett litet öra. (F28) 
13
Nål, brons, spolformig. ornerad med tvärgående 
parvisa vulster och rund ändknopp. Övre delen 
böjd i 90o, eldskadad. L 3,6 cm samt 4 st brons
smältor. (F29) 14

ANLÄGGNING 10:1 
Järnfragment (F33)

fl

ä

o-

14

■ i hi,
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ANLÄGGNING 12
Keramik, ca 50 skärvor, av ljusgult, tunt och fint 
magrat gods med stämpelornering i form av punkt
cirklar, punkter, band, trianglar och romber. Två 
mynningsbitar. (F31) 15
Nålhållare och del av nål, brons, till fibula av tunt 
omböjt bleck, nålen av rektangulär bronsten. Nål- 
hållarens L 1,7 cm, br0,9 cm. Tenens L 2,1 cm, tji. 
0,1 x 0,2 cm. (F39) 16
Bronsfragment (F42)

ANLÄGGNING 16
Bronsband, platt ten lagd i spiral. D 0,5 cm, br 0,2 
cm. (F44) 17
Miniatyrlie, järn. L 4,5 cm, st br 0,6 cm, eldpatine- 
rad. (F45) 18
Miniatyrlie, järn. L 5,5 cm, st br 0,5 cm, eldpatine- 
rad. (F46) 19
Miniatyryxa, järn. L 2,1 cm. Eggens br 1 cm, eld- 
patinerad. (F47) 20

ANLÄGGNING 17
Likarmat spänne, brons, ornering av fläthand och 
ett stiliserat huvud, eldskadat. L 7 cm. (F22) 21

O

20
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ANLÄGGNING 18
Syl, järn, fragmentarisk med träfragment. (F48)
Eldslagningsflinta, 2 st. L 2,2 resp 3,3 cm, st br 1,6 
resp 3,1 cm. (F49,50)
Spelbricka, hästtand. D 1,6cm, h 1,5 cm. (F51) 22
Spelbricka, silver? starkt förvittrad. D 1 cm, h 0,6 
cm. (F52)
Bryne, skiffer. L 20,8 cm, br 1,8 cm, tji 1,1 cm. 
(F55) 23
Beslag, brons, till betsel, trapetsoid form med två 
nithål och tre vulster, instämplade trianglar. L 4 
cm, br 2 cm. (F57—58). Fragment av dito, 1,5 x
1,5 cm, resp 1,1 x 0,8 cm stora. (F 53) 24
Kam, ben, saknas 1989. (F58)
Kniv, järn, med bronsbeslag på slidan, saknas 
1989. (F57)
Amuletter?, 2 runda stenar, st d 2,3 resp 1,1 cm. 
Båda med avfärgningar av järn från F48. (F54) 25
Nyckel?, järn, rektangulär ten, böjd i en ände. L
7,8 cm. (F56) 26
Beslag, järn, med 2 st nitar. L 3,3 cm, br 2,1 cm. 
(F60)

ANLÄGGNING 20
Kam, ben, sammansatt, fragment av handtag och 
tänder, 5 st. (F37) 27

D

27

25
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Fingerring, brons, av platt spirallagd ten med upp
höjd mittås, avsmalnande ändar. Instämplade 
cirklar på båda sidor om mittås. D 1,8 cm, br 1 cm. 
(F32) 28
Synål, brons. L 5,5 cm, st br 0,2 cm. (F40) 29
Nål, brons, av oval ten med platt närmast rektang
ulärt huvud och öga. L 3,3 cm. Tenens d 0,2—0,3 
cm. (F34) 30
Ring, brons, av platt ten, avsmalnande ändar och 
upphöjd mittås. Instämplade cirklar på båda sidor 
om mittås, 5 fragment. (F35)
Fibula, brons, kort spiral, utdragen fot med liten 
ändknopp. Foten ornerad med tvärgående, grupp
vis inristade linjer. Nålhållaren placerad långt bak 
på foten, eldskadad. L 6,8 cm. (F38) 31
Lerkärl, spannformat, med utvikt mynningskant, 
av tunt, slätt och fint magrat gods. Två hankbitar. 
H 11,1 cm, bukd 12,2 cm, mynningsd 11,1 cm. 
(F30) 32
Keramik, ca 100 skärvor, av gulbrunt gods. 3 myn- 
ningsbitar, hel botten, bottend 8,3 cm. (F36)
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ANLÄGGNING 24
Kniv, järn, med rektangulärt skaft och avsatt 
triangulärt blad. L 15,2 cm. (F62) 33

ANLÄGGNING 25
Nitbricka, järn, rombisk med runt nithål, frag
mentarisk. L 2,8 cm, br 1,9 cm. Nithålets d 0,5 cm. 
(F61) 34

ANLÄGGNING 28
Ovala spännbucklor, brons, 2 st, dubbla skållor. 
Övre skållan med genombruten dekor, 4 sido- 
knoppar och 1 mittknopp. (F65,66)
Nålhus, ben. L 4,4 cm, d 2,2 cm. (F71) 35
Beslag, kedjehållare? brons, med genombruten 
dekor. L 3,8 cm, br 2,8 cm. (F69) 36
Rembeslag, brons, kavdratisk, ornerat med spin
delmotiv 1,3 x 1,4 cm. (F69) 37
Pärla, kalksten. D 1,2 cm. (F68) 38
Fingerring, brons, av platt ten, med dekor längs 
ytterkanterna. D 2,1 cm. (F72) 39
Benfragment, polerat med hål i en ände. L 6,9 cm, 
br 1,5 cm. (F74) 40
Bronstråd, tvinnad, 2 fragment. (F79) 41 
Kniv, järn. L 12,2 cm, st br 1,1 cm. (F72)

ANLÄGGNING 30
Pärla, bärnsten. D 1,4 cm, tji 0,7 cm. (F67) 42
Nit, kvadratisk järnten, vinkelböjd. L 1,4 cm, d 
0,4 cm. (F64)
Träfragment, till kista, 0,45 x 0,25 m st. (F63)

© 42
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Folkeslunda, fornl nr 52

SHM inv nr 29 352

Keramik, ca 60 skärvor, från 2 kärl. Ett gods är 
tunt och fint magrat med gråbrun slät yta, dekor i 
form av motställda snedstreck och cirklar. 7 myn- 
ningsbitar och 3 hankbitar, endast en bit återfun
nen 1989. (F7). 43a
Det andra är tunt och fint magrat med gulgråbrun 
och slät yta, från mindre kruka med svagt utsvängd 
mynning och rak mynningskant. (F9)
Synål, brons. L 4,6 cm. (F8) 43
Kamfragment, ben, med bronsnitar. sammansatt, 
fragment av grepp och tandrad. Greppet ornerat 
med små punktcirklar. (F10) 44
Glas, ca 150 fragment, av ljusgrönt, klart glas med 
insmält guldfolie. (Fil)
Fibula, brons. Fragment av nålhållare och silver- 
pressbleck med bl.a. instämplade kryss, trianglar 
och halvmånar. (F12) 45
Järnfragment, 13 st. (F13)
Bronsfragment, 3 st. (F14)

Folkeslunda, fornl nr 53

SHM inv nr 29 352

ANLÄGGNING 1
Nyckel, järn. L 7,8 cm. (F74) 46
Spik, järn, ett fragment L 2,2 cm. (F63) 
Bronsfragment, 2,3x1 cm. (F29)
Bronsfragment rörformigt, svagt böjt. L 4,3 cm, d 
0,4 cm. (F73)
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ANLÄGGNING 2
Järnfragment, kilformigt. L 3,6 cm, st br 0,3 cm. 
(F27)
Tand, polerad, fragment. L 1,7 cm, st br 0,7 cm. 
(F28)
Flinta 3,3x2,6 cm. (F31)

ANLÄGGNING 3
Keramik, 4 små skärvor, av ljusbrunt, lätt magrat, 
tjockt gods. (Fl)
Järnfragment (F3)
Svärdslidebeslag, järn, 4 fragment, en med fastro- 
stade träfragment. L 3,1-4,8 cm. (F4) 47
Nitbricka, brons, med kvarsittande järnnit. L 2,2 
cm. (F2) 48
Remändebeslag, brons, åttkantig ten med triangu
lära fästetungor och genomgående nit, insnörd mi
dja, avslutas med en halvsfärisk knopp. L 4,2 cm. 
(F5) 49

ANLÄGGNING 4

I S brandlagret
Pärla, glas, blå. D 0,8 cm. (F7) 50 
Pärla, glasfluss, röd. D 1 cm. (F8) 51 
Järnfragment, 10 st. (F9)
Ring, brons, oval av åsad ten. St d 1,5 cm. (F10) 52
Beslag, järn, 4 st rörformiga, ett med genomgåen
de nit. (Fil) 53
Pärla, glasfluss, röd. D 0,9 cm. (F12) 54
Nitbricka, järn, rektangulär. L 2,2 cm, br 1,8 cm. 
Hålets d 0,5 cm. (F13) 55
Spik och nitar, järn, ett 20-tal. Två typer spik: a. 
kilformade, b. platta huvuden. L 0,4—5 cm. (F14)
Nit med nitbricka, järn. L 2,6 cm. Nitbricka kva
dratisk 1,1x1,1 cm. (F15)
56

53
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Isbrodd, järn, starkt eldskadad. Bottenplattan 
3,4x1,8 cm st. (Fl6) 57
Järnfragment, ett 100-tal. (F17)
Vikter, järn och brons, 5 st. En är 14 sidig med 
avfasade hörn och försedd med 4 punktmarkering
ar på 6 sidor. Den andra är 10 sidig med avfasade 
hörn och plan undersida. Den har 4 punktmarke
ringar på 5 sidor. 0,7x0,7, resp 0,7x0,6cm st. Två 
är klotformiga med tillplattade poler, som är orne- 
rade med pärlband av små punkter. D 1,5 cm, h
1,1 cm, och ett fragment. (F32-36) 58

I N brandlagret
Pärla, glasfluss, gul. D 1 cm. (F18) 59 
Pärla, glas,blå. D 0,7 cm. (F30)
Benfragment, rektangulärt med insvängda sidor 
och runt hål. L 1,2 cm, st br 1 cm. (F19) 60
Bronsbleck och bronsfragment (F20)
Kniv, järn, yttersta delen av bladet saknas. L 11,7 
cm, st br 1,7 cm. (F21) 61
Isbroddar, järn, 2 st. 3,7x3,7 cm. (F37) 62
Miniatyrkniv, järn, fragment. L 2,6 cm. (F38) 63
Selkrok, järn, triangulär fästeplatta med tre nithål 
varav två har kvarsittande nit. L 4,9 cm. (F39) 64
Mejsel, flinta. L 3,7 cm, br 1,9 cm. (F70)

I brandgrop
Bronsfragment (F22,-24,26) 65
Pärla, brons, spirallagd. L 1,1 cm, d 0,7 cm. (F25) 
66

Bronsband, fragment. Tji ca 1 cm, br ca 0,4 cm. 
(F23)
Bronsfragment, 1 st, och ett 10-tal smältor. 
1,2x0,8 cm st. (F24)
Bronsfragment, 1 st. L 2,8 cm, st br 1,8 cm. (F26)

66

307



ANLÄGGNING 5
Spik, järn, rektangulär ten med platt huvud. L 6,7 
cm, st d 0,8 cm. Huvudets d 1,8 cm. (F40)

ANLÄGGNING 6
Dräktnål, brons, av rund ten med platt triangulärt 
huvud, försett med ett hål. L 6,3 cm, st br 0,8 cm. 
(F41) 67
Betsel, järn, av rörformiga tenar, fragmentarisk. 
Största fragmentet L 5,3 cm, d 1,1 cm. (F 42) 68
Järnfragment, 2 st, 2,3x0,8x0,7 cm resp 
2,8x0,3x0,6 cm. (F43)

ANLÄGGNING 8
Pärlor, 6 st, 2 av röd glasfluss, 1 av gul glasfluss, 
1/2 av glas, 1/2 melonformad av glas och 1 åttkan
tig av bergkristall. (F44,46,53,54) 69
Sölja, järn, rund ram med fragmentarisk torne. 
(F45) 70
Spikar, järn. 4 st, en har fastrostade träfragment, 
två är omböjda. (F48)
Järnfragment (F49,51)
Nit och nitbricka,.järn. L 5 cm, d 0,7 cm, nitbricka 
3x2 cm. (F50) 71
Vikt, järn, skivformig. D 1,7 cm. (F52) 72
Kamfragment, ben, 2 st. L 1 resp 2,1 cm, br ca 0,9 
cm och bronsstift, 3 st. L 1,5 cm, d ca 0,2 cm. (F55) 
73
Hake, brons. L 1,1 cm, st br 0,8 cm. (F56) 74
Isbrodd, järn, fragmentarisk. Bottenplatta 
2,7x1,4 cm. (F57) 75
Bronsbleck, 3 fragment. Två med omböjd kant och 
nithål. (F58)
Hänge, brons, försett med två hål varav ett av 
tillfällig karaktär. (F59) 76
Keramik, 12 skärvor, av tjockväggigt, gulbrunt 
gods med ojämn yta. (F60)
Flinta, gråblå, avslag 1,4x1,1 cm. (F62)

BL' J..<,
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ANLÄGGNING 9 i

I S brandlagret
Remändebeslag, brons, med två nitar. L 4.5 cm, br 
0,8 cm. (F97) 77
Keramik, ett 50-tal skärvor, gråbrun,tunnväggig 
av fint magrat och välbränt gods. Stämpelornering 
av cirklar med skrafferade och rutmönstrade 
trianglar. Utvikt mynning. Godstjl 0,3-0,4 cm. 
(F96) 78

I N brandlagret
Keramik, ca 200 skärvor, tjockväggig, tummad ke
ramik med mellangrov magring av poröst brun
grått gods med avstruken, ojämn utsida. Godst jl ca 
1 cm. (F98)
Keramik, ett 60-tal skärvor, hårt bränd av fint ma
grat och gulbrunt gods. Ornering av pinnintryck 
och motställda snedstreck mellan vågräta band. 
(F99) 79
Mynningsbit och hank till lerkärl, av gulbrunt, fint 
magrat och välbränt gods. Hanken, som är orne- 
rad med två cirklar mellan langsgående linjer, är 
försedd med pip. (F101) 80
Ring, brons. Yttre d 1,5 cm. (F102) 81
Bronsbleck, 2 st bandformiga, varav ett är S-for
mat. (F103)
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ANLÄGGNING 10
Kniv, järn, med trärester på tången. L ca 11 cm. st 
br 1,7 cm. (F92) 82
Ringnål, brons. Ringen är försedd med två trippel- 
vulster. L 13 cm. Ringens ytterd 3 cm. Nålens st br 
0,5 cm. (F93) 83
Tygfragment, ull, i tuskaft, 1,5 x 0,5 cm. (F 94) 

ANLÄGGNING 11
Bältedetaljer, brons, en ten med öglor i båda än
darna, en barring med ögla. L 4,9 cm, ringens d ca
1,7 cm. (F105) 84
Keramik, 2 st lerkärl, ett med hank, gulbrunt av 
fint magrat och välbränt gods, stämpelornerat med 
cirklar, rekonstruerat H 9,5 cm, bukd 8,5 cm, bot
tend 7,4 cm. Det andra är rödbrunt, grovt magrat 
och av poröst gods. (F104) 85
Nitar, järn, 2 st, med rombiska nithuvuden. L 1,2 
resp 1,4 cm. (Fl06)
Nitfragment och järnbleck. (F107.108) 86

o
82

84
83
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ANLÄGGNING 14 
Beslag, brons, sentida. (Fl 18)
Glasflusspärla, gul, funnen i stenpackningen, på
fört material. (F120)
Miniatyrkniv, järn, funnen på toppen av stenpack- 
ning i påfört material. (F121)

ANLÄGGNING 15
Isbrodd, järn, med skänklar och pik. (F128) 87 

ANLÄGGNING 16
Sölja, brons, med rund ram och torne av järn. D
2,5 cm, tornens längd 3 cm. (Fl 17) 88
Järnfragment 10 st. (Fl 16)

ANLÄGGNING 18
Kniv, järn, med avsatt tånge. L 13,4 cm. (Fl64) 89
Pärlor, 4 hela och 2 fragment av glasfluss, 1 ljusblå 
och ett fragment av vitt glas, 5 hela och 11 frag
ment av karneol samt 3 hela och 24 fragment av 
bergkristall. (F141,146-148) 90
Kedjefragment, tvinnad bronstråd. L 2,5 cm. 
(F140) 91
Nålhus, ben eller horn, förkommet. (Fl50)
Spännbuckla?, brons, tre fragment med dekor, två 
ringformade. (F139) 92
Järnfragment (F149)
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ANLÄGGNING 20
Pärla, glasfluss, röd, cylinderformad. (F142) 93
Silvermynt, fragment, Madimat Arran år 217= 
832/833 e Kr. (F145)
Bronsfragment (Fl43) 94
Nitar, järn, ett tiotal, några med plant huvud. 
(F144) 95

ANLÄGGNING 22
Ringspänne, brons, med upprullade ändar och or- 
nerat med instämplade trianglar. L 6,2 cm, br 5 
cm. (F 152) 96
Beslag, järn, kvadratisk ten med böjda ändar. L
7,2 cm. (F153) 97
Bronsfragment, del av ringspänne. (F154.156) 
Pärla, glasfluss. (F155) 98

ANLÄGGNING 24
Kniv, järn, med avsatt tånge. L 16,4 cm. Bladets L
8,1 cm, st br 1 cm. (F 64) 99
Pärlor, glasfluss, 3 st. (F 65)
Spik och nitar, järn, ett 50-tal. (F 66)
Hank och 2 st märlor, rektangulär järnten med 
avsmalnande ändar. L 7,3 cm st br 0,8 cm. (F 67) 
100
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Silvermynt, del av samanid, slagen 942/43 e Kr för 
Nuh ihn Nasr. (F68)
Järnbleck, sammanpressat, eldskadat. St L 6,2 
cm, st br 2,8 cm. (F69) 101
Mejsel, flinta. L 3,7 cm, br 1,9 cm. (F70) 
Järnfragment, eldskadade. (F 70,71) 102 101

ANLÄGGNING 30
Kniv, järn. L 13,5 cm, bladets L 8 cm, st br 1,5 cm. 
(F 77) 103
Eldslagningsflintor, 2 st. (F75)
Hartstätning, 2 bitar. (F76)

ANLÄGGNING 32
Kniv, järn, med avsatt tånge och avbruten spets. L 
10,3 cm. Ursprunglig längd 14,5 cm, st br 1,9 cm. 
(F78) 104
Järnfragment (F79)

ANLÄGGNING 37
Nålhus, ben, fragment. L 2,8 cm, yttre d ca 1,3 cm. 
(F95) 105
Kniv, järn, starkt förrostad. Rester av träskidan 
fastrostad på bladet. L 12,1 cm, st br 1,5 cm. 
(F109) 106
Pärlor, 7 st, en av röd glasfluss, sex av blått glas. 
(Fl 10) 107a
Ring, silver, 2 st, rund ten med i knut omlottlagda 
ändar. D 2,2 resp 2 cm. (Fill) 107

/{
Ai '

O

r.

104

107a
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ANLÄGGNING 38
Keramik, ett 50-tal skärvor, tjockväggig med grå 
ut- och insida och svart kärna, av poröst gods med 
mellangrov magring. (F81)
Nål, brons, med tillplattat huvud och runt hål. L
3,6 cm. Håld 0,25 cm. (F 82) 108
Järnfragment, 5 st. (F83)

ANLÄGGNING 39
Kniv, järn, med avsatt tånge.L 20,5 cm, st br 1,3 
cm. (F86) 109
Sölja, järn. St L 6,4 cm, st br 3,2 cm. (F 85) 110 
Spik, 1 st och järnfragment. (F84, 87) 111

ANLÄGGNING 40 
Nitar, järn, 6 st. (F 138)

ANLÄGGNING 41
Kniv, järn, med avbruten bladspets. L 10 cm, bla
dets st br 1 cm. (F88) 112
Ringspänne, brons, med upprullade ändar. D 5,6 
cm. Nålens L 6,3 cm. (F89) 113
Spik och fragment, järn. Spikens L ca 4,5 cm. 
(F90)

314



ANLÄGGNING 42
Keramik, tjockväggig, med gulgrå utsida och svart 
kärna, av grovt magrat och poröst gods. Ornering 
av vågband och horisontella linjer. (F91) 114

ANLÄGGNING 43
Broddar, 3 st, och ett fragment. Br mellan skänk- 
lama 3,5 cm. Pikens L 0,9 cm. (F123) 115
Nitar och spik, järn, ett 30-tal hela och ett 100-tal 
fragment, av rektangulära och kvadratiska tenar 
försedda med runda huvuden. (F 124) 116

115
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Benfragment, 4 st. Ett fragment med tvärgående 
vulst, ornerat med små cirklar med mittpunkt. (F 
122) 117
Glassflusspärla, röd, rund med plana poler. (F 
127) 118
Ringnål, brons. Hel nål, ringen sönderbränd i två 
delar, tvärgående vulster på ringen, jfr dekoren 
med ringspänne i A 93. (F 125) 119
Flintavslag, 4 st, plus ett fragment med rostspår. 
(F 126)

ANFÄGGNING 47 
Nit, järn. (F 115)

ANFÄGGNING 48
Ringmärla, brons, d 0,8 cm. (Fl 12) 120
Pärlor, 2 st, 1 blå glaspärla med gula och röda 
prickar, d 1,1 cm. 1 vit glasflusspärla, d 0,8 cm. 
(Fl13) 121
Tygfragment, tuskaft. (Fl 14)

ANFÄGGNING 70
Pärlor, glasfluss, 3 st, runda med plana poler, en 
vit, en grön 0,8 cip i d och en röd 1 cm i d. (F 
130,131,132) 122
Järnfragment (F129)
Bronsfragment, 2 större och ett 30-tal mindre. 
(F133,137)
Sölja, och snodda tenar, 2 st, brons. (F134)
Spik, järn, 3 hela, 5 huvuden, plus fragment. 
(F135,136) 123

ANLÄGGNING 75
Pärlor, bergkristall och karneol, 3 runda och 1 
åttkantig., samtliga mycket fragmentariska. 
(F151) 124

ANLÄGGNING 89
Bronsfragment, 3 st, varav ett av tunt ringformigt 
bronsbleck. (F157) 125
Pärlor, 2 st. 1 glasmosaikpärla med inläggningar i 
blått, rött och vitt, d 1,2—1,3 cm, 1 gul glassfluss
pärla, d 0,7 cm. (158) 126
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ANLÄGGNING 91
Pärlor, 4 st, 3 bergkristall varav två är fasetterade 
1 gul glasfluss. (F160,161) 127
Bronsfragment, ett 10-tal. (Fl62)
Likarmat spänne, brons, 3 fragment. (F163) 128 
Eldstål, järn. (F165) 129

ANLÄGGNING 94
Silvermynt, arabiskt, 797—798 e Kr, med pålödd 
ögla. (F166) 132
Hänge, brons, 2 st, förgylld framsida, försedda 
med ögla och genombruten ornamentik. D 2,6 cm. 
(F167,168) 130
Pärlor, 42 st. 1 i silver med filigranornering, 33 av 
glasfluss, silver- och guldfolierade, varav tre ärs.k. 
dubbelpärlor, 1 orange karneolpärla, 6 glasfluss, 
varav tre gröna, en vit, en gul, en röd. 2 melonfor- 
made och 2 av blått glas, sammansmälta. (F170) 
131

Treflikigt spänne, brons, med guldöverdragen 
framsida. På baksida fastrostat tyg i tuskaft och tre 
öglor. I en av dem en snodd. (F172) 133
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Oval spännbuckla, brons, 2 st, med dubbla skållor, 
övre skållan med genombruten ornamentik. En är 
försedd med 5 knoppar och med hål för ytterligare 
4, spår av förgyllning. Nål av järn med tygrester. 
Från nålfästet går en kedja av brons, L ca 25 cm. 
Den andra har 7 knoppar, spår av blå färg, på 
undersidan fastärgade textilrester. Nål av järn. L 
11 resp 11,3 cm, br 7,4 resp 7 cm. På spännenas 
baksida textilfragment av ull? och lin? i kypert och 
tuskaft. (F169, 171) 134
Tygfragment, tuskaft, på spännets baksida 1,5 x
I, 5 cm. (F173)
Träfragment, efter kista. (F174)

ANLÄGGNING 95
Kedjefragment, brons, 3 länkdelar. (F175) 135 

ANLÄGGNING 101
Spik, järn, 14 st, varav 12 med trärester. (F4—17) 
Trärester, 3 fragment. (F18)

ANLÄGGNING 108
Kniv, järn, med trärester fastrostade på tången L
II, 8 cm, bladets L 6 cm. (F22) 136
Bronsfragment, ett 10-tal, med textilrester 
(F22,23) 137
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ANLÄGGNING 113
Lerkärl, bikoniskt, skarp vinklat med högt place
rad hals och utsvängd mynning med fasetterad 
kant av fint magrat gråsvart gods med slät yta. 
Dekor på skuldra och hals i form av horisontella 
linjer och motställda snedstreck grupperade om 
tre. H 14,8 cm, bukd 14,5 cm. (F64) 138
Knivfragment, järn, del av blad. L 12 cm, st br 2 
cm. (F66) 139
Lansspets, järn, lansettformat blad och rund holk 
med kvarsittande trärester. L 10,5 cm, bladets st 
br 3,5 cm. (F65) 140

139
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Sköldbuckla, järn, med toppig hatt, smalt, plant 
brätte med tre kvarsittande nitar. H 10 cm, d 14 
cm, brättets br 1,5 cm. (F45) 141

Svärd, järn, eneggat med fastrostad träslida och 
svärdslidebeslag, järn. Tre nitar i tången. L 59 cm, 
st br 5,5 cm. (F46) 142
Hartstätningsring, 6 st fragment, 2,3x4,8 cm - 
0,7x1,3 cm. (F67)
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ANLÄGGNING 115
Kam, ben, sammansatt, defekt tandrad. Snoddor- 
nering långs stödskenornas långsidor, avslutas 
med lodräta linjer. L 21,7 cm. (F68) 143

ANLÄGGNING 116A 
Nit, järn, 2,5x1,7 cm. (F 93)
Flintavslag, 2 st. (F94)

ANLÄGGNING 117
Keramik, ett 30-tal oornerad skärvor, påträffade i 
stenpackningen. (F103)

N brandlagret
Keramik, ett 100-tal oornerade skärvor. (Fl04) 
Järnfragment (F105)

SV brandlagret 
Flintavslag, 2 st. (Fl06)
Keramik, ett 100-tal oornerade krukskärvor. 
(F107)
Bronsfragment, tunn, rund ten omlottlagd, st yttre 
d 0,8 cm. (F109) 144
Benfragment, bearbetat, svagt välvt med hål, troli
gen tillhörande ett nålhus, 2,4x 1,5 cm. (Fl 10) 145
Pincett, brons, breda och inåtböjda skänklar, or- 
nerad med tre punkter, som bildar en triangel. 
(F112) 146
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ANLÄGGNING 121
Spik, järn, 4 st, kvadratiska tenar med platta run
da huvuden. (F95,96,98,99) 147
Kniv, järn, avsatt tånge och rester av träskaft. En
dast en mindre del av bladet och större delen av 
tången återstår. L 8,6 cm, bladets st br 0,9 cm. 
(F97) 148

ANLÄGGNING 124
Dolk, järn, med fastrostad träskida. L 22,7 cm. 
(Fl 13) 149
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Bältespänne, järn, bestående av två ringar med 
runt tvärsnitt och delar av hake. Ringarnas yttre d
2,8 cm, fragmentarisk. (Fill) 150
Kniv, järn, med benskida och bronssölja, förkom
men. (Fl 14)

ANLÄGGNING 200

I S brandlagret
Fibula, brons och järn, s k T-fibula med falsk spi
ral och lökformade ändknoppar av brons. L 4,4 
cm, br mellan spiralens ändknoppar 5,8 cm. (F3) 
151

I N brandlagret
Flintavslag, 2 st, 2,8x2,3 cm resp 3x1 cm. 
(F59.78)

I stenpackningen 
Järnfragment. L 4 cm. (F34)
Flintavslag, 3 st. (F36, 53)
Harts (F54)
Pärla, kalksten, skivformad, fragment, förkom- 
men. (F56)
Glasbit, grönaktig, tjockt glas med blåsor. (F76) 

ANLÄGGNING 202
Trekantfibula, bygel av brons, spiral och nål av 
järn. Nålhållaren är genombruten i ett mönster likt 
ett nyckelhål. L 5,4 cm. (F40) 152
Trekantfibula, järn, med kort nålhållare, mycket 
fragmentarisk. L 5,7 cm. (F39) 153
Keramik, 2 st, oornerade skärvor av gul/svart 
gods. (F50,55)
Järnfragment, ett 10-tal, påträffade i fyllningen. 
(F47)
Harts, 1 st, 2,5x2 cm, funnet i gammalt vegeta
tionslager. (F49)

153
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ANLÄGGNING 203
Pilspets, järn, lansettformat blad, försedd med 
skaft och tånge. L 10 cm, bladets st br 2,5 cm, skaft 
L 1 cm, tånge L 3 cm. (F24) 154

ANLÄGGNING 205
Keramik, ett 100-tal, oornerade skärvor av grovt 
magrat, gulrött/svart gods. (F25)
Harts, 6 st. (F26)
Slagg, 2x1 cm. (F28)
Flintavslag. (F27)

ANLÄGGNING 206
Keramik, sekundärt bränd, av poröst, mellangrovt 
gods med tegelröd utsida och gråsvart kärna, 
godstjl ca 1 cm. (F31)

ANLÄGGNING 210
Keramik, 11 oornerade skärvor, av grovt, gul/ 
svart gods. (F39)

ANLÄGGNING 212
Kniv, järn, avsatt.rektangulär tånge, rester av trä
skaft. L 10,8 cm. (F52) 155

ANLÄGGNING 213
Keramik, ca 100 skärvor, bl. a. delar av botten, av 
grovt magrat, tjockväggigt och mörkt gråbrunt 
gods. (F44) 156

ANLÄGGNING 216
Stångknapp, ben, förtjockade ändpartier, orne- 
ring: fiskbensmönster. L 7 cm, d 0,9 cm. (F42) 157

ANLÄGGNING 219
Nitar, 2 st, spik, 2 st, av rektangulära resp kvadra
tiska tenar. (F100) 158
Keramik, 9 fragment, av fint magrat, grått gods. 
(F101)
Flintavslag, 1,6x1 cm. (F101)
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ANLÄGGNING 220
Armring, brons, av oval omlottlagd ten. D ca 4 
cm. (F81) 159
Keramik, ett fåtal skärvor, förkomna. (F69) 

ANLÄGGNING 222
Kniv, järn, kort blad, fastrostade träfragment på 
tången. L 16,5 cm, bladets L 9,3 cm. (F61) 160
Flinta (F62)
Eldstål, järn, fragment. (F63)

ANLÄGGNING 224
Keramik, från två kärl, ett är tjockväggigt, av 
grovt magrat och poröst gods med avstruken yta, 
brun-gul-grå utsida och svart insida.
Det andra tjockväggigt av poröst gods med mel- 
langrov magring, avstruken utsida. En mynnings- 
bit. (F82)

ANLÄGGNING 226
Keramik, gulbrun och svart, av grovt magrat, då
ligt bränt gods. Halv botten och del av buk beva
rad. (F83) 161
Bronsfragment, runt, något eldskadat. (F86)

ANLÄGGNING 227
Bryne, skiffer, 6x2 cm. (F92) 162
Kniv, järn, med avsatt tånge. L 11 cm, tångens L
4,5 cm, bladets st br 1,3 cm. (F91) 163

162

-CD -

160

325



ANLÄGGNING 309
Bältehake, järn. L 8,6 cm, st br 3,7 cm. (F5) 164 
Svinbete. L 10,3 cm, br 1,6 cm. (F4) 165
Beslag, silver, 2 fragment, toppig mitt med en resp 
två koncentriska vulster och på brättet gallermöns
ter och radiella streck. Skala 2:1. (F3) 166
Järnfragment, 2 st. (Fl,2)

ANLÄGGNING 310
Keramik, en skärva av oornerat, välbränt, gulgrått 
gods, påträffad i ytlagret. (F6)
Keramik, en oornerad skärva av grovt magrat, 
rödgrått gods med gråsvart kärna. (Fil)
Keramik, en oornerad skärva av fint, gråsvart 
gods. (F12)

ANLÄGGNING 312
Nål, järn, till ringnål av kvadratisk ten. L 5,8 cm. 
(F7) 167

ANLÄGGNING 313
Pressbleck, brons, 4 fragment, med djurornamen- 
tik. (F8) 168
Kamfragment, ben, 3 st, ornering av linjer och 
cirklar med mittpunkt. En nit. (F9) 169
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ANLÄGGNING 314
Bronsfragment, med fastbränt bronsbleck L ca 3,2 
cm, st br 1 cm. (F15) 170
Järnten, L 3 cm. (F13)
Bronsbeslag, rektangulärt, ornerat med vinkel- 
ställda snedstreck, en del sammansmält med järn
fragment. (F14)

ANLÄGGNING 315 
Järnfragment, troligen nål. (F16)

Långlöt 14:1 fornl nr 67

SHM 9754 

ANLÄGGNING 1
Lerkärl, bikoniskt, skarpvinklad buk, högt place
rad hals och utvikt mynning av välbränt, gulbrunt 
gods. Dekor på skuldra och hals i form av 3 hori
sontella linjer. Mellan de undre motställda sned
streck i grupper om tre och mellan de övre ovala 
pinnstick. H 16 cm, bukd 16,9 cm. 171
Lerkärl, klotformigt, med samma ornering som 
ovan.
Järnfragment, troligen rester av kniv.
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ANLÄGGNING 2
Keramik
Järnkniv, med järnring fastsatt i skaftet. 172
Krumkniv, järn, med asymmetrisk egg. L 14,4 cm, 
eggbr 11,2 cm. 173
Remändebeslag, brons, karnisprofilerat med rom- 
biska fästetungor och genomgående nit.L 7 cm. 
174
Sölja, brons, med rund ram av fyrsidig ten, torne i 
form av djurhuvud. Yttre d 2,5 cm. 175
Märla, järn, d 1,5 cm. 176
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Pryl, järn, med rester av träskaft. L 7,7 cm. 177
Glasflusspärlor, 3 st runda med tillplattade poler, 
två blå och en vit. D 0,8, 0,9, 0,9 cm. 178

ANLÄGGNING 3
Ring, brons, platt ten, spirallagd i ett och trekvarts 
varv. Yttre d 2,1 cm. 179
Remändebeslag, brons, karnisprofilerat med rom- 
biska fästetungor och genomgående nit. L 7,5 cm. 
180
S-formig kniv, järn, del av tånge saknas. L 9,4 cm. 
181

ANLÄGGNING 4
Pärlor, glasfluss. 1 mosaikpärla i blått, grönt, vitt 
och gult, d ca 2 cm, 1 blå, d 1,2 cm, 1 orange, d 1,1 
cm och 2 gröna d 0,9 cm. 182
Dräktnål, brons, runt tvärsnitt, triangulärt huvud 
med litet hål. L 5,9 cm. 183
Kniv, järn, med lång, rektangulär tånge och litet, 
rombiskt blad. L 9,4 cm. 184

ANLÄGGNING 5
Kniv, järn, med krum rygg. L 8,3 cm. 185
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Folkeslunda 1:2, fornl nr 85

ANLÄGGNING 1
Remändebeslag, brons, karnisprofilerat med rom- 
biska fästetungor och genomgående nit. L 10,6 
cm. (F15) 186
Sölja, järn, med rund ram av fyrsidig ten. D 3,8 
cm. (F9) 187
Armring, oval bronsten, avsmalnande mot ändar
na. Yttre d 6,5 cm. (F6,13,14) 188
Keramik, ca 120 skärvor, bl.a. mynningsbitar av 
tunnväggigt och fint magrat mörkt brunsvart gods. 
Ornerat med punkter och sicksack band. (F 
5,7,12) 189
Hartstätningsringar, 2 st, mycket fragmentariska.
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ANLÄGGNING 2
Remändebeslag, brons, 3 st, karnisprofilerade med 
rombiska fästetungor och genomgående nit, änd- 
partiet bikroppsliknande. (F22) 190
Bältebeslag, brons, 2 st, rektangulära, ornerade 
knappar, två nithål i vardera kortsidan, varav en 
kvarsitter. Ett av beslagen är mycket fragmenta
riskt L 6,4 x 1,7 cm. (F22) 191
Sölja, järn, rund ram av fyrsidig ten och fastrosta- 
de tygrester i tuskaft. D 4,4 cm. (F21) 192
Lerkärl, bikoniskt, lågt placerad skuldra, hög 
hals, utvikt mynning och förtjockad mynnings- 
kant, av tunt och fint magrat, mörkt, gråbrunt 
gods med slät yta. Dekor i form av löpande hund 
på buk, skuldra och hals. H ca 19 cm, bukd ca 17 
cm. (F) 193

-52-

-o-

A

-o-
190

Folkeslunda 14:4 oreg fornl.

ANLÄGGNING 1

I stenpackningen
Keramik, 4 st, oornerade mynningsskärvor av 
grovt magrat gul/svart gods. (F3)
Hartstätning ca 25 st. (F4)
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I brandlagret
Dräktnål, brons, fyrsidigt huvud och hål, böjd. 
(Fl) 194
Keramik, 29 st, oornerade skärvor, bl.a. en bot
tenbit av fint magrat, rödgult gods. (F2)

ANLÄGGNING 2

I S brandlagret
Synål, brons, ovalt öga och tillplattat huvud, L 5 
cm. (F5) 195
Keramik, 34 st, oornerade skärvor av grovt, gul/ 
svart gods. (F6)

I N brandlagret
Fingerring, brons, av platt ten med avsmalnande 
ändar och upphöjd mittås. Ornerad med instämp
lade halvmånar längs mittåsen. Yttre D 1,9 cm.
(F8) 196
Dräktnål, brons, med tärningsformat huvud och 
därunder två vulster. Insnörd midja. L 6,1 cm.
(F9) 197
Lerkärl, kanna med handtagspip. Ornerad på 
skuldra, buk och hank med halvmånar, horisontel
la band, cirklar och ovaler. (F7) 198 196

198
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6. Sockensammanfattning
Av fornminnesinventeringen för Långlöt framgår, 
att merparten av socknens gravar ligger på höjd- 
ryggar, framför allt på ancylusvallen och litorina- 
vallen.

Ancylusvallen, som i Långlöt ligger 18-19 m ö 
h, dominerar stort när det gäller gravtätheten. De 
flesta fynden och arkeologiska undersökningarna 
är gjorda på ancylusvallen. Av socknens ca 170 
undersökta gravar ligger alla utom 5-6 stycken på 
denna höj drygg.

I övrigt följer Långlöts socken samma fornläm- 
ningsmönster som andra öländska östkustsocknar.
I de skogbevuxna inre delarna i väster finns ensta
ka mindre gravfält och ensamliggande gravar, 
mest runda stensättningar, men fornlämningsbe- 
ståndet domineras helt av huslämningar från järn
åldern, ofta samlade i små byar.

Öster om ancylusvallen, i sjömarkerna mot Öster
sjön finns en del ensamliggande gravar, runda sten
sättningar, rösen, högar, resta stenar och domar
ringar, kring 5-metersnivån. Litorinavallen, som 
ligger ca 12 m ö h i Långlöt, är inte särskilt entydig 
inom socknen, utan är uppsplittrad i en mängd 
större och mindre grusåsar med förhållandevis få 
synliga fornlämningar. På 5-metersnivån däremot 
ligger ett av Ölands största sammanhängande sten- 
strängssystem, drygt 2 km långt.

Den största arkeologiska undersökningen i 
socknen utfördes mellan 1968 och 1973 vid Folkes- 
lunda, söder om Långlöt. När undersökningen 
slutförts visade det sig, att gravarnas antal vida 
översteg det antal som registrerats vid fornminnes
inventeringen. Endast 8% av gravfältets samtliga 
gravar var markerade ovan jord, övriga låg dolda 
under marken.

Folkeslundagravfältet har använts som begrav
ningsplats under hela järnåldern och fram till kris
ten tid. Tyngdpunkten ligger i yngre järnålder, 
framför allt vikingatid. Fynddaterade vendeltida 
gravar saknas nästan helt. Därmed skiljer sig inte 
Folkeslundagravfältet från andra undersökta 
öländska gravfält.

Gravfältet i Folkeslunda är det hittills enda total- 
undersökta landborgsgravfältet på Öland. Gravar
na låg längs en ca 750 meter lång sträcka, huvud
sakligen uppe på ancylusvallens krön. Före under
sökningen var ett fåtal fornlämningar på platsen 
synliga och registrerade: en skadad hällkista, någ
ra resta stenar och i söder det stora gravklotet 
”Walters sten”, liggande på en flack förhöjning. 
Tidigare gravundersökningar och lösfynd inom 
området tydde på att förekomsten av fornlämning
ar kunde vara betydligt större än vad fornminnes
inventeringen indikerade.

Sammanlagt undersöktes 163 anläggningar, var
av 122 var gravar: hällkistor med skelett; skelett
gravar i nedgravning; runda, rektangulära och 
kvadratiska stensättningar med brandgravar; resta 
stenar, markerande plats för brand- eller skelett-

grav; urnegravar med brända ben, samt ett stort 
antal skadade gravanläggningar, där den ur
sprungliga yttre och inre gravformen var svår att 
rekonstruera. Ancylusvallen i Långlöt har, liksom 
i alla andra socknar, använts som grustag i äldre 
tider, vilket skadat många av de mer ytligt liggan
de gravarna.

Ett 20-tal gravar i Folkeslunda är fynddaterade 
till äldre järnålder. De äldsta gravarna ligger i 
gravfältets östligaste del: sex urnegravar med 
brända ben (A 205, 206, 210, 213, 224, 226), en 
hällkista med skelett och en ornerad stångknapp 
av ben (A216), samt några runda stensättningar 
med brandgravar innehållande fibulor och en bäl
tehake (A 200, 202, 309).

Det nio ton tunga gravklotet ”Walters sten" in
gick som mittblock i en flack rund stensättning, 
vilken innehöll en primär brandgrav, fornl nr 52, 
och ett 30-tal sekundärgravar i form av obrända 
barnskelett. Stensättningen är med sina 40 m i dia
meter den hittills största kända på Öland. Intill 
denna låg ännu en rund, något mindre stensätt
ning, fornl nr 51, A 10.1 båda dessa anläggningars 
gravgömmor påträffades bland annat smält glas av 
ljusgrönt gods. Trots att glaset var mycket defor
merat av värmen kunde man se att den ena glasbä
garen var fasettslipad med en inslipad ränna strax 
under mynningskanten.

En yngre gravform, som förtjänar ett närmare 
omnämnande är de 49 skelettgravarna i nedgrav
ning. De låg spridda över hela gravfältet, här och 
där tätt tillsammans i klungor. Endast i ett fall 
kunde en rest sten kopplas till en sådan skelett- 
grav, fornl nr 51, A 13, och i några fall fanns anty
dan till att graven har varit täcki av en rund, flack 
stensättning. Troligtvis har de alla en gång haft 
någon form av markering ovan jord, men denna 
var nu försvunnen.

Gravarnas orientering växlade mellan öst-väst 
och nord-syd. Skelettet, som ofta låg mycket 
djupt, 1—1,5 m under markytan, och därför ofta 
var mycket välbevarat, var täckt av en nära meter
tjock stenpackning, som ibland begränsades av 
glest nedsatta, snedställda kalkstensflis.

I en del gravar fanns kantställda kalkstensflis vid 
den dödes huvud och fötter, eller en liggande kalk
stenflisa på den dödes bröst. I flera gravar fanns 
spår efter någon form av träkonstruktion, ett trä
lock, en spikad kista eller bara två kantställda 
plankor längs den dödes sidor. Kring vissa skelett 
fanns en kraftig mörkfärgning, som kan tolkas som 
svepning av tyg, skinn eller något annat material.

Skelettgravarna i nedgravning daterar sig till sen 
vikingatid, gravfältets sista användningsperiod. 
Gravgåvorna var som regel anspråkslösa och ut
gjordes oftast av en enkel järnkniv. Två rika kvin- 
nogravar skiljer sig från mängden genom talrikare 
gravgåvor: fornl nr 51, A 28 med ovala spännbuck- 
lor, halsband med pärlor av kalksten, bärnsten och
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guldfolie, nålhus av ben, små skifferbrynen, en 
kniv samt läder- och textilfragment. I den andra 
kvinnegraven, fornl nr 53, A 94, fanns en liknande 
utstyrsel: spännbucklor, treflikigt spänne, hals
band, förgyllda amuletter, ett arabiskt silvermynt, 
omgjort till hängsmycke, trä från träkistan och tex
tilfragment.

De vikingatida brandgravarna innehöll som re
gel stora mängder brända ben, sot, kol och fynd: 
pärlor av glas, glasfluss, karneol och bergkristall, 
nycklar, vikter, eldslagningsflintor och eldstål, spi
kar, nitar, isbroddar m.m. I några fanns mera säll
synta föremålsformer, miniatyrredskap och ett 
stolsliknande hänge till exempel.

Gravfynd utanför Folkeslundagravfältet är täm
ligen sparsamma. Flertalet sakkunnigt undersökta 
gravar kommer även de från östra landborgen. De 
fyndförande kan samtliga dateras till äldre järnål
der och då främst till romersk järnålder. Vid 
Långlöts kyrka undersökte F J Bæhrendtz sex gra
var. Av dessa var tre hällkistgravar, en gravgrop 
och två brandgravar. Gravarna har anlagts någon 
gång mellan äldre romersk järnålder och folkvand- 
ringstid.

Strax söder om Folkeslundagravfältet undersök
tes två hällkistor, vilka innehöll gravläggningar av 
kvinnor. Såväl lerkärlet som de karnisprofilerade 
remändebeslagen och de unika bronsbeslagen med 
profilerade knappar daterar de båda gravarna till 
en senare del av äldre romersk järnålder. Någon 
täckande stensättning kunde inte iakttagas runt el
ler över kistorna, men då dessa låg ca 20 m från 
varandra får man antaga att de ursprungligen 
täckts av dylika.

Av de 14 gravfynd, som påträffats vid grushämt
ning eller jordbruksarbete, kommer hela 9 st från 
Långlöts ägor. Flertalet är tillvaratagna redan un
der 1800-talets förra hälft och ingår i dr Ekmans

samling. Sju är daterade till romersk järnålder och 
två till vikingatid. Ett gravfynd härstammar från 
Himmelsberga, medan Folkeslunda och Åstad har 
vardera två. De från Åstad återfanns i stenrösen 
och innehöll yxa respektive vikt och kan därmed 
dateras till vikingatid.

Från Folkeslunda kommer också Ölands finaste 
vapenfynd från yngre romersk järnålder. Gravfyn
det, som troligen härrör från Folkeslundagravfäl
tet, består av sköldbuckla och sköldhandtag av 
brons, tveeggat järnsvärd, kniv samt en spjut- och 
en lansspets.

Vad gäller gravbeståndet kan man alltså med fog 
påstå, att ancylusvallen varit den naturliga begrav
ningsplatsen under järnåldern.

När det gäller bebyggelseutvecklingen i området 
vet vi betydligt mindre. En stor del av bebyggelsen 
under järnåldern låg i socknens västra delar. Av 
Ölands drygt 1000 husgrunder ligger ungefär 60 
stycken i Långlöt. I trakterna kring Dyestad, 
Åstad och Björkerum finns mängder av husgrun
der, s k ”jättegravar". Bristen på arkeologiska un
dersökningar och lösfynd, som kan förknippas 
med husgrunderna gör en närmare datering omöj
lig. Allmänt brukar man hänföra ”kämpagravar- 
nas” användningstid till tidsperioden romersk 
järnålder-vendeltid.

Problemen med att tidfästa husgrunderna och 
stensträngssystemen i sjömarkerna öster om ancy
lusvallen är lika stora. Inga arkeologiska under
sökningar är utförda i kustbältet. Det enda lösfyn
det är en vikingatida spjutspets av järn (fornl nr 
151). Med ledning av gravformerna kan man för
moda att huvuddelen av gravarna i kustbältet till
hör järnålder. Enstaka anläggningar, till exempel 
röset ”Vålerör”, namnet kopplas till vårdkasesy- 
stemet längs östkusten (fornl nr 50), är förmodli
gen äldre.

Fig. V:24. Det vackra bronsspännet med genom- The beautiful brooch of brons with an ornament in
bruten dekor i form av ett slingrande djur funnet i openwork of a winding animal found in grave no 3 at
grav nr 3 på fornl nr 51. fornl nr 51.
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6. Summary
The Ancient Monument Register for Långlöt 
shows that most of the graves in the parish lie on 
high ridges, especially on the Ancylus and Litorina 
ridges.

With regard to the number and density of gra
ves, the Ancylus ridge, which in Långlöt is bet
ween 18 and 19 metres above sea level, is clearly 
predominant. Most of the excavations have been 
done on the Ancylus ridge, and most of the stray 
finds have been made there. Of the approximately 
170 excavated graves in the parish, all but 5 or 6 lie 
on this high ridge.

Otherwise the pattern of Ancient Monuments in 
Långlöt is much the same as in the other parishes 
on the east coast of Öland. There are only a few 
small cemeteries and isolated graves, most of them 
circular stone-settings, in the wooded inland areas 
in the west of the parish. It is, however, the re
mains of Iron-Age settlements, often concentrated 
in small villages, that constitute the greater part of 
the Ancient Monuments in this part of the parish.

There are however, some isolated graves, circu
lar stone-settings, cairns, mounds, orthostats and 
stone circles in the coastal marshlands to the east 
of the Ancylus ridge. They are situated on about 
the 5-metre contour. The Litorina ridge, some 12 
metres above sea level in Långlöt, is not particu
larly homogenous in the parish itself, but is split up 
in a number of larger and smaller beach ridges. 
These contain relatively few visible remains, while 
in contrast the largest continuous system of stone 
field walls on Öland, some 2 kms. long, lies at the 5 
m. contour.

The most extensive archaeological excavation 
ever carried out in the parish was undertaken near 
Folkeslunda, to the south of Långlöt, between 
1968 and 1973. After the excavations had been 
completed, it was found that the number of graves 
vastly exceeded those which had been recorded in 
the Ancient Monument Register. Throughout the 
Iron age, and up to the Christian era, the Folkes
lunda cemetery was used as a burial site. Most of 
the burials date from the late Iron age, and in 
particular from the Viking age. Datable graves 
from the Vendel period are virtually non-existent, 
and in this respect the Folkeslunda grave-field do 
not differ from the other cemeteries excavated on 
Öland.

So far, Folkeslunda is the only cemetery on the 
“Östra Landborgen” which has been subjected to 
total excavation. The graves lay along an approx. 
750-m. stretch, the greater part of which was on 
the crest of the Ancylus ridge. Prior to excavation, 
there were a few visible, and thus registered, fea
tures on the site: a damaged stone-slab cist, some 
orthostats, and to the south, lying on a low stone
setting, a massive boulder, known as “Walter’s 
stone”. Previous excavations and stray finds found

in this area would seem to suggest that the number 
of prehistoric remains is considerably greater than 
those recorded in the Ancient Monument Regi
ster.

In all, 163 features were excavated. 122 of these 
were graves: stone-slab cists containing inhuma
tions, inhumations buried with coffins, circular, 
rectangular, and square stone-settings containing 
cremations, orthostats marking the sites of crema
tions and inhumations, urn burials containing cre
mations, and a large number of damaged graves. It 
was difficult to reconstruct, both internally and 
externally, these damaged graves to their original 
form, for in the past gravel has been extracted 
from the Ancylus ridge, and this has damaged 
many of the graves which lie near the surface.

Through finds, some 20 graves in Folkeslunda 
have been dated to the early iron age. The earliest 
graves, which lie in the easternmost part of the 
cemetery, revealed six urn burials with cremations 
(A205, 206, 210, 213, 224, 226), a stone-slab cist 
with inhumation and a decorated bone ferule 
(A216) and some circular stone-settings with cre
mations which contained a fibula and a belt clasp 
(A200, 202, 309),

“Walter’s Stone”, the 9-ton massive boulder, 
was the centre-piece in a low, circular stone-setting 
which contained a primary cremation (Fornl nr 52) 
and some 30 secondary graves in the form of child 
inhumations. The stone-setting has a diameter of 
40 m, and, to date, is the largest on Öland. An
other round, somewhat smaller stone-setting, 
(fornl nr 51, A10) lay next to it. Grave-goods 
which included melted light-green glass, were 
found in both features. Although the glass had 
been greatly deformed by the heat, it was quite 
apparent that one of the beakers had been facet
ted, and that a groove had been worked just below 
the lip.

The 49 inhumations datable to the Viking age 
deserve closer attention. They were spread, here 
and there in tight clusters, over the entire cemete
ry. There was only one case of an orthostat being 
associated with one of these inhumations (fornl nr 
51, A13). In a few cases there are indications of the 
graves having been covered by a round, low, sto
ne-setting. At some time, their presence had pro
bably been defined by some kind of surface mar
ker, but this has now disappeared.

The graves are placed either in an east-west or 
north-south alignment. In each grave the skeleton 
was often buried between 1 — 1.5 m. below the sur
face, and they were therefore often extremely well 
preserved. They were covered by an almost 1-m. 
thick layer of stones. These stones were in places 
surrounded with a sparse limestone border. In 
some of the graves slanted limestone chips had 
been placed at the head or at the feet of the decea-
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sed, and in others an horizontal limestone slab had 
been laid on their chest. Many of the graves bore 
traces, a wooden lid, a nailed coffin, or two planks 
set on edge alongside the deceased, of some kind 
of wooden construction. A distinct dark coloration 
surrounded some of the skeletons, and this can be 
interpreted as being the remains of a shroud of 
cloth, leather, or some other material.

These inhumations from the late Viking age be
long to the last period in which the cemetery was in 
use. The grave-goods were generally quite unpre
tentious, consisting often of just a simple iron kni
fe. Two rich female burials distinguish themselves 
from the majority for they yielded a wealth of 
grave-goods. Fornl nr 51, A28 contained an oval 
clasp, a necklace of limestone, amber and gold foil 
beads, a bone needle-case, small whetstones, a 
knife, and fragments of cloth and leather. The ot
her grave, fornl nr 53, A94, was similarly furni
shed. It contained a belt buckle, a trefoiled clasp, a 
necklace, gilt amulets, an arabian silver coin which 
had been made into a pendant, wood from a coffin 
and fragments of cloth.

The cremation graves from the Viking age 
usually contained large amounts of cremated 
bone, soot, charcoal, and finds such as glass beads, 
glass paste, carnelian and rock crystal, keys, 
weights, strike-a-lights and fire-steel, nails, rivets, 
and horseshoe frost-nails. Some burials contained 
more unusual objects such as miniature tools, and 
a chair-formed pendant.

Apart from the Folkeslunda cemetery very few 
graves have been discovered in the parish. Most of 
them were to be found on the “Östra Landbor
gen’’. All the burials which have yielded finds can 
be dated to the late iron age, principally to the 
Roman iron age. F.J. Baehrendtz excavated six 
graves at Långlöt church, of which three were sto
ne-slab cist burials, one an inhumation and two 
were burial pits. The graves had been established 
at some time between the early Roman iron age 
and the Migration period.

Two stone-slab cists to the immediate south of 
the Folkeslunda cemetery were excavated in the 
1960’s, and these contained female interments. 
Together, the clay vessels, the strap-ends, and the 
unique bronze mountings with their profiled but
tons, date both the graves to the latter part of the 
early Roman iron age.

Of the the 14 graves which came to light during 
the course of gravel extraction and agricultural 
work, nine were on Långlöt village property. Most 
the grave goods from these graves had already 
been recovered during the first half of the 19th. 
century, and are now a part of Dr. Ekman’s collec
tion. Seven of the finds have been dated to the 
Roman iron age, and two to the Viking period. 
One of the finds is from Himmelsberga, two are 
from Folkeslunda and two are from Åstad. The 
Åstad finds were taken from the cairn which con
tained an axe and a weight, and they can therefore 
be dated to the Viking age.

The finest weapon-grave from the late Roman 
iron age to be found on Öland, is in Folkeslunda. 
Originally, the finds probably came from the Fol
keslunda cemetery, and consist of a shield boss 
and a shield-grip in bronze, a double-edged iron 
sword, a knife, and a lance- and a spearhead.

In regard to the number of graves, it is reaso
nable to assume that the Ancylus ridge was the 
natural location for a burial ground during the Iron 
age. Far less is known of the developement of 
settlements in the area. The greater part of the 
Iron age settlements lay in the west of the parish, 
and of the almost a 1000 building remains on 
Öland, some 60 are in Långlöt. There are a large 
number of building remains, known as “Jättegra
var”, in the Dyestad, Åstad and Björkerum area. 
Both lack of archaeological excavations and loose 
finds which can be associated with these building 
remains, make a more accurate dating impossible. 
It is generally accepted, however, that the “käm- 
pargravarna” were in use from the Roman iron 
age until the Vendel period.

An equal problem is posed in the dating of the 
building remains and the field-wall systems in the 
lake district to the east of the Ancylus ridge. No 
archaeological excavations have been undertaken 
in the coastal belt, from where the only stray find 
has been an iron spearhead from the Viking age. 
(fornl nr 151). Judging from the form of the gra
ves, it can be reasonably assumed that most of 
those in the coastal belt belong to the Iron age. 
Isolated features such as the “Vålerör” cairn, the 
name of which indicates a connection with the 
“vårdkase” system along the East Coast (forn nr 
50), are probably older.
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Fig. V:25 a—c. Bildsekvens över foml nr 
52 ”Walters sten”. Stensättningen är en av 
de största, som hittills påträffats i Sverige, 
a. Stensättningen efter avtorvning. b. Den 
övre stenpackningen har borttagits och nu 
syns kärnröset. c. I förgrunden centralgra
ven, som begränsades av en stenkrets. 
Granitblocket har ursprungligen täckt 
gravgömman, men är flyttat i sen tid.
The stone-setting fornl nr 52 ”Walters 
sten” is one of the largest stone-settings 
ever found in Sweden, a. The stone-setting 
when the top soil has been removed, b. 
The upper stone layer has been removed 
and the central cairn is visible, c. The pri
mary grave is surrounded by a stone-circle. 
The big boulder has originally covered the 
grave.
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VI Runstens socken
av Monika Rasch

1. Inledande sockenbeskrivning

Runstens socken ligger på mellersta Ölands östra 
sida. Den gränsar i norr till Långlöts, i söder till 
Norra Möckleby och i väster till Algutsrums, 
Glömminge och Högsrums socknar.

Landskapsbilden domineras av den i nord-syd 
gående ancylusvallen, vilken skiljer socknens väst
ra och kuperade del från den flacka kustslätten.

Den svagt östsluttande kalkstensgrunden täcks 
av svallad lerig och moig morän. Längst i söder 
överlagras moränen av sediment från en i öst-väst 
löpande isälvsavlagring. Den omlagrades under 
den Baltiska issjöns olika stadier och idag framträ
der isälvsavlagringen som ett flertal låga och flacka 
vallar, vilka i dagligt tal benämns åsar. Vinkelrätt 
mot dessa åsar löper ancylusvallen, som ställvis 
täcks av flygsand. Strandvallen kan följas såväl 
längs Ölands öst- som västsida, men framträder 
mest markant på öns östra sida där den bildar ett 
karakteristiskt inslag i landskapsbilden. Ännu en 
strandvall, den betydligt lägre litorinavallen, löper 
något 10-tal meter öster om den förra.

Vid ancylusvallens tillkomst avsnördes ett stort 
antal laguner från Östersjön. De nybildade grunda 
insjöarna växte sakta igen till kärr och mossar. 
Dessa våtmarker utdikades under 1800- och bör
jan av 1900-talet och är idag åker (Mikaelsson/ 
Persson 1986 s 54f).

Ancylusvallen har haft stor betydelse för den 
bebyggelsehistoriska utvecklingen på öns östra 
sida. Vallen, även kallad östra landborgen, har 
alltid varit en viktig kommunikationsled och dess 
krön har under såväl förhistorisk som historisk tid 
nyttjats för bebyggelse och som gravplats.

Öland är indelat i två "mot” eller prepositurer, 
vilket är en adminstrativ indelning med rötter i 
tidig medeltid (Göransson 1978 s 10). Gränsen 
mellan det norra och det södra motet delade tidi
gare Runstens socken. Detta innebar att de fyra 
sydligaste byarna, Vanserum, Åkerby samt Norra

och Södra Bäck, tillhörde det södra motet, medan 
övriga byar ingick i det norra. Numera räknas 
dock hela socknen till det norra motet (Öland 
111:434).

Runsten är en av östra Ölands bördigaste sock
nar. Av socknens 48,82 km2 är 38% åker, 11,4% 
ängsmark, 19,5% skogs- och hagmark och 31% 
impediment och våtmarker (Öland III s 433).

Längst i väster tränger Mittlandsskogen in, delvis 
avbruten av planterad tallskog och mindre åker
lyckor. Längre österut vidtager ett ca 2 km brett 
bälte med bördig åkerjord av lerblandad svartmyl
la på lerbotten. Öster om ancylusvallen breder 
kustslätten ut sig. Den är i sin västra del odlad men 
övergår gradvis i öppna flacka strandängar, vilka 
endast avbryts av korta och låga strandvallar. 
Längst i söder rinner en bäck. Denna bildar gräns 
mot N Möckleby socken och där den bryter genom 
ancylusvallen finns en gammal stenvalvsbro, Pelna 
bro (Öland III s 433, 434).

I socknen finns nio byar. Flertalet är belägna 
längs med ancylusvallen och bildar s.k. radbyar. 
Vanligen består byarna av 7 till 9 gårdar. Södra 
Åkerby, som är socknens största by räknar 11 går
dar (Öland III s 435f).

Enligt riksantikvarieämbetets senaste invente
ring 1976 finns det i socknen drygt 200 fornläm- 
ningslokaler med sammanlagt 425 st fornlämning- 
ar. Av dessa är ca 270 gravar. Den låga runda 
stensättningen är med sina 55% av det totala anta
let registrerade gravanläggningar den klart domi
nerande yttre gravformen. Flertalet gravar är sam
lade längs östra landborgens krön, men även på 
Övetorpsåsens utlöpare vid byarna Norra och Söd
ra Bäck finns en stor koncentration av gravar.

Endast ett 10-tal gravar har blivit föremål för 
undersökning i socknen. Flertalet gravar har fram
kommit vid grushämtning och utgrävningarna har 
skett i form av efterundersökningar.
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2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och 
gravfält

1. Röse, på låg flack moränrygg i försumpad 
f.d. hagmark, ca 300 m Ö Djurtorp. Röset, 
som är 23—24 m d och 1,75 m h, har skadad 
0,3-0,5 m h kantkedja. Röset har ett 2,5-3 
m br och 0,1—0,3 m h bräm.

2. Tre runda stensättningar, på krön av mindre 
moränrygg i igenväxande hagmark, ca 600 m 
N Åkerby hylta. Stensättningarna är 7-8 m 
d, 0,2—0,35 m h och övertorvade.

3. Domarring, på mindre flack moränhöjd, ca 
900 m N Åkerby hylta. Domarringen är 9 m 
d och bestod ursprungligen av 9 stenar varav 
8 återstår, 0,5—0,6 m h och 0,5—0,6 m tj. I 
centrum en 0,75 m d och 0,2 m dj grop.

4. Stensättning, på östra kanten av flack mo
ränrygg i igenväxande hagmark, ca 800 m 
NO Åkerby hylta. Stensättningen är 8 m d, 
0,3—0,4 m h och övertorvad. I nordöstra 
kanten är en 2 x 1 m st och 0,2—0,4 m dj 
grop. Osäker fornlämning.

8. Stensättning, på flack moränrygg i igenväx
ande betesmark, ca 1,3 km VNV Dyestad. 
Stensättningen är 10 m d och intill 0,7 m h. 
Den är övertorvad längs ytterkanten och 
stenfylld i mitten. Osäker fornlämning.

9. Två stensättningar, på flack moränrygg i 
igenvuxen betesmark, ca 1,3 km VNV Dye
stad. Stensättningarna, som är runda och 
övertorvade, mäter 6-11 m d och 0,3-0,5 m 
h. I den större är en 2 m d och intill 0,35 m dj 
mittgrop och i gropen en 0,75 m st sten.

12. Gravfält, på flack rygg i betesmark, ca 400 m 
VNV Dyestad. Gravarna utgörs av fyra run
da stensättningar, vilka är 5-8 m d, 0,2—0,4 
m h och övertorvade, och en fyrsidig sten
sättning, 5 x 4 m st, av 4 st 1,5—1,75 m 1 och 
0,8—0,9 m br stenar. På S sidan finns en 2 m 
st och intill 0,5 m dj grop.

13. Plats för bortodlad rektangulär stensättning, 
ca 500 m OSO Björkerum.

14. Tre runda stensättningar, på låg moränrygg i 
igenvuxen betesmark, ca 900 m OSO Björ
kerum. Stensättningarna är 8 m d och 0,3— 
0,5 m h. I en stensättning är en 2 m d och 0,2 
m dj mittgrop .

15. Röse, på flack moränrygg i åker, ca 1,2 km 
NV Vanserum. Röset är 20 m d och 2,5 m h 
med en 3 m d och 1 m dj mittgrop.

16. Röse, på flack åsrygg i åker, ca 1,1 km NV 
Vanserum. Röset är 15 m d och 1,75 m h 
med en 4 m d och 0,5 m dj mittgrop.

17. Två stensättningar, på krön av moränkulle i 
åker, ca 400 m V Vanserumstäkten. Den

runda stensättningen är 7 m d, 0,3 m h och 
övertorvad. Den oregelbundna stensättning
en är 7 m d, 0,2 m h och övertorvad.

18. Tre stensättningar, på flack moränrygg mel
lan moss- och surdrag, ca 1,7 km NV Vanse
rum. Två stensättningar är runda, 5—9 m d, 
0,4 m h och delvis övertorvade. En stensätt
ning är polygonal, 15 m d, 0,1—0,2 m h och 
övertorvad. Den har mittsten 0,2 m h, 0,6 m 
tj och kantkedja 0,1—0,2 m h av 0,3—0,6 m 1 
stenar.

20. Gravfält, på moränrygg mellan åker och 
kärr, ca 700 m SO Åkerby hylta. Gravfältet 
utgöres av sju runda stensättningar, 4—13 m 
d och 0,1—0,4 m h. Ett röse, 13 m d och 1,75 
m h med rest av kantkedja, omplockat. Två 
domarringar, 11 resp 8 m d av 9 resp 5 resta 
stenar. Tre resta stenar nu omkullfallna, 
1,1-1,6 m 1 och 0,55-1,1 m tj.

21— 23. Två resta stenar och en stensättning, på 
landborgen intill vägen mellan Lopperstad 
och Runsten, i tomtmark. Av de resta ste
narna är en omkullfallen, 1,5 m 1 och 0,75 m 
tj. Den andra är 0,85 m h, 0,9 m br och 0,5 m 
tj. Rest av en 5 m st och 0,3 m h stensättning.
I anläggningen står en 0,6 m h rest sten och 
alldeles S om denna en liggande 0,9 x 0,45 
x 0,4 m st sten, 2 m SV om denna ligger 
ytterligare en sten 0,6 x 0,3 m st.

28. Stensättning och domarring, i utkanten av 
mindre moränplatå intill mossmark, 1,7 m 
NV Vanserum. Den runda stensättningen är 
8 m d, 0,4 m h med mittröse, 2 m d, 0,3 m h, 
av 0,4-0,7 m st stenar. En domarring 5 m d 
bestående av 9 st stenar, vilka är 0,4-0,5 m 
h och 0,3—0,5 m tj.

31. Stensättning, och gravfynd på landborgen Ö 
landsväg, i S Lerkaka by. Stensättningen är 
15 m d intill 0,4 m h och övertorvad. Ställvis 
ytskadad och i SV kanten delvis bortgrävd. 
Skelettgrav undersökt 1966 av Inge Sjögren, 
se kap III.

32. Fyra runda stensättningar, på landborgen, 
intill och Ö landsväg strax S Lerkaka by. De 
är 7-13 m d, 0,25-0,3 m h och övertorvade. 
Stensättningarna är troligen rester av ett 
större gravfält.

34. Tre resta stenar, på landborgen V om lands
väg strax N Bjärby. Stenarna, varav två är 
omkullfallna, är 1,55-2,2 m 1, 0,9-1,3 m br 
och 0,7-0,8 m tj. Troligen rester av ett nu
mera förstört gravfält.

35. Rest sten, på landborgen i tomtmark, strax N
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om Bjärby och Ö om landsvägen. Stenen är
1,4 m h, 0,8 m br och 0,4 m tj.

36. Stensättning, rest av, på ancylusvallens krön 
på impediment mellan landsväg och gammal 
grustäkt, 3 m V väg mellan Lopperstad och 
Runsten. Stensättningen består av en jord
vall 5 m 1,1—2 m br och 0,3 m h. I jordvallen 
är tre 0,8-1,25 x 0,4-0,65 m st kalkstens- 
hällar synliga. Skadad av vägslänt.

37. Gravfält, 480 x 115 m, orienterat i NNO- 
SSV, på ancylusvallens krön f.d betesmark i 
norra delen av Lopperstad på båda sidor om 
landsväg. Gravfältet omfattar 63 fornläm- 
ningar. Dessa utgöres av 6 st högar eller när
mast högliknande stensättningar, 10—20 m d 
och 0,5—0,8 m h. En har mittgrop och kant
kedja. 15 runda stensättningar, 5 — 15 m d, 
0,1—0,3 m h och övertorvade. 5 rektangulä
ra stensättningar, 3 X 4,5—16 X 20 m st av 
resta stenar, 0,75-2,5 m st. 3 triangulära 
stensättningar med 12-21 m 1 sidor och resta 
hörnstenar, 1 — 1,8 m st. 27 resta stenar av 
vilka 19 st är omkullfallna och 18 f.d. resta 
stenar i sekundärt läge.

54. Gravfält, 60 x 20 m, orienterat i N-S, på 
ancylusvallen i betesmark, 200 m S Lopper
stad. Gravfältet består av ca 5 fornlämning- 
ar. Dessa utgöres av en stensättning, tre 
resta stenar samt ett rundat stenblock.

55. Gravfält, 40 x 30 m, orienterat i N-S, på 
ancylusvallen, intill och V väg mellan Åker
by och Lopperstad. Gravfältet består av 1 
hög, 1 stensättning samt 4 resta stenar.

56. Hög och två runda stensättningar, på ancy
lusvallen i betesmark, intill och Ö väg, 300 m 
S Åkerby. Höger som är 10 m d och 0,7 m h, 
har plant krön och i ytan enstaka stenar. De 
båda stensättningarna är 7 resp 8 m d, 0,15 
resp 0,25 m h och övertorvade.

57. Rund stensättning, på ancylusvallens krön i 
betesmark, intill och V väg, 500 m S Åkerby. 
Stensättningen, som är 12 m d och 0,5 m h, 
är flackt välvd och övertorvad.

58. Gravfält, 140 x 30 m, orienterat i N-S, på 
ancylusvallen, intill och V väg, 800 m S 
Åkerby. Gravfältet består av en hög och sex
runda stensättningar.

59. Hög, på ancylusvallens krön i betesmark, in
till och V väg, 950 m S Åkerby. Högen är 15 
m d och 1,5 m h med synlig kantkedja i Ö. I 
centrum en 1,5 m d och intill 0,4 m dj grop.

60. Rund stensättning, på flack moränrygg i be
tesmark, 450 m SSV Södra Bäck. Stensätt
ningen är 8 m d och 0,5 m h och övertorvad 
med i ytan talrika 0,2—0,4 m st stenar.

61. Stensättning och rest sten, på låg moränrygg 
i igenväxande betesmark, 500 m S Södra

Fig. VI: 1. Del av gravfältet på Lopperstadstäkten. I 
förgrunden del av flack övertorvad stensättning och 
i bakgrunden resta stenar. Bilden tagen vid början 
av 1900-talet, från NO. Foto KLM.

Part of the Lopperstad cemetery. In the foreground 
a low stone-setting and in the background ortho
stats, barns and a windmill.
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Fig. VI:2. På strandängarna längs Östersjön finns, 
trots sentida uppodling, rester av förhistoriska hus
grunder, stensträngar, enstaka gravar och mindre 
gravfält. Denna stensättning ligger på en låg mo
ränplatå på strandängarna Ö Runstens by. Foto 
Monika Rasch 1989.

In the meadows alongside the Baltic Sea there are 
prehistoric remains of house foundations, graves 
and small burial grounds. This stone-setting lies on 
a low mo rain ridge in a meadow east of Runsten 
village.

Bäck. Den runda stensättningen, som är 10 
m d och 0,2 m h, är övertorvad med i ytan 
enstaka stenar och försedd med kantkedja. I 
centrum en 1,5 m d och 0,2 m dj grop. Den 
resta stenen är 0,3 m h och 0,3 m tj.

62. Gravfält, 70 x 40 m st, orienterat i N-S, på 
låg moränrygg i betesmark, 450 m SSV Söd
ra Bäck. Gravfältet består av ca 8 runda 
stensättningar 7—11 m d och 0,25—0,4 m h. 
De är övertorvade med i ytan enstaka eller 
talrika stenar. En av stensättningarna har en 
3 x 1 m st och intill 0,2 m dj mittgrop. Strax 
N om den sydligaste stensättningen är ett 
block 1,6 m 1, 1,2 m br och 0,6 m tj, som 
ursprungligen synes ha varit rest.

63. Gravfält, 80 x 70 m st, orienterat i NO-SV, 
på moränkulle i igenväxande betesmark, 500 
m SV Södra Bäck. Gravfältet består av ca 18 
runda stensättningar, 6—15 m d 0,15-0,3 m 
h. En av stensättningarna har en 2,5 m d och 
intill 0,3 m dj mittgrop.

64. Två stensättningar, på krön av moränrygg i 
betesmark, ca 900 m V Södra Bäck. Av en

stensättning återstår endast sju 0,75-1 m st 
rundade block. Den andra är fyrsidig 5x5 
m st, NV-SO, 0,2 m h och övertorvad. I 
mitten en 2 m d och 0,2 m st grop. Kantked
jan är till stor del bortbruten.

65. Rund stensättning, på låg moränrygg i igen
växande betesmark, ca 150 m V Gunnar- 
torpsborg. Stensättningen är 8 m d, 0,45 m h 
och delvis övertorvad. I mitten en 2 m d och 
0,3 m dj grop.

66. Rund stensättning, på moränkulle i utlöpare 
av höj drygg i igenväxande betesmark, ca 1,7 
km N Gråborg. Stensättningen är 15 m d, 0,6 
m h och övertorvad. I mitten en 0,5 m dj 
grop, i vilken delar av en hällkista är synlig.

67. Röse, på mindre moränrygg i alvarmark, ca
1,1 km N Rosenborg. Röset är 20 m d och 2 
m h. I mitten en 5 x 3 m st och 1,5 m dj grop 
i vilken en 3 m 1 hällkista är synlig. Fornläm- 
ningen kallas ”Alversrör”.

68. Rund stensättning och domarring, på flack 
moränrygg i igenväxande betesmark, 400 m
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NGunnarsborg. Stensättningenär7md,0,3 
m h och delvis övertorvad. Kantkedja 0,2— 
0,3 m h av 0,5 — 1 m st stenar. Domarringen 
är 9 m d och bestod ursprungligen av sju 
block, fyra återstår. Blocken har vilat på 
vardera tre underliggare. Rund mittsten 3 m 
d och 0,2 m h.

69. Rund stensättning, i flack moränmark i be
tesmark intill Gunnarstorps borg. Stensätt
ningen är 14 m d och 0,5 m h. I mitten ett 
1,25 m st block. Stensättningen är belamrad 
med röjningssten.

71. Gravfält, 65 x 45 m st, orienterat i NNO- 
SSV, på krön av mindre flack moränkulle i 
igenväxande hagmark, 1,2 km S Dyestad. 
Gravfältet består av 5 runda stensättningar 
5—10 m d och 0,05-0,35 m h och 4 resta 
stenar, numera omkullfallna. Stenarna är
1,5 x 0,7 x 0,4 — 1,8 x 1 x 0,6 m st.

73. Rund stensättning, på krön av brant morän
rygg mellan odlingsmark och skogsmark, ca
1,2 km S Dyestad. Stensättningen är 5 m d 
och 0,25 m h. I centrum en 1 m d och 0,1 m 
dj grop.

75. Rund stensättning, på krön av mindre 
strandvall, ca 800 m V Hamnudden. Sten
sättningen är 10 m d 0,3—0,5 m h. Delvis 
omplockad och borttagen fyllning. Kantked
ja delvis bortbruten i NO.

76. Rund stensättning, på krön av mindre 
strandvall, 1,3 km Ö Runstens kyrka. Sten
sättningen är 6 m d, 0,2 m h och övertorvad.

77. Två runda stensättningar, på krön av strand
vall, 1,3 km Ö Runstens kyrka. Stensätt- 
ningarna är 9 resp 10 m d, 0,1 resp 0,3 m h 
och övertorvade. En har i N delen två 1 resp 
0,9 m h och 1,7 resp 2,25 m tj block. Båda är 
omplockade och kantkedjorna är skadade.

78. Rund stensättning, på låg moränsträng omgi
ven av försumpad mark i strandplatå, ca 2,3 
km Ö Åkerby. Stensättningen, som har 
kantkedja, är 4 m d, 0,1—0,2 m h och över
torvad med i ytan enstaka stenar.

78a. Rund stensättning, på låg strandvall, ca 1,7 
km Ö Åkerby. Stensättningen är 11 m d, 0,1 
m h och övertorvad. I centrum en förhöjning 
4 m d och 0,2 m h. Kantkedjan är bortbru
ten.

81. Domarring, på krön av flack moränkulle i 
igenväxande hagmark, ca 1,5 km NV Vanse- 
rum. Domarringen är 8 m d och består av 9 
klumpstenar av vilka 7 är omkullfallna.

83. Gravfält, på åsrygg i igenvuxen hagmark,
1,2 km NNV Vanserum. Gravfältet består 
av 1 röse, 10 m d och 1 m h, 1 rektangulär 
stensättning, 10 x 7 m, VNV-OSO, och 0,2 
m h, 23 runda stensättningar, 8—10 m d och

0,2—0,35 m h. Gravfältet ligger i anslutning 
till ett husgrundskomplex.

87. Två runda stensättningar och en osäker sten
sättning, på ancylusvallens krön. De båda 
stensättningarna är 18 resp 25 m d och 0,2 m 
h. Den större har kantkedja. Den osäkra 
stensättningen består av kantstenar.

88. Gravfält, under flat mark på ancylusvallens 
krön, Ö landsväg i Åkerby. Provgrävt 1975. 
Under mark påträffades en stensättning med 
fyllning av 0,2—0,4 m st kalkstenar och 4 
skelettgravar varav 2 hade rest av stenpack- 
ning och en rest av träkista och järnspik. 
Samtliga gravar kvarligger.

102. Rund stensättning, på krön av mindre mo
ränrygg, ca 600 m NNO Åkerby hylta. Sten
sättningen är 7 m d, 0,3 m h och övertorvad. 
I centrum en grund svacka. Osäker fornläm- 
ning.

105. Rund stensättning, på krön av mindre mo
ränrygg, ca 1 km Ö Runsten. Stensättning
en, som är övertorvad, är 12 m d och 0,4 m 
h, flackt välvd med omplockad yta. Strax Ö 
om mitten en 1,5 m d och 0,3 m dj grop.

106. Domarring och två runda stensättningar, på
flack moränrygg, ca 1 km NO Åkerby hylta. 
Domarringen är 13 m d och består av 9 block 
0,8-1,1 m st och ursprungligen vilande på 
vardera tre underliggare 0,5-0,8 m st. De 
båda stensättningarna är 12 resp 7 m d och 
0,6 resp 0,3 m h. Den större har kantkedja 
och i mitten en 4 x 2 m st och intill 0,7 m dj 
grop.

107. Röse, treudd och två runda stensättningar, i 
flackt moränområde, ca 800 m VSV Dye
stad. Röset är 9 m d och 0,9 m h. I centrum 
en 2 m d och intill 0,5 dj grop och en 0,3 m h 
kantkedja. Treudd med 8 m sida ofylld och 
med en 0,1 m h kantkedja. Hörnstenar av 
kalksten i två spetsar. De båda stensättning
arna är 7 m d och 0,4 m h, varav en är osäker 
fornlämning.

109. Stensättning, på mindre krön på strandplatå, 
ca 900 m Ö Runstens kyrka. Den osäkra 
stensättningen består av en oregelbunden 
förhöjning 13 m d och 0,2-0,3 m h. Ytan 
starkt gropig och omplockad. Osäker forn
lämning.

110. Två runda stensättningar, på krön av 
strandplatå, ca 700 m V Hamnudden. Sten
sättningarna är 8 resp 9 m d, 0,3 m h och 
övertorvade.

113. Röse, på krön av flack höj drygg, ca 800 m V 
Dyestad. Röset är ca 13 m d och 1,5 m h. I 
centrum en grop i vilken en uppriven kalk- 
stenshäll är synlig.

116. Tre runda stensättningar, på krön av strand
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vall, ca 1,8 km O Bjärby och 3 m från havet. 
Stensättningarna är 6—8 m d, 0,2—0,3 m h 
och övertorvade. Den största har avsatt kant 
i form av en ränna.

121. Rest sten, 100 m SV Runstens kyrka, 1,6 m h 
och 0,8 m tj. Osäker fornlämning.

122. Två stensättningar, på flack moränrygg i od
lingsmark, 650 m NV Spjutterum. Stensätt
ningarna, som är övertorvade, är 26-28 m d 
och 0,5 m h resp 20—22 m d och 0,3 m h.

128. Stensättning, på krön av moränrygg, ca 700 
m V Norra Runsten, på Sammelskullen. 
Stensättningen är närmast rund 16 m d och 
0,4-0,5 m h. Övertorvad och belamrad med 
odlingssten. Osäker fornlämning.

129. Röse, på krön av flack höjdrygg, ca 400 m Ö 
Dyestad. Röset är helt överlagrat med od
lingssten. Osäker fornlämning.

133. Stensättning, på ancylusvallens krön, 1,5 m 
V väg mellan Lopperstad och Runsten. 
Stensättningen, som delvis är skadad, är 7 m 
d, 0,2 m h och övertorvad. Osäker fornläm
ning.

134. Stensättning, på ancylusvallens krön, 2 m Ö 
om väg mellan Lopperstad och Runsten. 
Stensättningen, som delvis är skadad, är 1 m 
d, 0,2 m h och övertorvad. Osäker fornläm
ning.

136. Rund stensättning, på krön av låg morän
rygg, ca 100 m N om Gunnarstorps borg. 
Stensättningen är 8 m d, 0,2 m h och övertor
vad.

140. Två runda stensättningar, på krön av morän
rygg, ca 1,3 km N Gunnarstorps borg. Sten
sättningarna är 10 resp 12 m d och 0,15 resp 
0,5 m h. Den mindre har mittgrop.

141. Rund stensättning, på krön av moränrygg, ca
1,4 m V Norra Bäck. Stensättningen är 10 m 
d och 0,5 m h. I centrum finns en kantställd 
häll och längs kanten finns enstaka 1 m st 
block.

142. Rund stensättning, på mindre kulle i betes
mark, ca 400 m S Södra Bäck. Stensättning
en är 15 m d, 0,4 m h och övertorvad. Delvis 
synlig kantkedja. I mitten är en svacka i vil
ken finns ett kvarnfundament av kalkstens- 
hällar. Osäker fornlämning.

145. Två runda stensättningar, på moränrygg i 
betesmark, ca 500 m S Södra Bäck. Stensätt
ningarna, som är övertorvade, är 6 resp 7 m 
d och 0,1 resp 0,15 m h. I den mindre sten
sättningen syns två kalkstenhällar.

146. Rund stensättning, på krön av höjdrygg, ca 
300 m V Södra Bäck. Stensättningen, som är 
övertorvad, är 10 m d och 0,3 m h och för
sedd med kantkedja.

147. Rund stensättning, på krön av flack höjd
rygg, strax Ö om Norra Bäck. Stensättningen 
är 15 m d och 0,6 m h. Norra kanten bort
grävd.

151. Rund stensättning, på ancylusvallen i betes
mark, på S sidan av vägen mellan Åkerby 
och Lopperstad. Stensättningen är 10 m d, 
0,3 m h och övertorvad. Kantskadad i N och
S. Osäker fornlämning.

156. Rund stensättning, på landborgen i bete
smark, Ö och intill väg mellan Åkerby och 
Lopperstad. Stensättningen är 7 m d, 0,25 m 
h och övertorvad. NÖ kanten bortgrävd vid 
grustäkt. Osäker fornlämning.

157. Gravfält, 40 x 30 m st, orienterat i N-S på 
krön och SV sluttning av ancylusvallen intill 
väg 950 m S Åkerby. Gravfältet består av 5 
runda stensättningar 5—7 m d, 0,1—0,15 m h 
och övertorvade. En har mittgrop med sotla
ger och smärre kolbitar.

159. Två resta stenar, på ancylusvallens Ö slutt
ning, 150 m Ö väg till Lopperstad. Stenarna, 
varav en är omkullfallen, är 1,8 m 1,1,2 m br 
och 1 mh, resp 2,6 ml 1,5 m br och 0,65 m h.

176. Röse, i flack alvarsliknande mark, ca 800 m 
Ö Lopperstad. Röset är 10 m d och 1 m h. 
Packning av kalk och gråsten. Delar av kant
kedja bevarad. I mitten en flack grop.

177. Stensättning, på låg sandrygg i betesmark, ca 
900 m Ö Lopperstad. Stensättningen är 16 m 
d, 0,2 m h och övertorvad. Mittblock 2,1 x
1,5 m st. Delvis belamrad med sten.

184. Hög, på S sluttning av lerrygg på impedi
ment i åkerkant, ca 600 m Ö Åkerby. Högen 
är 8 m d och 1 m h. Osäker fornlämning.

189. Två runda stensättningar, i utkant av strand- 
vallskrön, ca 2 km Ö Lopperstad och 800 m 
V om havet. Stensättningarna är 6 m d och 
0,3 resp 0,25 m h och övertorvade. En har 
mittgrop.

201. Rund stensättning, på flack moränmark, ca 
900 m NV Dyestad. Stensättningen är 9 m d 
och 0,5 m h, lätt övertorvad. Osäker forn
lämning.

203. Tre runda stensättningar, på flack morän
mark, ca 800 m NV om Dyestad. Stensätt
ningarna, som är övertorvade, är 2—12 m d 
och 0,4-0,5 m h. Osäker fornlämning.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Fornlämning nr 31, stensättning och skelettgrav, samt oreg skelettgrav vid Lerkaka by

Fig. VI:3. Lerkaka kvarnrad söder om Lerkaka by. 
Den välkända kvarnraden har numera fått konkur
rens av en jättelik silo. Foto från S av Monika 
Rasch 1989.

The windmills S of Lerkaka village. The famous 
row of windmills now has competition from a high 
silo.

Topografi
Lerkaka by, som ligger på ancylusvallen, är den 
nordligaste radbyn i Runstens socken. Söder om 
byn finns en av Ölands mest kända samlingar kvar
nar, Lerkaka kvarnrad. Kvarnarna är uppställda 
på ett förhistoriskt gravfält och de runda stensätt- 
ningarna har fått en sekundär användning som 
kvarngrunder — en på ön vanlig företeelse. Områ
det mellan kvarnraden och byn användes tidigare 
som husbehovstäkt av bönderna i Lerkaka by, 
men är numera igenfylld. Mäktiga flygsandsdyner 
täcker ancylusvallens östra sida och vallen övergår 
här omärkligt i de flacka strandängarna.

I Lerkaka by har två skelettgravar påträffats. En 
låg 6 m söder om infartsporten och 5,5—6,5 m 
öster om ladugårdsvägg på fastigheten Lerkaka nr 
1. Graven framkom när ägaren företog en mindre 
grundgrävning. Den andra låg öster om landsvä
gen på den sydligaste gården i Lerkaka by. Den 
upptäcktes när gårdens ägare skulle inhägna en 
hönsgård. Intill den sistnämnda skelettgraven lig

ger en mycket flack stensättning, vilken enligt upp
gift skall ha tjänstgjort som oxvandring under his
torisk tid.

Yttre och inre gravform
Båda skelettgravarna var nedgrävda i ljus sand, ca 
0,2 m under nuvarande markyta. Gravarna sakna
de synlig markering ovan jord och skeletten låg i 
ryggläge med huvudet i väster. I den av Hellman 
undersökta graven, på fastigheten Lerkaka nr 1, 
återstod endast skelettets övre del och enligt Hell
man hade skelettets undre del borttagits ”för länge 
sedan” vid grävning för stolpe.

Den andra skelettgraven, vilken undersöktes av 
Inge Sjögren, var intakt så när som på det krossa
de kraniet, vilket tillika var rubbat ur läge, och 
höger arm. Bålen var något vriden åt höger och 
vänster arm var svagt böjd med handen vilande på 
bäckenet. Invid skelettet låg nitar och spik med 
fastrostade träfragment, vilket tyder på att den 
döde gravlagts i en nu förmultnad träkista.
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Föremål och datering
En spik eller nit, Hellman är inte säker på vilket, 
var det enda föremål, som hittades i den av Hell
man undersökta graven, medan den av I Sjögren 
undersökta skelettgraven, förutom de redan 
nämnda nitarna och spikarna också innehöll en 
järnkniv med trärester, två fragment av en sam
mansatt kam med järnnitar samt fiskben. Kniven 
låg vid höger skenben.

Den nästan totala frånvaron av gravgåvor och 
seden att gravlägga de döda i en ihopspikad träkis
ta med huvudet i väster visar, att gravarna anlagts 
under inflytande av kristet gravskick. Knappheten 
på gravgåvor och gravskicket, där skelettet är 
orienterat i öst-väst, daterar de båda skelettgra
varna till en sen del av vikingatiden. Det bör också 
påpekas att kniven ofta är det enda föremål, som 
påträffas i öländska skelettgravar från sen vikinga
tid.

Källor litteratur
Undersökningen på Lerkaka nr 1 utfördes av G A 
Hellman 1941 och den andra utfördes av Inge Sjö
gren 1966. Rapporterna förvaras i ATA dnr 4532/ 
41 och i KLM:s arkiv. Föremålen från Inge Sjö
grens undersökning förvaras i SHM under inv nr 
28 549.

Fig. VI:4. Skelettgraven påträffades när man skulle 
inhägna en hönsgård i den sydöstligaste gården i 
Lerkaka by. Foto från V av I Sjögren 1966, ATA.
The inhumation grave was found when the owner 
fenced in a poultry-yard in the southernmost farm 
of Lerkaka village.

Oreg skelettgrav och fornl nr 31 i Lerkaka by 
Undersökning 1941 av G A Hellman och 1966 av I Sjögren

Ani nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. övrigt/ Datering
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Heilmans undersökning 1941 
SKELETTGRAV, skadad, endast övre delen 
av skelettet bevarat.

V-Ö vit

Sjögrens undersökning 1966
v-ö

Fiskben, nitar
SKELETTGRAV, under flat mark, 1,8x0,5 m 
0,2 m djup.

till träkista vit
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Excavated graves at Lerkaka village, inv no 31.Karta VI:2. Undersökta gravar i Lerkaka by, fornl
31, samt oreg skelettgrav. Utdrag ur ekonomisk Extracted f rom the economic map of Sweden. Scale
karta (blad 4H 7b, Folkeslunda). Skala 1:10 000. 1:10 000.

Fornlämning nr 121, hällkista i Runstens by
Topografi
Sydväst om Runstens kyrka finns ett vägskäl där 
östra landsvägen och vägen till Glömminge sam
hälle möts. Strax söder om detta vägskäl sjunker 
terrängen kraftigt. Invid och väster om östra lands
vägen och söder om vägen till Glömminge finns en 
obebyggd gräsplan på vilken en sten är upprest i 
sen tid.

Vid början av 1980-talet drogs vatten och av
loppsledningar genom byn varvid en grav påträffa
des invid och söder om vägen mot Spjutterum. På 
platsen har tidigare legat en skola och strax söder 
om denna en husbehovstäkt. Uppgifter i AT A vi
sar att man under 1920-talet påträffat flera skelett
gravar i grustäkten.

Vid ledningsgrävningarna genom byn framkom 
förutom skelettgraven också fem härdar och delar 
av ett grophus.

Yttre och inre gravform
Hällkistan låg 0,5 m under nuvarande markyta i 
gult grus. Endast den södra delen var bevarad me
dan den norra troligen blivit bortschaktad i sam
band med en vägbreddning 1960. Graven, som var 
smalast vid fotändan mätte 0,2—0,9 m br. Långsi
dorna utgjordes av 8 kalk- och gråstenar och som 
lock låg 8 st 0,5 x 0,4 m stora kalkstenshällar i 
flera lager. Av skelettet återstod endast skenben 
och fötter. Delar av kraniet återfanns i fyllnads- 
gruset.

Fig. VI:5. Vägkorsningen strax S om Runstens kyr
ka där vägen från Glömminge möter östra landsvä
gen. Schakthögarna anger platsen för den skadade 
hällkistan, fornl nr 121. Foto från Ö av H Schulze 
1978, ATA.
The crossing just S of the Runsten church. The 
earth mounds show the place of the damaged stone 
cist, fornl nr 121.
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Fig. VI:6. Den skadade hällkistan, fornl nr 121, 
med nedre delen av skelettet in situ. Foto 1978 av H 
Schulze, ATA.
The damaged stone cist, fornl nr 121, with the lower 
part of the skeleton in situ.

Föremål och datering
Inga föremål påträffades i graven. Gravens upp
byggnad och orientering tyder dock på att denna 
anlagts under äldre järnålder.

Ålders- och könsbestämning
Benmaterialet har analyserats av osteolog Kenth 
Holgersson. Skelettdelarna härrör från en man, 
som vid sin död var mellan 25 och 35 år gammal. 
Kroppslängden beräknas ha uppgått till ca 174 cm.

Källor, litteratur.
Undersökningen leddes av Hella Schulze 1981. 
Rapport i ATA dnr 4969/78. Den osteologiska 
analysen har utförts av Kenth Holgersson 1987.

Uppgifter om tidigare fynd finns i ATA dnr 820/ 
25, 1117/25 och 1484/29.

Fornl nr 121, hällkista i Runstens by 
Undersökning 1981 av Hella Schulze
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Fornlämning nr 37—53 och 182, gravfält vid Lopperstadstäkten

Fig. VI :7. Del av Lopperstads grav fältet. Bilden ta
gen vid 1900-talets början då grav fältet betades. / 
bakgrunden skymtar Runstens kyrka. Foto KLM.

Part of the Lopperstad cemetery. Photo taken at the 
beginning of the 1900s when the cemetery was used 
for grazing.

Topografi
Lopperstadstäkten ligger mellan byarna Runsten 
och Åkerby. Ancylusvallen reser sig här ca 4 m 
över omgivande terräng. På vallens krön finns res
ter av ett landborgsgravfält, bestående av resta 
stenar och övertorvade stensättningar. Östra 
landsvägen, som här följer vallens krön, delar 
gravfältet i en östlig och en västlig del. Flera sten
sättningar har återanvänts som kvarngrunder. Den 
ojämna markytan vittnar om att Lopperstadstäk
ten tidigare använts som grustäkt.

År 1932 undersökte Erik Bellander en genom 
grustäkt förstörd hällkista väster om östra landsvä
gen, ca 350 m sydsydväst om Lopperstads mejeri. 
Året därpå blev Bellander än en gång kallad till 
Lopperstad för att undersöka tre nyupptäckta 
brandgravar, vilka framkommit vid nyodling, strax 
norr om Lopperstadstäkten. Fyndplatsen ligger ca 
850 m söder om Runstens kyrka, invid och öster 
om östra landsvägen.

Vid schaktningsarbete för vattenledning genom 
socknen 1978 påträffades en skelettgrav ca 10 m 
norr om den norra nerfarten till Lopperstads by. 
Skelettgraven undersöktes av Hella Schulze vid 
Riksantikvarieämbetets Ölandskontor.

Yttre och inre gravformer 
Hällkistan, som undersöktes av Bellander 1932, 
hade framkommit vid grushämtning. Någon upp
gift om eventuell yttre gravkonstruktion saknas 
och detta kan bero på att området närmast kistan 
var stört av grusgrävning redan före undersökning
en. Enligt Bellanders teckning saknade hällkistan 
södra gavelhällen och några sidohällar. Täckhäl
larna påträffades dels nedtryckta i kistan, dels 
utanför densamma. På kistans botten låg ett näs
tan helt skelett i utsträckt ryggläge, endast fotterna 
saknades, med huvudet vilande på en kalkstensfli-

sa och de svagt böjda underarmarna vilande på 
bäckenet. Kistan, som vid undersökningstillfället 
var ca 1,6 m lång, hade svagt konkava långsidor.

De tre stensättningarna, som skadats genom 
nyodling, var belägna inom ett 40 x 15 m stort 
område. Både stensättningarna och markytan mel
lan dessa var kraftigt skadade av röjningsarbetet. 
Bellander uppskattade stenättningarnas ursprung
liga diameter till mellan 6 och 8,5 m och höjden till 
mellan 0,4 och 0,6 m. Minst två av anläggningarna 
hade varit övertorvade. Fyllningen utgjordes av 
intill 0,35 m stora grå- och kalkstenar. 
Stensättningarna innehöll avlånga, ca 0,15 m 
tjocka brandlager. Längden varierade mellan 2,5 
och 5 m och bredden mellan 1 och 2,75 m. Under 
brandlagret vidtog fin ljus sand.

Skelettgraven, var täckt av en ca 12 X 7 m halv- 
oval, delvis skadad sandhög. Själva skelettgraven 
mätte 2 x 0,7 m och var orienterad i öst-väst. 
Överst låg en packning av 15 st 0,2—0,5 x 0,3 m 
stora kalk- och gråstenar, vilka låg samlade i två 
regelbundna rader i gravens längdriktning. Fyll
ningen mellan stenarna utgjordes av myllblandat 
grus, omgivet av brun humusblandad sand. Först i 
den underliggande gula sanden kunde nedgrav
ningen urskiljas tydligt.

Skelettet låg med huvudet i väster, överkroppen 
var något förskjuten norrut. Vänster arm låg ut
med sidan och höger arm var lätt böjd och vilade 
på bäckenet. Benen var rakt utsträckta och det 
krossades kraniet var vridet mot höger axel. Vid 
skelettets bröstparti iakttogs ett 1 cm tjockt fett 
svart lager.

Föremål och datering
Såväl hällkistgraven som skelettgraven var fynd
fattiga, medan ett eller möjligen två brandlager,
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Fig. VI:8. Översiktsbild från S av de tre skadade 
stensättningarna strax norr om Lopperstadstäkten. 
Bilden är tagen före Bellanders undersökning. Foto 
E Bellander 1933, ATA.

The three damaged stone-settings just N of the Lop
perstadstäkten. The picture was taken before the 
excavation by Bellander.

Fig. Vl:9. Hällkistan från förromersk järnålder 
som undersöktes av Bellander 1933. Lägg märke 
till de otuktade kalkstensflisorna. Foto från N av E 
Bellander 1933, ATA.

The stone cist from the pre-Roman iron age excava
ted by Bellander in 1933. Notice the small and thick 
limestone slabs.
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Fig. VI: 10. Gravfältskarta över Lopperstadstäkten 
upprättad av K A Gustawsson 1926. ATA.
Map of the cemetery at Lopperstadstäkten drawn 
by K A Gustawsson 1926.

fynduppgifterna varierar, innehöll flera föremål.
I den båtformade hällkistan påträffades en bäl

tehake av järn. Den låg i midjehöjd och något 
öster om vänster underarm. Fynd av bältehakar är 
mycket ovanliga på Öland, men liknande bälteha
kar har dock framkommit i gravar vid Långerum i

Fig. VI.ll. Skelett gr av från sen vikingatid funnen 
vid ledningsdragning öster om landsvägen, ca 10 m 
N om den norra nerfarten till Lopperstads by. Foto 
1978 av Hella Schulze.
Inhumation grave from the late part of the Viking 
age. It was found east of the road some 10 m N of 
the northern entry of Lopperstad village, when a 
pipeline for water being laid.

Källa socken och Folkeslunda i Långlöts sock
en. Den senare fyndplatsen ligger endast ca 5 km 
norr om Lopperstadstäkten (Holgersson 1978 s 
52). Samtliga bältehakar är påträffade i hällkistor. 
Den här typen av bältehakar är vanlig längs södra 
Östersjökusten, där den i motsats till de öländska
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förekommer i brandgravar (Keiling 1979 s 36). H. 
Keiling daterar typen tili Stufe I:c, vilket skulle 
motsvara slutet av den II: a perioden av den förro
merska järnåldern.

Av de tre brandlagren innehöll minst två före
mål. Vid röjningsarbetet hade markägaren tillva
ratagit ett profilerat remändebeslag av brons, en 
guldring, några rembeslag och krukskärvor från 
brandlagret i grav nr 1. Vid den arkeologiska efter- 
undersökningen framkom i samma brandlager el
ler troligare i grav nr 2 ett profilerat remändebe
slag, ett rembeslag, en försmält glasklump och ett 
hundratal krukskärvor.

Krukskärvor av grovt gulbrunt gods jämte 
obrända ben samt tänder av rovdjur återfanns i 
grav nr 3.

En av de mest karakteristiska föremålstyper 
som förekommer i öländska kvinnogravar från se
nare delen av äldre romersk järnålder är det profi
lerade remändebeslaget av brons. Även rembesla
gen till dryckeshorn och guldringen med breddade 
ändar pekar på att gravläggningen/läggningarna 
skett under första hälften eller mitten av det andra 
århundradet. Överensstämmelsen i såväl den yttre 
som inre gravformen och gravarnas rumsliga när
het tyder på att de anlagts inom loppet av en eller 
möjligen två generationer.

Skelettgraven innehöll dels en remsölja av järn, 
dels en järnkniv med delar av träskaftet bevarat. 
Soijan låg på höger höftkam och kniven vid väns
ter ljumske.

Skelettgravens orientering, öst-väst och knapp
heten på gravgåvor visar att graven anlagts vid 
vikingatidens slut.

Källor, litteratur.
Undersökningen 1932 utfördes av Erik Bellander. 
Rapport i ATA dnr 2955/1932. Fynden förvaras i 
SHM under inv nr 20 131.

Den arkeologiska efterundersökningen av de tre 
brandgravarna utfördes av Erik Bellander 1933. 
Både Manne Hofréns besiktningsrapport och Bel- 
landers grävningsrapport förvaras i ATA under 
dnr 0205/1933 resp. dnr 2838/33. Kopia i KLM. I 
Manne Hofréns besiktningsrapport finns en plan
skiss över anläggningarna.

Det finns vissa oklarheter vad gäller gravfyn
den. I Bellanders rapport finns ett remändebeslag 
och ett rembeslag avbildade. Dessa har inv nr 
KLM 13 294, medan de av Manne Hofrén tillvara
tagna har inv nr KLM 11 961-11 964. Fynden från 
Bellanders grävning saknas 1990.

Undersökningen 1978 utfördes av Hella Schul
ze. Rapport i ATA dnr 3895/78. Fynden förvaras 
på SHM, men saknar f.n. inv. nr.

Fornl nr 37—53, 182, hällkista, skelettgrav och tre stensättningar i Lopperstadstäkten 
Undersökt 1932 och 1933 av E Bellander och 1978 av H Schulze
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Fornlämning nr 85, stensättning i Spj utter ums by

Topografi
I Spjutterum fanns tidigare ett bytorg och på detta 
bytorg låg ett stort flyttblock kallat Degelsten. In
till blocket fanns en stensättning. I samband med 
att byamännen planerat en försäljning av byall- 
männingen till en av byns bönder påbörjades bort- 
schaktningen av stensättningen. Efter anmälan till 
Kalmar Läns museum utfördes en efterundersök- 
ning av C O Rosell.

Stensättningen låg ca 45 m nordost om Spjutte
rum nr 3 och ca 30 m sydsydost om Spjutterum nr 
7. Även det stora flyttblocket har flyttats i senare 
tid p.g.a. vägbreddning och ligger nu alldeles norr 
om vägen.

Yttre och inre gravform
Stensättningen mätte 5,5 x 6 m i diameter och var 
0,65 m hög. Fyllningen utgjordes av jord och sten. 
Stensättningens norra del var, som nämnts ovan, 
redan vid undersökningstillfället delvis bortschak
tad.

Ca 0,15-0,25 m under stensättningens yta fram
kom ett ca 0,4 m tjockt brandlager. Uppgift på 
brandlagrets diameter saknas. I brandlagret på
träffades enstaka brända ben.

Föremål och datering
Brandlagret innehöll förutom kol och brända ben 
även en fyrsidig järnten, sju bitar keramik samt en 
häst- och en hundtand. Keramiken härrör från ett 
tjockväggigt kärl.
Varken gravform eller fynd kan ge en mer precise
rad datering än till järnålder.

Källor, litteratur
Den arkeologiska efterundersökningen utfördes 
av Carl Otto Rosell 1939 som också skrev den 
knapphändiga rapporten. Rapporten finns i KLM:s 
arkiv.

Föremålen förvaras i SHM inv nr 22 274.

Fig. VI.12. Det stora flyttblocket, Degelsten, som 
ingick i stensättningen foml nr 85 i Spjutterums by. 
Stenen är numera flyttad till en plats N om vägen.

The big boulder ”Degelsten” which was a part of 
the stone-setting fornl nr 85 in Spjutterums village. 
The stone is now moved from its original place.

Fornl nr 85, stensättning i Spjutterums by 
Undersökt 1939 av C O Rosell.
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Excavated graves at Bjärby, Runsten, Spjutterum 
and Lopperstadstäkten inv no 162, 121, 85 and 182. 
Extracted from the economic map of Sweden. Scale

Karta Vl:3. Undersökta gravar vid Bjärby, Run
sten, Spjutterum och Lopperstadstäkten fornl 162, 
121, 85 och 182. Utdrag ur ekonomisk karta (blad
4H 7a Runsten). Skala 1:10 000. 1:10 000.
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Fornl nr 198, skelettgrav i Åkerby by.

Topografi
Fastigheten Åkerby 1:10 ligger strax söder om den 
fornlämningsrika Lopperstadstäkten. Fornläm- 
ningen var belägen på ancylusvallens krön, vaster 
om östra landsvägen och alldeles norr om en ladu
gård. Den arkeologiska efterundersökningen, som 
utfördes av Kenth Holgersson vid Riksantikva
rieämbetets Ölandskontor, föranleddes av att de
lar av landborgskrönet schaktats ur för byggnation 
av maskinhall. I den västra schaktväggen fram
trädde ytterligare fyra nedgrävningar.

Yttre och inre gravform
Graven, som var nedgrävd 1 m under markytan, 
hade ingen synlig markering ovan jord. Graven 
framträdde som en 1,3 m lång mörkfärgning mot 
den ljusa sanden. Skelettet täcktes av fyra ca 0,2 x 
0,2 m st och 0,05 m tj kalkstenar.

Vid rensning utmed schaktväggen framkom kra
nium, halskotor samt lår- och vadben av männi
ska. Skelettet låg på rygg med huvudet i N. Den 
osteologiska analysen, som utfördes av K Holgers
son, visar att skelettdelarna har tillhört en 25-35 
år gammal man.

Fig. VI: 13. När arkeologerna blev kallade till plat
sen var redan betongfundamentet till maskinhallen 
gjuten. I schaktväggen till vänster skymtar några 
större ljusare stenar, vilka visade sig täcka en ske
lettgrav. Foto från N av K Holgersson 1976.

When the archaelogists were called, the foundation 
of the engine-house was already cast. In the shaft 
wall to the left some larger and lighter stones are 
visible. The stones covered an inhumation grave.
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Föremål och datering
Inga föremål påträffades i graven varför datering
en blir mycket osäker. Gravskicket, skelett i grav
grop, vilken täcks av kalkstensflisor och gravens 
orientering antyder dock att den bör vara anlagd 
under äldre järnålder.

Källor, litteratur
Undersökning och osteologisk analys utfördes av 
Kenth Holgersson 1976 resp 1989. Rapport före
ligger i koncept.

Fornl nr 198, skelettgrav i Åkerby by 
Undersökning 1976 av K Holgersson
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Flisan vid huvudändan var 0,1 m tj.

N-S M 25-35

Fornlämning nr 58, hällkista på gravfält S om Åkerby by.

Topografi
Strax norr om vägen till Södra Bäck och väster om 
östra landsvägen öppnade Ölands vägdistrikt en 
grustäkt på 1940-talet. Det berörda området är en 
del av ancylusvallen och just här finns än idag flera 
synliga fornlämningar. Landsvägen löper här öster 
om och nedanför åskrönet. Ett ca 35 m brett och 3 
m djupt schakt hade grävts tvärs igenom vallen. 
Schaktväggen visade att vallen bestod av grus och 
sand, som överst täcktes av ett ca 0,4 m tjockt 
matjordslager. I den norra schaktväggen upptäck
tes en gavelflisa till en hällkista, vilket inrapporte
rades till länsmuseet i Kalmar.

Yttre och inre gravform
Någon markering ovan jord av graven fanns inte. 
Hällkistan, vars sydgavel stack fram i grustagskan- 
ten, mätte 2,44 m i längd och 1,09 m i bredd, byggd 
av på högkant ställda 0,9 m höga kalkstensflisor. 
Kistan saknade lockhällar. Den var fylld med 
stenblandad jord och sand, däribland tre stora ste
nar.

Spritt i kistans fyllning påträffades ben av 
både djur och människa. På dess botten låg delar 
av ett människoskelett i ryggläge. Det tillhörande 
kraniet återfanns utanför den norra gaveln.

Föremål och datering
Under den mellersta av de tre stora stenarna och 
ca 0,65 m under kistans övre kant hittades en pil
spets av järn. Om den låg i ursprungligt läge, var 
den lagd över eller instucken i den dödes bröst.

Keramikskärvor av ett tunnväggigt lerkärl med 
mattglänsande svart yta påträffades under och in
vid den norra stenen. På tre skärvor finns spår av 
lineär dekor.

Över bäckenbenet låg en mängd små tunna järn
fragment, troligen rester efter en sköldbuckla. 
Dessutom innehöll graven en järnkniv och två ni
tar av järn med kupade huvuden.

Både sköldbucklan och keramiken är så frag
mentariska att deras ursprungliga form inte kan 
bestämmas. Kniven har flera paralleller på ön, 
bl.a. från en vapengrav vid Folkeslunda i Långlöts 
socken (Stenberger 1933 fig 33). Vapentyperna i 
graven från Folkeslunda daterar denna grav till 
200-talet e Kr (Stenberger 1933 s 44). Det enda 
föremål som kan datera graven är kniven och ut
ifrån dess form bör graven ha anlagts under yngre 
romersk järnålder. Men det är inte enbart knivens 
form, som daterar graven vid Åkerby, utan också 
den rektangulära hällkistan och dess stora bredd. 
Det senare är formelement som förknippas med 
öländska gravar från yngre romersk järnålder.
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Fig. VI: 14. Den rektangulära häll- 
kistan är framrensad och i dess mitt 
syns en av de tre stora gråstenarna, 
vilka möjligen kan ha lagts över ett 
trälock. Foto N Lagerholm 1944, 
ATA.
The rectangular stone cist is uncove
red and in the middle three grey sto
nes are seen. The stones have pro
bably lain over a wooden lid.

Fig. VI;15. Det fragmentariska skelettet är framren- 
sat. Kraniet återfanns norr om och utanför kistan 
och av bilden framgår att ytterligare skelettdelar 
plockats ur graven. Foto från S av N Lagerholm, 
ATA.
The skeleton is uncovered. The skull was found 
outside and N of the cist. The picture shows that 
other parts of the skeleton had also been removed.

Källor, litteratur
Undersökningen utfördes 1944 av Nils Lagerholm. 
Rapport i ATA dnr: 3246/44, 3845/44.

Fynden förvaras i SHM under inv nr 23 280

Fornl nr 58, hällkista S om Åkerby by 
Undersökning 1944 av N Lagerholm
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Excavated graves at Lopperstadstäkten fornl nr 
37-53 and Åkerby fornl nr 58 and 198. Scale 
1:10 000.

Karta Vl:4. Undersökta gravar vid Lopperstads
täkten fornl nr 37-53 och Åkerby fornl nr 58 och 
198. Utdrag ur ekonomisk karta (blad 4H 6a N
Möckleby). Skala 1:10 000.
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4. Förteckning över övriga gravfynd

Fig. VI: 16. Redan vid sekelskiftet var stora delar av 
landborgsgravfälten på ancylusvallens krön skada
de av grustäkt. Bilden troligen tagen S Bjärby by. 
Foto KLM.

Even at the beginning of this century most of the 
cemeteries on the ancylus ridge were damaged by 
gravel-pits. The picture was probably taken S of the 
Bjärby village.

Övriga gravfynd
Till de ovan beskrivna gravfynden kommer några, 
som antingen saknar rapport eller där fynden upp
tagits osakkunnigt eller där skadorna varit så stora 
att någon egentlig efterundersökning inte givit 
några säkra belägg för gravarnas uppbyggnad.

Till den första gruppen hör två skadade hällkis- 
tor, vilka enligt Tillväxten och bilder i AT A skall 
ha undersökts av C A Waldemarsson i ett grustag 
vid Runstens kyrka. I båda hällkistorna påträffa
des skelett. Enligt bilder i AT A har även en ske
lett grav grävts ut av S E Sjöholm söder om kyrkan 
1929.

Till kategorin osakkunnigt undersökta och då
ligt dokumenterade gravar hör en av socknens för
nämligaste gravfynd. Vid plöjning av en åker 1910 
framkom tre hällkistor ca 200 m nordväst om Bjär
by by. Åkern går under namnet ”Barnrösbacken”, 
vilket tyder på att platsen tidigare hyst ett flertal 
stensättningar.

De enda bevarade uppgifterna om gravfynden 
är fyra tidningsnotiser. Enligt dessa skulle de tre 
kistorna ha legat på endast en meters avstånd från 
varandra.

Då gravarnas innehåll blev osakkunnigt fram
taget och därmed sammanblandade, går det inte 
att idag avgöra vilka föremålskombinationer som 
tillhör respektive grav.

Enligt tidningen ”Hvar 8:e Dag” skulle en håll- 
kista innehållit en fotbägare med öra, en ögonfibu- 
la, en blå glaspärla, en kniv och en krumkniv. I en 
annan skulle en urna, en kniv och en krumkniv ha 
påtäffats och en tredje skulle ha innehållit en urna 
och en kniv. På ett tidningsfoto finns dock, för
utom de tre kärlen, även tre krumknivar, två s- 
formiga knivar, en långkniv, en pryl, en glaspärla 
och två knivar. Fyndet, som överlämnades till 
SHM, innehåller dessutom ytterligare en ögonfi- 
bula.

Fibulan med "öppna ögon” tillhör Almgrens 
tredje grupp, fig. 45, medan den med inpunsade 
ögon och smal spiralhållare tillhör den preussiska 
undergruppen. Ögonfibulornas ursprung är om
tvistat. En del forskare anser att fibulatypen 
utvecklats ur de förromerska fibulatyperna och att 
utvecklingen skett inom det germanska området, 
medan andra forskare hävdar att dess förebilder
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skall sökas i de provinsialromerska fibulatyperna. 
Vad man däremot är ganska överens om är att 
utvecklingen av de ”fullt utvecklade” ögonfibulor- 
na, Almgrens fig. 45, troligen skedde inom det 
markomanniska området vid tiden kring Kr f och 
att typen därifrån spreds ut över det fria Germa
nien.

Fibulor med inpunsade ögon är som redan påpe
kats en undergrupp, vilken framförallt uppträder i 
Preussen, men också österut längs södra Östersjö
kusten och på öarna Öland, Gotland och Born
holm. Tidsmässigt kan det inte vara någon större 
skillnad mellan de båda fibulorna, vilket fyndkom
binationerna i de här tre gravarna visar (Almgren 
1897 s 22ff, Cosack 1979 s 58ff).

De tre lerkärlen uppvisar samtliga tidiga drag. 
Det pokalformade kärlet tillhör en grupp kärl med

hög skuldra och öra där örat utgår från mynnings- 
kanten. Kärlformen, som är främmande för den 
nordiska formkretsen, förekommer främst i de 
östra delarna av Tyskland. Där dateras kärltypen 
till en tidig del av äldre romersk järnålder (Sten- 
berger 1933 s 30f). Även det bikoniska kärlet, med 
den skarpvinklade skuldran och den utvikta och 
fasetterade mynningskanten, innehåller formele
ment, som kan härledas till den förromerska tradi
tionen.

Frånsett sammanblandningen visar såväl brons- 
fibulorna, som den blå glaspärlan och redskaps- 
uppsättningarna att tre kvinnor ur det övre sociala 
skiktet gravlagts vid Bjärby under den andra hälf
ten av det första århundradet och början av det 
andra århundradet e Kr (Stenberger 1933 s 30, 
SHM inv nr 14 878, Melander 1978, s 288ff.)

4. Förteckning över övriga gravfynd

—I- - - - - - - - - 1 Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Kållor

litteratur

SHM 14878 Bjärby Ur åtminstone 3 häll- 
kistor påträffade vid 
odling 1910 på ca 1 m av
stånd från varandra.

Fotbägare med öra. Dekor 
på skuldra och öra. Höjd
14,1 cm.
Kruka med skarpvinklad buk 
och utvikt mynningskant 
höjd 10,2 cm.
Kruka med klotformig buk och 
utvikt mynningskant höjd
7,2 cm.
Två ögonfibulor av brons, 
lika Almgren fig 45 och 57. 
Glaspärla, blå.
S-formiga knivar, 2 st av 
järn.
Krumknivar, 3 st av järn.
Kniv av järn, tången saknas. 
Skära av järn, del av bladet. 
Långkniv, järn, spetsen saknas. 
Pryl, del av skaft, järn.
Beslag av järn.

IV:I Stenberger 1933 
s. 30.

Bjärby Hällkista med skelett på
träffad vid jordbruks
arbete 1906 på lantbrukare 
August Anderssons marker.

Skelett och del av svärd 
vilket låg väster om 
skelettet.

rom jäå Tidningsurklipp 
i ATA, Barome
tern 1/10 1906.

SHM 6819 Dyestad Funnen i en åker där förut 
varit röse.

Bronsspänne i form av en 
ringlande orm.

Vendel-tid

SHM 1847:34, 37 
och 40.

Runsten sn Funna i en gravhög. Pärlor 7 st varav 2 st 
karneol, 5 st av glas eller 
glasfluss. Fibula, brons.
Spänne, brons.

ATA
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Fig. VI: 18. Föremål från de tre hällkistorna V Bjär- 
by by. Iförgrunden knivarna, en liten glaspärla och 
ögonfibulan med s k öppna ögon. I bakgrunden 
står fotbägaren med öra, den bikoniska krukan och 
mellan dessa delar av den rundbukiga koppen. H 
Sandberg 1910, KLM.

Objects from the three stone cists W of Bjärby villa
ge. In the first row are the knives, a small glass bead 
and the eye fibula with open eyes. In the second row 
stand the beaker, a bowl and between them frag
ments of a cup.
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5. Föremålskatalog

Skelettgravar i Lerkaka by, fornl nr 31 
och oreg fornl.

SHM inv nr 28 549

Kniv, järn, med rester av träskaft fastrostat på 
tången. L 15,5 cm. Bladets st br 1,2 cm. 1
Spikar, 6—7 st, av fyrsidiga järntenar, som avsmal
nar mot spetsen, platta huvuden. L 4,8-5,8 cm, 
några fragmentariska. 2
Ring, järn, av platt ten med avsmalnande ändar, 
spirallagd i 1,5 varv. Yttre d 3,1 cm. Tenens br 0,7 
cm. 3
Järnbleck, dubbelvikt med ögla och spetsig ände. 
L 3,9 cm, br 0,7 cm. 4
Träfragment, med järnnitar 2 st. L 1,5 cm resp. 2,3 
cm, br 0,9 cm. 5

-o
-o-

Heilmans grävning 1941 

Nit el. spik, järn, saknas 1989.

2

-CO-

f; t?V,

& -C-
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Gravar S om Runstens by, fornl nr 182

KLM inv nr 11 961-64/13 294 

ANLÄGGNING NR 1
Remändebeslag, brons, kraftigt profilerat, starkt 
eldskadat. Övre delen saknas. L 6,55 cm, st d 1,95 
cm. 6
Beslag, brons, till dryckeshorn, av X-formig plat
ta, vars översida varit silverbelagd, samt ursprung
ligen två remfästen av omvikt bronsband med pro
filerade partier. L 10,4 cm, br 1,7 cm. Starkt eld
skadat. 7
Bronsklumpar, 2 st försmälta, den ena med profi
lerad knopp.
Fingerring, silverblandat guld, svagt konkav ytter
sida och breddade omlottlagda ändar. D 3 cm, br 
0,4-0,6 cm. 8
Glasklump, försmält. L 2,5 cm.
Keramik, ett 100-tal skärvor, från minst tre ler
kärl. Dels gulbrunt tämligen grovt kvartsblandat 
och starkt bränt gods. Godstjl 1,2 cm, däribland 4 
skärvor med rak mynningskant, dels ett tunnare 
gods varav 2 mynningsbitar och 3 bottenskärvor, 
dels ett rödbrunt kvartsblandat gods, varav 3 st är 
mynningsbitar med förtjockad mynningsrand och 
6 bottenskärvor, saknas 1989

ANLÄGGNING NR 3
Keramik, 13 st skärvor, av grovt gulbrunt gods, 
Godstjl 1 cm, saknas 1989

Hällkista och skelettgrav vid Lopperstads- 
täkten, fornl nr 37—53

SHM inv nr 20 131

Bältehake, järn, mycket fragmentarisk. L 5, 9 cm, 
st. br 1,5 cm. 9

H Schulze grävning 1978

Sölja, järn, med oval ram och del av torne. D
4-4,5 cm.
Kniv, järn, med avsatt tånge och rest av träskaft. L
16,8 cm.
Nitbricka, järn, kvadratisk med mitthål. 2,2 x 2,2 
cm.
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Brandgrav intill flyttblock i Spjutterums 
by, fornl nr 85

SHM inv nr 22 274

Järnten, fyrsidig och böjd i en ände.
Keramik, 7 st skärvor, av grovt gods. Godstj 0,9 
cm.

Hällkista S om Åkerby, fornl nr 58

SHM inv nr 23 280 

Pilspets, järn, saknas 1989.
Kniv, järn, med konvex rygg. Spetsen saknas. L
10,9 cm. Bladets st br 2 cm. 11
Nitar, 2 st, med kupiga huvuden, troligen till 
sköldbuckla. L 2,5 cm, huvudets d 2,1 cm. 12
Järnfragment, ca 70 st, av tunn plåt, troligen från 
sköldbuckla.
Keramik, 12 skärvor, av gråbrunt till rödaktigt 
skiff rigt gods, med mattglänsande svart yta. Lin- 
jeornering på tre skärvor. Godstj 0,5 cm. 10
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Tre hällkistor V om Bjärby, fornl nr 165

SHM inv nr 14 878

Lerkärl, typ fotbägare med öra, av mörkt finslam
mat och glättat gods. Öra vid mynningen. På skul
dran löper en dekor av två parallella band med en 
mellanliggande falsk meander. Under denna de
kor sitter små inristade rutor med olika skraffe- 
ringar. Förtjockad fot. H 14,1 cm. 14

Lerkärl, med klotformig buk och utsvängd myn- 
ningskant, av tunnväggigt, brungrått och fint ma- 
grat gods. H 7,2 cm. 13

:»>>»»»

ii Si 11
V ..................
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Lerkärl, bikoniskt, med utsvängd och fasetterad 
mynningskant, av brungrått, finmagrat och glättat 
gods. H 10,2 cm. 15
Ögonfibulor, 2 st, av brons med äkta spiral lagd i 
fyra varv och tvärtrådshylsa. En har ett par öppna 
ögon, kraftigt profilerad kam, på bygeln två par 
inpunsade ögon och en pärlbandsornering. På fo
ten en inpunsad triangel av dubbla linjer. L 5,9 
cm.
Den andra fibulan har två ögon och en pärlband
sornering inpunsade på bygeln, svagt markerad 
kam i form av två vulster, foten försedd med in
punsade sick-sacklinjer och en triangel. L 5,8 cm. 
16
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Krumknivar, järn, 3 st, med kraftigt utsvängda 
blad, 2 st saknar eggpartiets yttersta delar, samtli
ga saknar tånge. 17
S-formig kniv, järn, 2 st, endast bladen är bevara
de. L 4,9 resp 7 cm, br 1,5 resp 1,4 cm. 18
Kniv, järn, tången och yttersta spetsen av bladet 
saknas. L 13,5 cm, br 3,2 cm. 19
Kniv, järn, del av tången och spetsen saknas. L
22,5 cm, bladets st br 2 cm. 20 
Skära, järn, del av skaftet. L 12,8 cm, st br 2,9 cm. 
21
Pryl, järn, fragment av skaftet. L 2,4 cm. 22
Beslag, järn, av platt böjd ten, tillhör troligen nå
gon av knivarna. L 2,4 cm, br 1,3 cm. 23
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6. Sockensammanfattning
Runstens socken är belägen på Ölands östra sida. 
Den gränsar i norr till Långlöts, i söder till Norra 
Möckleby och i väster till Algutsrums, Glömminge 
och Högsrums socknar.

Kalkrika moränleror täcker kalkstensgrunden i 
hela socknen. Längst i söder överlagrar en isälvs- 
avlagring, som löper i öst-västlig riktning, morä
nen. Isälvsavlagringen omlagrades under den Bal
tiska issjöns regressionsförlopp och består idag av 
ett flertal flacka vallar.

Vinkelrätt mot dessa vallar löper den 3—4 m 
höga ancylusvallen. Vid vallens tillkomst avsnör
des ett stort antal laguner från Östersjön och det 
bildades grunda insjöar och kärr. Dessa utdikades 
vid slutet av 1800- och början av 1900-talet.

Runstens socken tillhör med sina drygt 200 forn- 
lämningslokaler en av de fornlämningstätaste 
socknarna på östra Öland. De synliga gravarna 
koncentrerar sig främst till ancylusvallen, eller öst
ra landborgen, som den kallas på Öland, och Öve- 
torpsåsens utlöpare i socknens sydvästra del, men 
även mindre moränryggar både öster och väster 
om östra landborgen har nyttjats som gravplats.

Ett 60-tal husgrunder finns registrerade i sock
nen. Flertalet av dessa är belägna i socknens 
skogsklädda västra del. Bl.a. finns flera större hus- 
grundskomplex med tillhörande gravar och grav
fält nordväst om Vanserums by. Att de stora hus- 
grundskomplexen med tillhörande stensträngssy- 
stem främst ligger i denna del av socknen beror till 
stor del på att dessa områden idag utgör utmarker 
och därmed har husgrunderna inte blivit bortodla
de i modern tid.

Det nästan fyndtomma bältet alldeles väster om 
ancylusvallen beror inte så mycket på bortodling 
som på att stora delar av detta område varit vat
tensjukt fram till mitten av 1800-talet, då bönder
na påbörjade stora dikningsföretag i mossmarker
na väster om ancylusvallen.

I socknens västra del finns ett flertal källor, vilka 
idag omgjorts till brunnar. Vid fördjupningen av 
dessa källflöden har hasselkäppar med spolformi- 
ga ändknoppar samt spjälkade djur- och männi
skoben, framkommit. Fynd av den här typen på
träffades bl a vid utvidgning av vattentäkterna vid 
Åkerby källa och Horsbrunn. Några daterande

Fig. VI: 19. Stensättning och resta stenar på södra 
delen av Lopperstadstäkten Ö om landsvägen. Den 
ljusa stjärnan är enligt Sidén en fördjupning ”och 
tycktes stenarna varit satta i cirkel om densamma”. 
Teckning av H A R Sidén, AT A.

Stone-setting and orthostats, east of the road at the 
southern part of the cemetery at Lopperstad village. 
According to Sidén the light star is a depression 
"and the orthostats seem to have been placed in a 
circle around it”.

369



Fig. VI.20. Närbild på två guldberlocker och en 
guldpärla. I förgrunden berlocken från Lerkaka, 
SHM 3139, och guldpärlan från S Bäck, SHM 
5713, medan systerberlocken från Hörninge i Kö
pings sn, SHM 3060, ligger till vänster. Foto K 
Andersson.

Two gold trinkets and one goldbead in filigree- 
work. In the foreground the trinket from Lerkaka 
SHM 3139 and the bead from S Bäck, SHM 5713. 
The trinket to the left is from Hörninge and is very 
similar in decoration to the trinket from Lerkaka.

fynd har inte gjorts i dessa källor, men liknande 
fynd från bl a vattenhålet vid Eketorps borg och 
Skedemosse visar att det är förhistoriska offerplat
ser, vilka varit i bruk under äldre och troligen ock
så under yngre järnålder (Hagberg 1979 s 25, 
Lundh 1988 s 21f).

Trots det stora antalet fornlämningar i socknen 
är endast ett 10-tal gravar undersökta. Merparten 
av gravarna har dessutom påträffats i samband 
med nyodling eller vid grustäkt och har därför en
dast blivit föremål för en arkeologisk efterunder- 
sökning.

Av de sakkunnigt undersökta gravarna var fyra 
brandgravar och sex skelettgravar. Endast fem in
nehöll daterande fynd. Tidsmässigt täcker de fynd
förande gravarna större delen av järnåldern med 
den för Öland så vanliga fyndtomheten under folk
vandrings- och vendeltid.

Av de icke sakkunnigt undersökta gravarna bör 
fynden från tre hällkistor vid Bjärby omnämnas då 
gravinventariet var synnerligen rikt. Gravgodset 
utgjordes av två ögonfibulor, tre krumknivar, 2 
s-formiga knivar, två knivar med rak rygg, varav

en var drygt 22 cm lång, en blå glaspärla och en 
pryl.

En av fibulorna har ”öppna ögon” och tillhör 
Almgrens tredje grupp, fig. 45, medan den med 
inpunsade ögon och smal spiralhållare tillhör den 
s k preussiska undergruppen. Utvecklingen av fi- 
bulan med ”öppna ögon” skedde troligen inom det 
markomanniska området vid tiden kring Kr födel
se och att de därefter spreds till det nordgerman
ska området, medan den andra fibulatypen 
utvecklades inom det nordösttyska området och 
spreds öster och norrut längs östersjökusten och 
till öarna Öland, Gotland och Bornholm (Alm
gren 1897 s 23ff, Cosack 1979 s 63).

De tre lerkärlen uppvisar samtliga tidiga drag. 
Det pokalformade kärlet tillhör en grupp kärl med 
hög skuldra och öra där örat utgår från mynnings- 
kanten. Kärlformen, som är främmande för den 
nordiska formkretsen, förekommer främst i de 
östra delarna av Tyskland där den dateras till 
en tidig del av äldre romersk jänålder (Stenberger 
1933 s 30). Även det bikoniska kärlet, med den 
skarpvinklade skuldran och den utvikta och faset
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terade mynningskanten, innehåller formelement, 
som kan härledas till den förromerska traditionen.

Fibulorna och redskapsuppsättningarna visar att 
tre generationer kvinnor ur det övre sociala skiktet 
gravlagts under den andra hälften av det första 
århundradet och början av det andra århundradet 
e Kr vid Bjärby by.

Ytterst få lösfynd är kända från socknen. Flerta
let av dessa härrör från tidsskedena romersk järn
ålder och vikingatid, men det finns även fynd från 
vendeltid, däribland ett mycket vackert ormögle- 
spänne, SHM inv nr 6819.

Från Lerkaka bys ägor kommer två lösfynd, en 
päronformad guldberlock och ett hankbeslag till 
en bronsspann, och från Södra Bäck kommer en 
bikonisk guldpärla. Både guldpärlan och guldber
locken uppvisar sådana tekniska likheter att det är 
troligt att de tillverkats av samme guldsmed. Guld
berlocken har dessutom en direkt parallell i en 
berlock från Hörninge i Köpinge socken (Anders
son 1987 s 137).

Även hankbeslaget till bronsspannen, i form av 
ett kvinnoansikte omgivet av två delfiner, har flera 
paralleller på Öland. Traditionellt anses dessa 
spannar vara tillverkade i den italienska provinsen 
Campanien, men nyare forskning har påvisat att 
dessa bronsspannar tillverkades över stora delar 
av Mellaneuropa under sen förromersk och äldre 
romersk järnålder. Flertalet av de öländska hank
beslagen härrör troligen från spannar, vilka tillver
kats inom det kelto-romerska området och inte 
i Campanien (Poulsen 1988 s 97 ff).

Sammantaget visar de fasta fornlämningarna, 
grav-, boplats- och lösfynden, på en ganska jämn 
bebyggelse kontinuitet under hela järnåldern. En 
viss förskjutning av bebyggelsen till östra landbor
gen kan dock iakttagas under yngre järnålder. Det 
bör också noteras att senvikingatida skelettgravar 
inte framkommit i kyrkbyn utan i och invid byarna 
Lerkaka och Lopperstad.

Fig. VI.21. Runsten uppställd öster om landsvägen 
vid Bjärby by. Texten lyder ”Härfrid och Vidbjörn 
läto resa sten efter Fastulf sin fader. Siglaug lät resa 
efter sin make. Han är begraven i kyrkan”. Foto 
KLM.

Rune-stone situated at Bjärby to the east of the road. 
The text says ”Härfrid and Vidbjörn raised this 
stone after Fastulf, their father. Siglaug raised it for 
her husband. He is buried in the church”.

371



1:50 000.

372



6. Summary
The parish of Runsten lies on the eastern side of 
the island with the parish of Långlöt on its nort
hern, Norra Möckleby on its southern, and Al- 
gutsrum, Glömminge and Högsrum on its western 
boundary.

Öland itself lies on a bedrock of limestone, most 
of which is covered by lime-rich moraine clays. In 
the southernmost part of Runsten parish, how
ever, a layer of glacial deposited moraine runs in 
an east-west direction. These glacial deposits un
derwent a shift during the course of the regression 
of the Baltic ice-lake and to-day exist as a number 
of low ridges. The 3-4 m high Ancylus ridge runs 
at right angles to these ridges. When the Ancylus 
ridge was formed, a large number of lagoons were 
cut off from the Baltic, and these thus became 
shallow lakes and swamps. There are almost 200 
sites with registered Ancient Monuments in Run
sten parish. In this respect the parish is one of the 
richest on Öland. The visible graves are largely 
concentrated to the Ancylus ridge or the “Östra 
Landborgen”, as it is known on Öland, and to the 
extension of the Övetorp ridge in the southwest of 
the parish. Even smaller moraine ridges, both to 
the east and to the west of the “Östra Landbor
gen”, have been used as cemeteries.

There are about 60 registered building remains 
most of them situated in the wooded western part 
of the parish. Most of the building complexes lie in 
this part of the parish, which consists mainly of 
outlying land and the remains have therefore not 
been disturbed by modern agriculture. There are, 
for example, several large building complexes, 
with associated graves and cemeteries, to the 
northwest of Vanserum village.

Virtually no monuments are to be found on the 
belt of land to the west of the Ancylus ridge. This 
is not so much the result of destruction by cultiva
tion, but rather the consequence of this land ha
ving been wet and marshy up until the middle of 
the 19th. century when local farmers began to un
dertake large-scale drainage of these bogs.

In the western part of the parish there are a 
number of springs which have now been made into 
wells. When the source streams to these wells were 
enlarged, hazel rods with bobbin-shaped heads 
and fractured human, cattle and horse bones came 
to light. When the sources of the springs at Åkerby 
and Horsbrunn were likewise enlarged, similar 
finds were discovered. No datable finds have 
emerged from these springs, but artefacts from 
locations such as the water hole at the Eketorp 
fortress and the Skedemosse bog show that these 
votive deposits were in use during the early iron 
age and probably also during the late iron age. 
(Lundh, 1988, p. 21ff).

Although there are a large number of Ancient 
Monuments in the parish, only about 10 graves 
have been excavated. Moreover, most of them 
were discovered following land reclamation or gra
vel extraction.

Of the graves excavated by archeologists, four 
were cremation graves, and six inhumations. Only 
five of the graves contained datable finds. The 
time span of the graves containing grave-goods 
stretches over the greater part of the iron age, 
Characteristically for Öland, the Migration and 
Vendel periods have not yielded any grave-goods.

Of the graves which had not been professionally 
excavated, finds from three stone-cists discovered 
in Bjärby are worthy of particular mention. All 
three graves contained vessels and two of the gra
ves contained eye-fibulae.

Of the two eye-fibulae, the one with the “open 
eyes”, belongs to Almgren’s third group, fig. 45, 
and the one with the “punched eyes” and the thin 
spiral clasp is reminiscent of the fibula, fig. 57, in 
the same group. The former belongs to the early 
type of fully developed eye-fibula and has been 
dated by Almgren and Cosack to the middle of the 
first century A.D., and the latter to the middle of 
the second century A.D. (Almgren 1897, p. 23ff, 
Cosack 1979, p. 63)

The three clay vessels show an early and particu-

H A R Sidén’s drawing of orthostats NW of Vanse
rum village.

Fig. VI:22. Resta stenar NV om Vanserums by. 
Teckning HAR Sidén, ATA.
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larly characteristic style. The goblet-formed ves
sel, for example, belongs to a group of vessels with 
high shoulders where the upper part of the ear has 
been fastened at the lip of the vessel. The form of 
this vessel is somewhat foreign to the nordic tradi
tion, but these pots have even been found in the 
eastern parts of the D.D.R. where they have been 
dated to the early part of the early Roman iron age 
(Stenberger 1933, p. 30). These pre-Roman style 
elements can even be found in the biconical vessel 
with the sharply angled shoulder and the facetted 
lip.

The fibulae and the collection of tools indicate 
that women from three generations, and belonging 
to the upper stratum of their community, were 
interred at Bjärby, and that these interments had 
taken place from the second half of the first to the 
second half of the second century A.D.

Hardly any scattered finds have been found in 
the parish. Most of them belong to the Roman iron 
age and the Viking age, but even finds from the 
Vendel period, amongst them a beautiful snake- 
eye brooch, S.H.M. inv. nr. 6819, have been reco
vered. Two extremely attractive scattered finds, a 
handle-mounting, crafted in the form of a female 
face surrounded by two dolphins, belonging to a 
bronze bucket, and a pear-shaped gold pendant 
come from Lerkaka village, while a biconical gold 
bead was found in Södra Bäck. The gold bead and

the gold pendant show such technical similarities, 
that it may be concluded that they are both the 
work of the same goldsmith. The gold pendant, 
moreover, has a direct counterpart in a pendant 
from Hörninge in Köpinge parish (Andersson 
1987, p. 137), and even similar comparisons can be 
made between the bucket fittings, and several 
other finds on Öland. These buckets are generally 
thought to have been made in the Italian Campa
nia, but recent research has proved that these 
bronze buckets were manufactured in large parts 
of Central Europe during the late pre-Roman iron 
age and the early Roman iron age, and therefore 
the bucket mountings from Öland probably came 
from buckets made in the celto-roman regions. 
(Poulsen 1988, p. 97ff).

When considered in their entirety, the Ancient 
Monuments, that is the graves, the settlements and 
the scattered finds, indicate that settlement had 
been spread relatively evenly during the whole of 
the Iron age. It should be noted, however, that 
during the late Iron age there was a certain tenden
cy to favour the establishment of communities on 
the “Östra Landborgen”. It should also be noted 
that inhumation graves from the late Viking age 
were found close to, and in, the villages of Lerka
ka and Lopperstad, but not in the village of Run
sten, where there is a church.

Fig. VI.23. En tjurfigur av brons påträffad i Spjute- 
rum, Runstens socken, enligt uppgift ett gravfynd. 
Längd 17,3 cm. LUHM 21 010. Foto LEHM.

A bull figure of bronze from Spjuterum, Runsten 
parish. The unusual object is said to have been 
found in a grave. L. 17.3 cm. LUHM 21 010. Pho
to LUHM.
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VII Norra Möckleby sn
av Margareta Beskow Sjöberg

1. Inledande sockenbeskrivning

Norra Möckleby socken ligger på Ölands östra 
sida, i Ölands södra mot. Socknen gränsar i norr 
till Runsten, i väster till Algutsrum och Torslunda 
och i söder till Gårdby socken. Ytan är 3 597 ha 
fördelat på 39% åker, 15% ängsmark, 11% skogs- 
och hagmark samt 35% övrig mark (Öland III 
s 535). Uppodlingsgraden är hög, stora områden 
med öppen åker finns dels väster om landbor
gen innan Mittlandsskogen tar över, och dels öster 
om landborgen innan sjömarkerna tar vid. Sock
nen ligger inom det mellanöländska moränområ
det och odlingsbetingelserna är goda. I övergångs- 
zonen mot Mittlandsskogen är landskapet mer 
växlande mellan åkrar och lövskog/betesmark. 
Planterad tallskog finns utmed landborgen i södra 
delen av socknen. Öster om landborgen och ner 
mot sjön är landskapet öppet med åkrar och betes
mark och en och annan planterad talldunge.

Ancylusvallen löper i nord—sydlig riktning ge
nom socknen, följd av landsvägen. Landborgen är 
mest framträdande i det öppna landskapet norr om 
kyrkan. Stora gravfält finns på ancylusvallen såväl 
här som längre söderut vid Dörby. I avsnittet sö
der om kyrkan omges ancylusvallen av utbredda 
sand-grusområden som fortsätter in i Gårdby 
socken. Här finns områden med sandhed, numera 
till största delen igenplanterade med tallskog. Vid 
Hagby och Bläsinge och ned till Övra Ålebäck i 
Gårdby finns en sand/grusvall, som torde vara Li- 
torinahavets strandvall.

Norra Möckleby genomkorsas också av en för 
Öland mer ovanlig geologisk bildning, nämligen 
en isälvsavlagrad åsrygg. Denna löper i nordväst- 
sydostlig riktning genom socknen från dess nord
västra hörn, förbi kyrkan och ut i Östersjön vid 
Bröttorpsören. Åsen är en fortsättning på Jord- 
torpsåsen i Algutsrums sn (Jfr SGU:s jordartskar- 
ta, bladet 4G/4H Kalmar NO/Runsten NV). 
Isälvsåsen är, och har tidigare i än högre grad va
rit, krönt av gravfält (fornl nr 67, 68,109,110,113, 
114; 24, 25, 42).

Norra Möckleby har idag tio byar plus några 
mindre ensamgårdar eller torpställen i inlandet. 
Bebyggelsen är tämligen jämnt spridd över sock
nen.

Järnålderns bebyggelse representeras av ett 20- 
tal platser med husgrunder och stensträngar. 
Samtliga dessa, utom en, ligger öster om landbor
gen, i sjömarkerna eller insprängda mellan åkrar. 
Ett område med sex husgrunder finns t ex i betes
mark öster om Hagby (fornl 37). I Strandtorps 
marker öster om landborgen ligger enstaka hus
grunder insprängda mellan åkrarna. Strax norr om 
Bettorp ligger den enda ”fornbyn” i socknens in
land. Här finns fyra husgrunder med tillhörande 
stensträngssystem och gravfält (fornl nr 115).

I Norra Möckleby finns en oval ringvall registre
rad som fornborg (fornl nr 1). Fornborgen ligger i 
Mittlandsskogen, nära socknens sydvästra hörn. 
Den ligger liksom Gråborg och Ismantorps borg 
nära öns mittlinje och endast 3 km söder om den 
mäktiga Gråborg. Tämligen exakt 3 km åt sydväst 
resp sydost om Norra Möckleby borg ligger Len
stads borg i Torslunda socken resp Högkullback- 
en, fornborgen i Gårdby socken. Norra Möckleby 
borg är svårtillgänglig och svår att överblicka pga 
vegetationen, men den utgörs av en oval, utrasad 
ringmur med en största diameter av 85 m.

Norra Möckleby är en fornminnesrik socken. 
Där finns sammanlagt 346 synliga anläggningar, 
som bedömts vara gravar. Av dessa ingår 245 st i 
gravfält, medan övriga ligger spridda enstaka eller 
i grupper om två—tre stycken. På ancylusvallens 
tre stora gravfält finns sammanlagt 136 synliga 
gravanläggningar registrerade. Med all sannolik
het finns, och framför allt har funnits, betydligt 
fler gravar numera utan markering ovan jord. I 
socknens södra del, vid Gårdbygränsen och hu
vudsakligen i Gårdby, finns ett större gravfält på 
sandhedsområdet, dvs Övra Ålebäcks-fältet, un
dersökt på 1890-talet av Bæhrendtz (fornl nr 11, jfr 
kap VIIL3). En modernare undersökning gjordes 
i början av 1960-talet i samband med vägom- 
läggning väster om kyrkan (fornl 50, jfr kap 
VII:3). Överodlade gravfält har inte undersökts i 
socknen, men finns säkerligen både på ancylusval
len, t ex söder om gravfältet fornl 106, och på 
isälvsåsen öster om kyrkan.
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Fig. VII:1. Flygbild från sydväst över N Möcklebyl 
Bröttorp. Under vägen rakt nedanför kyrkan låg 
grav fältet fornl nr 50, som undersöktes 1963, och 
på åkern till vänster därom och utmed landsvägen 
låg troligen de gravar som O C Ekman grävde ut 
1835, dvs södra delen av fornl nr 106. Foto M Bes
kow 1972. Publicerad med tillstånd från försvars
staben.

Aerial view of N Möckleby from the south-west. 
Cemetery inv no 50, excavated in 1963, was situated 
at the road in front of the churrh. In the field to the 
left of the church was the southern end of cemetery 
inv no 106, where O C Ekman excavated some 
mounds in 1835.

2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och 
gravfält

2. Röse och stensättning, på moränkulle i löv
skogsmark, 1,4 km V om Dörby, benämnes 
”Stretrör”. Röset är runt 20 m d och 1 m h 
och har kantkedja av intill meterstora stenar 
samt två kistliknande stenkonstruktioner i 
packningen innanför kantkedjan. Skadat av 
makadamkrossning och väg. Stensättningen 
är rund, 13 m d och 0,2 m h och omges av en 
2 m bred kantvall av stenar, 0,1—0,8 m sto
ra.

3. Gravfält, på moränrygg i lövskogsmark, 800 
m V om Dörby. Fältet är 25x70 m stort, 
mycket igenväxt, och består av 11 fornläm- 
ningar: Åtta runda stensättningar, 5—8 m d 
och 0,1-0,2 m h, övertorvade, två med mitt
stenar. En rektangulär stensättning 7x12 m 
och 0,3 m h med gles kantkedja av intill me
terstora stenar. En oregelbunden stensätt
ning ca 11 m d och 0,2 m h. En f d rest sten,
1,8 m h.

4. Två stensättningar, på moränrygg i lövskogs
mark, 100 m SV om nr 3. Stensättningarna 
är runda, 7 m d och 0,15 m h, övertorvade.

6. Stensättning, på sandås i lövskogsmark, 75 
m SV om nr 4. Stensättningen är rund, 12 m 
d och 0,3 m h, övertorvad och har mittröse, 4 
m d och rest av kantkedja.

7. Fyra stensättningar, på moränås i lövskogs
mark, utmark till Dörby, 1,5 km SV om byn. 
Stensättningarna är runda, 8—15 m d och 
0,1—0,4 m h, övertorvade och den största 
har rest av kantkedja. Gropar i flera av sten
sättningarna.

8. Röse, på impediment i åkermark till Blä- 
singe, 150 m Ö om nr 7. Röset är runt, 10 m 
d, 1 m h och eventuell ursprunglig gravkon
struktion är överlagrad av odlingssten.

9. Gravfält, på flack sandås — sandhed, ut
mark, till Bläsinge och Dörby, 1,5 km V om
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Bläsinge och på gränsen till Gårdby sn 
(fornl. nr 11 i Gårdby sn). Gravfältet år to
talt, (i båda socknarna) 20-40x120 m och 
består av 15 fornlåmningar: Tolv runda sten- 
sättningar 6—12 m d och 0,1—0,2 m h, över- 
torvade samt tre rektangulära stensättning- 
ar, 8x14, 9x11 och 10x 12 m stora och 0,2- 
0,7 m h, övertorvade. Gravfältet undersök
tes 1896 av F J Bæhrendtz, se beskrivning i 
kap. VIII:3 (Gårdby sn, Övra Ålebäck).

10. Två stensättningar, på sandås, tallplante
ring, 50 m ONO om nr 9. Stensättningarna 
är runda, 12 och 23 m d, 0,3 m h, övertorva
de. Den större har enstaka meterstora kant- 
kedj estenar samt gropar efter borttagna 
kantstenar.

12. Stensättning, på sandhed med tallplantering, 
25 m S om nr 10. Stensättningen är rund, 10 
m d, 0,4 m h och övertorvad.

13. Två stensättningar, på flack, lövskogsbevux- 
en sandmark, 200 m N om Bostorp. Sten
sättningarna är runda, 17 resp 5,5 m d, 0,3 
resp 0,15 m h och övertorvade. Den stora 
stensättningen har kantkedja av halvmeter
stora stenar medan den mindre begränsas av 
en låg vall och har konkav profil. Intill sten
sättningarna finns stensträngar bildande en 
rund inhängnad, 60 m d, och en fägata till 
denna, 110 m 1.

14. Två rösen, på moränrygg, impediment i 
åkermark, 400 m VSV om Bostorp. Rösena 
är oregelbundna, ca 18 m d och 1,7-2 m h. 
De är belamrade med röjningssten och gro
piga. Ytterligare ”odlingsrösen” finns på 
samma moränrygg.

16. Hög, på flack moränrygg, impediment i 
åkermark, 700 m Ö om Bostorp. Högen är 
rund, 17 m d och 1,8 m h med enstaka stenar 
synliga i ytan. I mitten är några kantställda 
kalkstenshällar. Belamrad med odlingssten 
och jord och bevuxen med lövbuskar.

17. Gravfält, på ancylusvallen vid Dörby. Grav
fältet sträcker sig idag 370 m utefter den 
flacka strandvallen på en bredd av 30—120 
m, men bör ursprungligen ha varit betydligt 
större, söndergrävt av grustäkter. Fältet om
fattar nu 45 synliga fornlämningar: tio runda 
stensättningar, tre runda stenkretsar, tre 
rektangulära stenkretsar och 28 resta stenar. 
De runda stensättningarna är 6—11 samt 19 
och 20 m d och 0,1—0,3 m resp 0,8 och 1,0 m 
h, en stensättning i S delen har kantkedja 
och den största stensättningen, belägen i N 
delen, har mittgrop 8 m d. Stenkretsarna är 
dels runda 9—15 m d av 5—6 stenar 0,5-1,4 
m h och dels rektangulära 14x14, 5x15 och 
18x22 m stora av 7 (8), 15 (18) och 7 (8) 
resta stenar, 0,5 —1,5 m h. De resta stenarna 
är 0,5-1,5 m h, stående och liggande. San

nolikt finns åtskilliga gravar mellan de ovan 
mark markerade. Undersökningar på 1890- 
talet genom F J Bæhrendtz, se kap. VII:3.

23. Rest sten, på ancylusvallen, 650 m N om 
gravfältet fornl. nr 17. Stenen är 1,2 m h och 
1 m b.

24. Stensättning och rest sten, på krön av grusås, 
isälvsavlagring i åkermark till Dörby, 1,3 km 
Ö om Bröttorp. Stensättningen är rund, 9 m 
d och 0,3 m h, övertorvad och med rest av 
kantkedja. Den resta stenen är 1 m h och 1 
m b.

25. Rad av sju resta stenar, på krön av grusås i 
åkermark, 75 m SO om fornl. nr 24. Stenra- 
den är 32 m 1 svagt böjd, stenarna 1-2 m h 
eller 1 och 0,6—1 m b. Rest av bautastens- 
gravfält på den åsrygg som sträcker sig från 
N Möckleby kyrka ned till Bröttorpsören. 
Bautastensgravfält här antecknat av Hire
ling på 1790-talet, Sidén 1874 och Bæhrendtz 
1897. Troligen fyndplats för gravfynd KLM 
2744-46 m fl, se vidare kap. VII:3.

27. Sex resta stenar, på krön av flack grusås, 
åkermark till Dörby, 2 km ONO om byn. 
Stenarna står nära varandra och intill dem är 
ett odlingsröse. Rest av stenkrets? Stenarna 
är 1-1,8 m h och 0,9-1,2 m b.

28. Tre resta stenar, på krön av grusås, impedi
ment i åker, 1,4 km Ö om Hagby. Stenarna 
står i rad på ca 10 m och är 1,6-2,0 m h.

29. Stensättning, på flackt åskrön, 250 m Ö om 
nr 28. Stensättningen är rund 11 m d och 0,3 
m h, övertorvad.

30. Stensättning, på flackt åskrön, 125 m Ö om 
nr 29. Stensättningen är rund, 9 m d, 0,3 m h 
och har kantkedja av halvmeterstora stenar. 
Fornl. 28—30 ligger på samma åskrön och 
kan vara rester av eller tecken på ett större 
gravfält.

32. Gravfält, på strandvall i sjömarker till Hag
by, 1 250 m Ö om byn, omgivet av sten- 
strängssystem och husgrunder (fornl. nr 37, 
39). Gravfältet är 30x100 m och omfattar 
fyra runda och tre rektangulära stensättning
ar. De runda stensättningarna är 7—14 m d, 
0,3-0,6 m h och övertorvade, en har kant
kedja av halvmeterstora stenar. De rektan
gulära stensättningarna är 6x9 m stora, 
0,3—0,4 m h och har kantkedjor och resta 
hörnstenar. Stensättningarna är gropiga som 
spår av den undersökning som Bæhrendtz 
gjorde här 1897 (SMH 10477), se vidare kap. 
VII:3.

33. Hög och två stensättningar, på litorinavallen 
400 m N om Hagby. Högen har varit rund 
(skadad), 20 m d och 1,6 m h. Stensättning
arna är runda, 10 resp 8 m d och 0,7 resp 0,1
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Fig. VII:2. Fornlämning nr 16, enstaka hög liggan- Single mound, inv no 16, situated as an impediment 
de som impediment i åker öster om Bostorp. Foto in a cultivated field east of Bostorp.
M Sjöberg 1977.

m h, den större skadad och med grop i mit
ten. Troligen rest av gravfält, jfr kap. VII:3.

34. Stensättning, på moränkulle, impediment i 
åker, 500 m NO om Hagby. Stensättningen 
är rund, 14 m d, 0,4 m h och har rester av 
dubbla kantkedjor.

35. Stensättning, på flack strandvall, 1,5 km 
OSO om Hagby. Stensättningen är rund, 9 
m d, 0,1 m h, övertorvad och har kantkedja 
av halvmeterstora stenar.

36. Två stensättningar och rest sten, intill hus
grund på strandvall, 1 km Ö om Bläsinge. 
Stensättningarna är runda, 22 resp 10 m d, 
0,2 resp 0,5 m h, den större med ränna i 
kanten efter bortplockade kantkedjestenar. 
Den resta kalkstenshällen (avbruten?) är 0,3 
m h och 1,2 m 1. Husgrunden ligger mellan 
stensättningarna och den resta hällen.

40. Tre stensättningar, på sandrygg (rest av 
strandvall?, 700 m Ö om Hagby. Stensätt
ningarna är runda, 6,7 och 11 m d, 0,1 och 
0,6 m h, övertorvade, den största med kant
kedja av meterstora stenar och odlingssten 
pålagd.

42. Stensättning, på krön av grusås, isälvsavlag- 
ring, 2 km OSO om Bröttorp. Stensättning
en är rund, 13 m d, 0,5 m h, övertorvad och 
har kantkedja av intill meterstora stenar, be

lamrad med odlingssten. Stensättningen lig
ger på samma åsrygg som fornl. 24— 25 och 
kan ha ingått i ett större gravfält.

44. Gravfält, på litorinavallen i S änden av Blä
singe by, benämnt ”Södra hög”. Gravfältet 
är 110x110 m och består av 31 synliga forn- 
lämningar: En hög, rund, 22 m d, 1,7 m h 
och med mittgrop, 8 m d (spår av bastu eller 
källare?). En rektangulär stenkrets, 5x6 m 
av 4 resta stenar, 0,2—0,6 m h. Cirka 20 
runda stensättningar, 4—13 m d och 0,1—0,9 
m h, övertorvade, några har mittgropar och 
en har kantränna. Nio ”resta” stenar, 1,3— 
2,0 m h eller 1 varav åtta ligger inom stensätt- 
ningsområdet, medan den nionde står 50 m 
V om gravfältets SV hörn. Intill gravfältet 
finns en kallmurad åttakantig murkonstruk
tion, inhägnad, ca 20 m d, omkring en väder
kvarn.

46. Gravfält, på litorinavallen SO om Bläsinge 
och 100 m NO om nr 44 som det troligen 
ursprungligen hört ihop med, benämnt 
"Norra hög”. Fältet omfattar 5 fornlämning- 
ar inom ca 25x60 m: En hög, rund 25 m d,
1,9 m h med avplanad topp och täktskador i 
SÖ delen. Fyra runda stensättningar 5, 5, 7 
och 10 m d och 0,1-0,3 m h, övertorvade. 
Den största stensättningen, som ligger V om 
högen är mycket skadad och otydlig.
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47. Hög, på litorinavallen, impediment i åker, 
100 m SO om nr 44. Den år rund, 23 m d, 1,2 
m h och har genom överodling utplanad pro
fil.

50. Gravfält, på ancylusvallen, invid landsvägen 
i Bröttorp, 160 m V om N Möckleby kyrka. 
Upptäckt och delvis undersökt i samband 
med vägbygge 1962 varvid fyra av de åtta 
framkomna runda stensättningarna grävdes 
ut, se vidare kap. VII:3 (SHM inv. nr 
27513).

51. Hällkista, på strandvall, 1,2 km SO om Blä- 
singe. Undersökt och borttagen 1960 av K G 
Petersson. Se vidare kap. VII:3 (SHM inv. 
nr 27772).

54. Tre stensättningar, på moränkulle i löv
skogsmark i Bläsinge utmark, 2,5 km VNV 
om byn och 375 m NNV om fornl. nr 7.' 
Stensättningarna är runda 6, 8 och 9 m d och 
0,1, 0,2 och 0,4 m h, den största med kant
kedja av halvmeterstora stenar och pålagd 
odlingssten.

59. Stensättning, på moränkulle intill gården 
Aniskullen, 500 m NV om Bostorp. Sten- 
sättningen är rektangulär, övertorvad och 
med rester av kantkedja av halvmeterstora 
stenar. Intill finns några kantställda kalk- 
stenshällar, hällkista?

60. Stensättning, på sandmark - lövskog, 500 m 
N om Bostorp. Stensättningen är rund, 8 m d 
och 0,3 m h, övertorvad och har rester av 
kantkedja av halvmeterstora stenar samt 
gropskador. Ansluter till stensträngsområ- 
de.

61. Röse, på flack moränplatå, impediment i 
åker, 300 m NNV om nr 60. Ett eventuellt 
ursprungligt gravröse är helt dolt under ett 
20x30 m stort och 1,9 m h röjningsröse. I 
rösets N del finns en grop med uppstickande 
kalkstenshäll 1 m 1, möjligen del av en kista.

64. Stensättning, på sandmark, hagmark, 350 m 
SV om Bostorp. Stensättningen är rund, 15 
m d, 1 m h och belamrad med odlingssten.

66. Rest av röse, på impediment i åker, 1,1 km 
Ö om Bostorp. Rösebottnen är rund, 18 m d 
och belamrad med röjningssten.

67. Rest av röse, på moränås, impediment i 
åker, 500 m NO om Norrgården i Gunnars- 
torp. Rösebottnen är oregelbunden ca 10 m 
d och belamrad med odlingssten.

68. Röse, skeppssättning och rest sten, på mo
ränrygg, 550 m NNO om Norrgården i Gun- 
narstorp. Röset är runt, 20 m d, 2 m h och 
har mittgrop 10 m d, kanterna belamrade 
med odlingssten. Skeppssättningen är 8x27 
m och består av nio (urspr. tolv) stående och 
liggande stenar 1,3—2 m h eller 1. Odlings

sten i SÖ delen av skeppssättningen. Den 
resta kalkstenen är avbruten, 0,7 (1,8) m h,
1,1 m b och 0,2 m tj.

73. Stensättning, på moränmark i sjömarker till 
N Möckleby, 1,3 km NO om kyrkan. Sten
sättningen är rund, 11 m d, 0,3 m h, övertor
vad och har kantkedja av halvmeterstora 
stenar samt mittblock, 1,6x2 m stort.

76. Stensättning, intill husgrunder på strandvall i 
sjömarker, 1 km Ö om N Möckleby kyrka. 
Stensättningen är oval, 8 m d, 0,3 m h, över
torvad och har mittstensättning, 5 m d och 
rest av kantkedja.

77. Stensättning, på strandvall i sjömarker, 200 
m NNO om nr 76. Stensättningen är rund, 8 
m d, 0,1 m h, övertorvad och har mittgrop.

78. Gravfält, på krön av strandvall i Bröttorps 
sjömarker, 1,2 km NO om N Möckleby kyr
ka. Gravfältet är 20—50x110 m och består 
av 13 runda stensättningar och tre ovala för
sänkningar (båtgravar?). Stensättningarna 
är 4-11 m d och 0,1-0,2 m h, övertorvade 
och gropiga (urplockade). Försänkningarna 
är 3x4—6 m och 0,3—0,4 m dj. Ca 50 m Ö 
om gravfältet ligger fyra stensättningar, nr 
87 som bör ha ingått i samma gravfält. Mel
lanliggande markavsnitt är omgrävt. Trolig 
plats för en av Bæhrendts undersökningar 
1892, se kap. VII:3.

83. Stensättning, intill husgrund och stensträng
ar på moränmark/betesmark, 200 m N om 
Strandtorp. Stensättningen är rund, 6 m d, 
0,2 m h och övertorvad.

84. Stensättning, på strandvall i N Möckleby sjö
marker, 1,6 km ONO om kyrkan. Stensätt
ningen är rund 17 m d, 1 m h, byggd av 
meterstora stenar och har kantkedja av intill
1,4 m stora stenar.

85. Två stensättningar, på strandvall, 30 m V om 
nr 84. Stensättningarna är runda, 17 och 11 
m d, 0,1 m h och övertorvade, den större har 
två kantkedjestenar kvar. Rösebotten?

87. Fyra stensättningar, på krön av strandvall i 
Bröttorps sjömarker, 50 m Ö om nr 78. Sten
sättningarna är runda, 12-13 m d och 0,1 
och 0,4 m h, övertorvade men urplockade 
och skadade. I den största finns en uppstick
ande kalkstenshäll, eventuellt hällkista. 
Stensättningarna har sannolikt ingått i ett 
större gravfält tillsammans med nr 78. Mel
lanliggande markavsnitt är omgrävt. Jfr kap. 
VII:3.

89. Två stensättningar, intill husgrunder på flack 
moränplatå, 150 m V om Strandtorp. Sten
sättningarna är runda, 13 och 9 m d, 0,3 och 
0,5 m h och övertorvade, den större har mitt
grop, 5 m d.
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VII:3. Flygbild över gravfältet nr 106 NV om N Aerial photo of cemetery no 106, NWofN Möckle- 
Möckleby kyrka. Foto från Ö, U E Hagberg. by church.

90. Två stensättningar, på moränås, impedi
ment i åker till Bröttorp, 700 m Ö om N 
Möckleby kyrka. Stensättningarna är runda, 
14 och 15 m d, 0,3 m h, övertorvade och med 
mittblock, 1 resp 1,5 m stora. Odlingssten 
påförd.

97. Stensättning, på strandvall i stensträngsom- 
råde i Hagby sjömarker, 175 m N om grav
fältet nr 32. Stensättningen är rund, 9 m d, 
0,3 m h, övertorvad och har några kantked- 
jestenar kvar.

98. Stensättning, i stensträngsområde, 80 m Ö 
om nr 97. Stensättningen är rektangulär 5x5 
m, 0,2 m h och övertorvad.

101. Gravfält, på ancylusvallen V om landsvägen, 
800 m Ö om Bettorp. Fältet sträcker sig (nu
mera) ca 260 m utefter ancylusvallen på en 
bredd av 20—45 m. Gravfältet omfattar 40 
fornlämningar: 22 runda stensättningar, 5- 
11 m d, 0,1-0,2 m h, övertorvade. En oval 
stensättning 4x8 m, 0,3 m h, övertorvad och 
med en f d rest sten i kanten. En rektangulär 
stensättning, 8x13 m, 0,1 m h, övertorvad 
och med mittgrop, 5 m d. Sex resta stenar 
(alla utom en numera liggande) 1,5-2,2 m h 
eller 1. Gravfältet är överodlat och används 
som upplagsplats för gödsel och sten. Ca 500 
m söderut börjar nästa nu synliga gravfält 
(nr 106) och landborgen mellan dem är sön- 
dergrävd av grustäkter etc. Sannolikt har här

funnits en följd av gravfält utefter landbor
gens krön från sockengränsen till Runsten 
och ner mot kyrkan.

103. Stenkrets och rest sten, på grusplatå-betes- 
mark Ö om landborgen, 900 m N om N 
Möckleby kyrka. Stenkretsen består av fyra i 
kvadrat ställda stenar, 8 m sida. Den resta 
stenen är lutande, 1 m 1.

104. Stensättning, på grusplatå, 25 m S om nr 103. 
Stensättningen är rund, 8 m d, 0,2 m h över
torvad och med halvmeterstora kantkedje- 
stenar.

105. Två stensättningar, på grusplatå, 80 m V om 
nr 103. Stensättningarna är runda 5 och 6 m 
d, 0,2 m h och övertorvade.

106. Gravfält, på ancylusvallen 700 m N om N 
Möckleby kyrka. Fältet sträcker sig numera 
ca 260 m utefter landborgen på en bredd av 
20-50 m. Det består av ca 50 fornlämning
ar: Nio högar, runda, 8—15 m d, 0,5—1,8 m 
h, den största har kantkedja av 0,5—1 m 1 
stenar och avplanat krön. Övriga har mitt
grop 1-1,5 m d och några kantrännor 1—2 m 
b. 34 runda stensättningar, 6—11 m d, 0,1 — 
0,7 m h, övertorvade och några med mitt
grop. En rektangulär stenkrets, 3x7 m av 5 
(6) resta stenar, 1,2—1,5 m h, samt sex resta 
stenar 1 — 1,6 m h varav fyra omkullfallna. 
Gravfältet ligger 500 m S om nr 101 och har 
sannolikt ursprungligen ingått i en obruten
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följd av gravfält på landborgen från socken
gränsen till Runsten ner mot kyrkan. Land- 
borgsgravfälten fortsätter norrut i Runstens 
sn i Åkerby, Lopperstad etc (jfr kap. VI:2). 
I den odlade marken S om nr 106 finns spår 
av överodlade gravar. Bæhrendtz undersök
te 1892 fyra gravar på detta gravfält, se vida
re kap. VII:3.

108. Stensättning, på moränhöjd i lövskogsdunge 
mellan åkermark, 550 m NO om Norrgården 
i Gunnarstorp. Stensättningen är rund, 15 m 
d, 0,3 m h, övertorvad och har kantkedja av 
0,2-0,4 m stora stenar. Påförd odlingssten.

109. Röse, på moränhöjd, 100 m Ö om nr 108, 
röset är 18 m d och 2 m h, med välvd profil 
och mittgrop, 5 m d.

110. Stensättning och två resta stenar, på morän
ås i åkerkant, 100 m NV om nr 108. Sten
sättningen är rund, 6 m d, 0,3 m h och över
torvad. De resta stenarna är 2 resp 1,7 m h 
och står 15 m ifrån varandra.

112. Gravfält, på moränås (isälvsavlagring) med 
hagmark, 600 m VNV om Bettorp. Fältet är 
40x150 m och består av 20 fornlämningar: 
Tio runda stensättningar 5—14 m d, 0,1—0,4 
m h och övertorvade, den största med kant
kedja av 0,7-0,9 m stora stenar. Fyra rek
tangulära stensättningar varav två kvadrati
ska 6x6 resp 4x4 m och 0,1 m h, den större 
med mittstensättning, mittblock och rest av 
kantkedja. Övriga är 3x6 resp 3x4 m, 0,1- 
0,2 m h, den mindre har del av kantkedja av 
0,2 m stora stenar och två hörnstenar 0,4 m 
h. Rund stenkrets, domarring, ca 8 m d och 
bestående av 8 (9) resta och liggande stenar 
0,7-0,9 m h. Tre resta stenar, 1,3-2 m h, 
varav en kullfallen.

113. Gravfält, på moränås (isälvsavlagring) med 
hagmark, 400 m NO om Långrälla. Fältet är 
40x145 m stort och består av sju fornläm
ningar: Ett röse, runt, 20 m d, 2 m h av 
0,1—1 m stora stenar och har mittgrop, 4 m 
d, 1 m dj, omgiven av vall av utplockad sten, 
och rektangulär grop i ena kanten, 1x2 m 
stor. Sex runda stensättningar 5 — 18 m d, 
0,1—1,0 m h, den största röseliknande och 
med kantkedja av halvmeterstora stenar, 
övriga övertorvade och delvis skadade. Jord 
och odlingssten påfört i Ö änden.

115. Fem stensättningar, i husgrundsområde på 
moränås (isälvsavlagring), 200 m NV om 
Bettorp och 500 m Ö om nr 112. Stensätt- 
ningarna är runda, 7-13 m d, 0,2-0,6 m h, 
två större med öppen stenfyllning, övriga 
övertorvade. Röjningssten pålagt på de stör
re.

116. Stensättning och rest sten, på ancylusvallen 
vid Pelnabro på gränsen till Runstens sn. 
Stensättningen är rund, 18 m d, 0,6 m h och 
övertorvade. Den resta stenen är 0,5 m h. 
Rest av landborgsgravfält, jfr nr 106 och 
101. År 1920 hittades och förstördes två häll- 
kistor vid anläggningsarbete för Pelarne bro 
(Pelnabro) enligt tidningsnotis i ATA. Un
dersökning eller tillvaratagande av fynd fö
rekom ej.

125. Stensättning och rest sten, på sandås i skogs
mark, 500 m V om Bläsinge. Stensättningen 
är rund, 13 m d, 0,3 m h och övertorvad, den 
har mittgrop, 4 m d och några liggande kalk- 
stenshällar i ena kanten. Den resta stenen är 
1 m h, klumpsten.

Fig. VII:4. Teckning av ett gravfält ”på en kuller
stensås på Långrälla ägor” av H A R Sidén 1874. 
Motsvarar sannolikt gravfältet fornl nr 113 på is
älv såsen. ATA.

Drawing by H A R Sidén in 1874 of a cemetery at 
Långrälla. Probably corresponding inv no 113 si
tuated on the glaciofluvial ridge.
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Utdrag ur topografisk karta. Skala 1:50 000. nal Antiquities. Extracted from the topographical 
map of Sweden. Scale 1:50 000.
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3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Gravfält öster om Dörby, fornl nr 17
Enstaka gravar undersökta på och nordväst om gravfältet

Topografi
Gravfältet, fornl nr 17 ligger på landborgen, ancy- 
lusvallen, som här är tämligen flack och föga fram
trädande i landskapet. Höjden över havet är ca 15 
m. Gravfältet ligger 100 m öster om Dörby by och 
är omgivet av villabebyggelse och planterad tall
skog, vilket gör att fältet trots sin relativt stora 
utsträckning verkar inklämt. Delar av gravfältet är 
söndergrävt av gamla grustäkter och flera äldre 
fynd med beteckningen Dörby i museernas sam
lingar kommer förmodligen härifrån. Gravfältet 
har idag en utsträckning av 370 m i nord—sydlig 
riktning och en bredd av 30-120 m, bredast i sö
der. Gravfältet omfattar idag 45 registrerade forn- 
lämningar: stensättningar och några stenkretsar 
plus ett stort antal resta och liggande stenar. San
nolikt finns gravar utan markering ovan jord mel
lan de registrerade, och åtskilliga gravar torde ha 
förstörts vid grustäkt.

F J Bæhrendtz gjorde utgrävningar i Dörby 
1893, 1896 och 1897. Förutom några fyndtomma 
gravar ”i ett gärde strax norr om byn”, undersök
tes 1893 en grav på gravfältet, fornl nr 17. År 1896 
undersöktes ytterligare en grav på fältet samt två 
anläggningar norr och nordost om byn, varav åt
minstone en troligen legat i gravfältets norra ände. 
År 1897 återkom han och undersökte en rektangu
lär stenkrets, samt mätte upp och ritade av delar 
av gravfältet. I det följande beskrivs de åtta gravar 
som Bæhrendtz grävde ut i Dörby. De beskrivs en 
och en, eftersom de låg mycket spridda och var av 
olika utformning.

Grav på fornl nr 17/1893 (Bæhrendtz nr 4/1893) 
Denna grav låg ”ute på allmänningen ungefär 20 m 
söder från den nordligaste kvarnen” dvs i gravfäl
tets norra del. Det var ”en låg, rund kulle med en

Cemetery at Dörby, inv no 17, in the foreground a 
circular stone setting with stone kerb. Photo from 
south.

Fig. VII:5. Gravfält vid Dörby, fornl nr 17, med 
rund stensättning med markerad kantkedja i för
grunden. Foto från söder M Sjöberg 1977.
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Fig. VII:6. Rektangulär stenkrets i södra delen av 
Dörbygravfältet. Foto från norr M Sjöberg 1988.

Rectangular stone ring at the southern end of Dörby 
cemetery. Photo from north.

stor klumpsten midti”, dvs en stensättning med 
mittsten. Diametern var 7 m och mittstenen var 
0,7 m stor. ”Här och var spår af bränning, mest i 
sydvestra kanten, i öfrigt intet af metall eller ler
gods” avslutar Bæhrendtz lakoniskt sin beskriv
ning.

Grav på fornl nr 17/1896
"Bland grafvarna på allmänningen öster om byn, 
vid kvarnarna, undersöktes en. Den låg strax N 
om en där befintlig stor stenkrets och utmärktes 
endast af en liten flisa, som föga höjde sig öfver 
marken. Ingen kulle. Vid gräfning anträffades 
omedelbart under grästorfven en kolbädd och däri 
åtskilliga nitnaglar m m af järn. Ingen bestämd 
ordning kunde märkas i nitnaglarnas läge.”

Stenkretsar finns idag såväl i norra som södra 
änden av fältet, varför gravens läge inte kan be
stämmas med ledning av Bæhrendtz uppgifter. 
Gravens yttre markering utgjordes av en kant
ställd kalkstenshäll. Gravformen var brandlager. 
Fyndmaterialet från denna grav omfattar, förutom 
ett 20-tal nitar och spikar av järn, även en pincett 
av brons, en ring och några märlor av järn, samt 
ett sandstensbryne. Till fyndet finns även brända 
ben, vilket Bæhrendtz ej nämner. Graven kan da
teras till vikingatid.

Grav i norra änden av fornl nr 17/1896
Denna grav beskrivs som nummer två i Bæhrendtz’ 
rapport för 1896 och han beskriver dess läge ut
ifrån den nedan beskrivna graven ”på ett gärde

strax norr om Dörby by”. Den räknas här till fornl 
nr 17B. Bæhrendtz skriver: ”På samma gärde nå
got mera åt öster, alldeles intill landsvägen ligger 
en rund sandkulle med vid urhålkning i toppen, d 
17 m, h 1-2 m (sedd från olika sidor). Urhålkning- 
en = 5 m i diameter. Något väster om densamma 
påträffades inuti kullen ett röse af flisor och kuller
stenar (2-3 lag och 3-4 meter i utsträckning). 
Omkring 0,5 m under kullens yta fanns en tunn, 
finkornig kolbädd, som sträckte sig vida omkring. 
Obetydliga spår af brända ben. Intet af metall eller 
lergods.”

1 1976 års inventering beskrivs fornl 17B - vilket 
är den lilla del av gravfältet som ligger norr om 
avtagsvägen till Bostorp — som en rund, höglik- 
nande stensättning, 19 m i diameter och 0,8 m hög 
plus två resta stenar. Denna högliknande stensätt
ning har en skada i västra kanten. Det verkar rim
ligt att antaga att det är här Bæhrendtz grävt! Ty
värr hittades inte några föremål som kan tidsfästa 
denna stora stensättning.

Rektangulär stenkrets undersökt 1897
Bæhrendtz gjorde sommaren 1897 en kartering av 
gravfältet och ”uppmätte och aftecknade” två rek
tangulära stenkretsar ”1 den nordligaste å kartan 
gjordes fullständig undersökning för att utröna om 
det var en graf. Mycket kullersten anträffades och 
i midten fyra stora gråstenar af flere mansbördas 
storlek, men intet som tydde på begrafning.” 
Bæhrendtz konstaterar alltså att den rektangulära 
stenkretsen inte tycks vara någon grav och hänvi-
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sar sedan till Ahlqvist som i sin ”Ölands historia 
och beskrifning” förklarar ”dessa Öpna Rektang
elformer” som minnesmärken över ”Envigs- eller 
Tvekampsstrider” (Ahlqvist 1825 del 11:2 s 17). 
Ahlqvist betraktar Dörby-gravfältet, vilket han 
beskriver (s 16), som ”ett af Ölands flere Slagt- 
fält”.

Grav norr om Dörby/1896
Bæhrendtz undersökte 1896 rester av ett röse på 
ett gärde strax norr om Dörby by. Röset hade 
länge använts som stenbrott för murar. Dess höjd 
var vid undersökningstillfället 1 m, storleken an
ges endast som "stort röse”. Bæhrendtz skriver: 
"Jag ansåg det därför lämpligt att undersöka röset, 
då såpass mycket var undangjort. Emellertid be
fanns arbetet besvärligare än jag tänkt mig, på 
grund af de stora stenar, som anträffades nere i 
röset. Dessa, som utgjordes af 50-60 cm tjocka 
flisor, låg på bottensanden och hade bildat ett täm
ligen jämnt plan af ung 14 meters diameter. Under 
stenarna fanns endast vanligt bottengrus af samma 
beskaffenhet som på andra ställen i trakten. Den 
mellersta stenen var störst = 3x1,7x0,55 m; den 
kunde ej flyttas af den arbetsstyrka jag för tillfället 
disponerade öfver (8 man).” Det var således en 
mycket imponerande bottenläggning till ett röse. 
Att Bæhrendtz och hans åtta man inte lyckades ta 
bort dessa stenar gjorde dock mindre för under
sökningsresultatet, eftersom de låg på rent grus 
och gravfynden låg i rösets fyllning, ovanpå flisor
na. Bæhrendtz igen: ”Ofvanpå stenarne låg ett la
ger af grus och sten, vexlande från 1 meter till 0,5 
m tjocklek. I detta lager . . . anträffades lämning
ar af åtminstone trenne skelett utan hällkistor. Öf
ver och omkring skeletten, som var mycket mult
nade, låg i regel en del större stenar.” Röset inne
höll alltså tre skelettgravar, vilkas inbördes läge 
inte beskrivs. De vapen och föremål, som fram
kom i röset kan endast undantagsvis hänföras till 
något bestämt skelett: ”På skilda ställen påträffa
des: en skadad sköldbuckla (den låg öfver fotterna 
på ett af skeletten), två spjutspetsar (de lågo unge
fär midt i röset, korslagda öfver hvarandra; inga 
menniskoben i deras omedelbara närhet), fyra
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Fig. V1T.7. Gravfält vid Dörby, fornl nr 17, enligt 
HAR Sidéns teckning 1874. AT A.

små järnknifvar samt bitar af ett lerkärl. En del 
ben och tänder tillvaratogs på olika ställen i rö
set.” Med tanke på att röset varit stenbrott länge 
är det rimligt att anta att gravarna och deras inne
håll rubbats. De korslagda spjuten kan t ex ha 
lagts ner igen av någon stenhämtare, kanske för att 
skydda mot spökerier?!

Spjutspetsarna — den ena med hullingar - är 
långa och kraftiga och ovanligt välbevarade till 
skillnad från sköldbucklan, som är mycket frag
mentarisk. Spjuten och sköldbucklan liknar myck
et motsvarande delar i vapengravsfyndet från Stör
unge, Gärdslösa sn (Stenberger 1933 s 48). De kan 
dateras till yngre romersk järnålder, vilket dock 
inte innebär att hela detta märkliga röse därmed 
kan säkert hänföras till denna tid.

Tre gravar norr om Dörby (Bæhrendtz nr 1-3/ 
1893
Grav nr 1 låg ”i ett gärde strax norr om byn” och 
utgjordes av en skadad hällkista med skelett samt 
ett intilliggande brandlager. Ingetdera innehöll 
några föremål. Nr 2 var en låg kulle, utan spår av 
begravning. Nr 3 var ”en annan låg kulle, deri 
anträffades lemningar af ett stenröse, som fordom 
lär varit ganska stort.” I denna stensättning fanns 
ett brandlager och en bengrop mellan några ste
nar, men inga föremål.

Därmed är de undersökta gravarna vid Dörby 
genomgångna. Ett vapengravsfynd från yngre ro
mersk järnålder och en vikingatida brandgrav med 
båtnitar är de daterbara fynden. Från Dörby finns 
en hel del osakkunnigt tillvaratagna grav- och lös
fynd, som dels kommer från gravfältet på allmän- 
ningen, dels ofta anges vara funna norr om byn, 
dvs nära de gravar Bæhrendtz undersökte där (jfr 
kap VII:4 och 6). I lösfyndsmaterialet finns ett 
stort inslag av vikingatida, men också typiska ro
merska järnåldersfynd.
Källor, litteratur
Bæhrendtz’ grävningsberättelser fr 1893, 1896 och 
1897, avsnitten om Dörby.
SMH inv nr 10302:1:1—2 
Sjöberg 1978 s 25 
Stenberger 1933 s 51

A

Cemetery at Dörby, inv no 17, according to H A R 
Sidéns drawing in 1874.
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33, och troligt läge för gravfält V om Bläsinge un
dersökt av Bæhrendtz 1897. Utdrag ur ekonomisk 
karta (bladet 4H5a). Skala 1:10 000.

ly place for cemetery W of Bläsinge excavated by 
Bæhrendtz 1897. Extracted from the economic map 
of Sweden. Scale 1:10 000.
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Gravfält i Hagby sjömarker, fornl nr 32

Topografi
Detta gravfält ligger på en strandvall i sjömarker
na 1,25 km ostsydost om Hagby. Gravfältet sträck
er sig ungefär 100 m i nord—sydlig riktning utmed 
strandvallen på en bredd av 20-30 m. Det är om
givet av stensträngar och husgrunder och även en
staka stensättningar. Ca 250 m väster om gravfäl
tet ligger t ex en grupp om sex—sju husgrunder 
(fornl nr 37). Området är öppen betesmark och 
gravfältet ligger på nivån 5 m ö h.

Lektor F J Bæhrendtz besökte platsen 1896 och 
ville då gärna undersöka såväl gravar som ”tomt- 
ningar”, men hindrades av brist på arbetsfolk. 
Nästa år, 1897, återkom han och undersökte samt
liga sju gravar på gravfältet. Enligt inventeringen 
1976 omfattar fältet fyra runda och tre rektangulä
ra stensättningar, vilket också var vad Bæhrendtz 
grävde ut. Dessutom undersökte han två tättlig- 
gande rektangulära stensättningar 300 m nordost 
om gravfältet, vilket möjligen kan motsvaras av 
fornl nr 98. Dessa två innehöll dock ”intet som 
tydde på begrafning” och beskrivs ej vidare här.

Yttre gravformer
Gravfältet bestod alltså av fyra runda och tre rek
tangulära stensättningar (jfr fig VII:9). Tre av de

runda stensättningarna var 8,5 m i diameter och 
0,5 m höga, medan den fjärde var 4,5 m i diameter 
och 0,3 m hög. Endast en, nr 7, i norra änden av 
fältet hade kantkedja av större klumpstenar. De 
rektangulära stensättningarna var orienterade i 
nord-sydlig riktning, längden 8-9 m och bredden
5,5-6 m. Alla hade hörnstenar, men i grav 2 var 
två av dessa bortplockade. Stenpackningarna ver
kar ha varit av blandat stenmaterial utan tydliga 
skikt. I något fall fanns antydan till brätte (Al) och 
en grav (A2) beskrivs som bestående av stora 
klumpstenar. En anläggning (A3) hade en inre 
kantkedja under ”öfversta lagret, som bestod af 
klappersten”. Gravarna var övertorvade, gräsbe
vuxna före undersökningen.

Inre gravformer
I tre av stensättningarna (A4—6), en rund och två 
rektangulära, som låg tillsammans mitt i fältet, 
fanns hällkistor. Kistorna hade nord—sydlig orien
tering och var byggda av kantställda kalkstenshäl- 
lar och delvis med täckhällarna kvar. Kring en av 
kistorna (A5) fanns en krets av lagda, halvmeter
stora kalkstenshällar ”som ett slags utsirning af 
grafven”. Kistorna var av gängse storlek, 2,6—

Fig. V1I:8. Gravfältet fornl nr 32 i Hagby sjömar
ker undersöktes av F J Baehrendtz 1897. Till väns
ter är en rund stensättning och framför stenmuren 
syns hörnstenarna i en rektangulär stensättning. 
Foto från norr, M Sjöberg 1977.

The cemetery, inv no 32, east of Hagby was excava
ted in 1897 by F J Baehrendtz. To the left a circular 
stone setting is seen and in front of the stone-wall 
are the corner stones of a rectangular stone setting. 
Photo from north.
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Fig. VII:9. F J Baehrendtz’ ritning av gravfältet 
fornl nr 32 med anläggningsnummer enligt under
sökningen 1897. ATA.

Drawing by F J Baehrendtz of cemetery inv no 32 
with grave numbers according to his excavation in
1897.

Gravfält i Hagby sjömarker, fornl nr 32, undersökt 1897 av F J Baehrendtz

Ani nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. övrigt/ Datering
tering c i: oo anm
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1 STENSÄTTNING, rund, d 8,5, h 0,5 m, 
större stenar i mitten. Ingen grav- 
sättning.

2 STENSÄTTNING, rektangulär, 5,5x8 m, 
h 0,3 m, två hörnstenar, enskiktad av 
stora klumpstenar. Enstaka SPRIDDA 
BRÄNDA BEN.

N-S (ärom)

3 STENSÄTTNING, rund, d 4,5, h 0,3 m, 
tvåskiktad med klappersten över större 
stenar, inre kantkedja.
BENLAGER (?).

(ärom)

4 STENSÄTTNING, rund, d 8,5, h 0,5 m, 
flerskiktad, mittgrop, (borttagen sten?). 
HÄLLKISTA, 1 2,61 b 0,41 dj 0,65 m 
med täckhällar.

N-S (ärom)

5 STENSÄTTNING, rektangulär, 6x9 m, 0,5 
m h, flerskiktad.

N-S

HÄLLKISTA, 3,25 m 1, 0,5 m br, 0,75 m 
dj, omgiven av krets av lagda flisor.

N-S x x x M ärom

6 STENSÄTTNING, rektangulär, 6x8,7 m. N-S
HÄLLKISTA, 2,9 m 1, 0,5-0,7 m br, 0,8 
m dj, med täckhällar.

N-S x x x M ärom

7 STENSÄTTNING, rund, 8 m d, 0,5 m h, med 
kantkedja av stora klumpstenar.
SPRIDDA BRÄNDA BEN. rom jäå
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3,25 m långa och en halvmeter breda. Kistorna 
innehöll vardera ett skelett. I de två rektangulära 
gravarna fanns mansgravar med vapenutrustning, 
medan hällkistan i den runda stensättningen inte 
gav något föremålsfynd.

Av de övriga anläggningarna var en helt utan 
spår av begravning (Al) och tre innehöll brandgra
var. En (A2) innehöll ”endast något litet brända 
ben”, ingen ”kolbädd” nämns. I en annan (A3) 
hittades inom den inre kantkedjan ”en del brända 
ben och några obetydliga stycken af ett kärl af 
groft lergods”. Och i den tredje (A7) ”anträffades 
endast något litet kol och brända ben”. Det är 
alltså svårt att klart typbestämma brandgravarna. 
De får närmast hänföras till kategorien spridda 
brända ben eller möjligen benlager.

Föremål och datering
Tre av de sju gravarna innehöll föremål, därav en 
brandgrav med delar av ett lerkärl som man inte 
säkert vet om det varit benhållare eller ej. Återstår 
alltså de två skelettgravarna i hällkista med vapen. 
I den ena av dessa (A5) låg ett spjut vid högra 
sidan, spetsen vid fotterna, och ett helt sönderros- 
tat svärd vid den vänstra sidan. Ovanför huvudet 
fanns rester av ett hartstätat träkärl och en kniv. 
Spjutspetsen är en liten, kort spets med lancettfor- 
mat blad. Av svärdet finns intet bevarat. Kniven är 
en vanlig, rak kniv. Den andra vapengraven (A6) 
innehöll två spjutspetsar vid höger sida av fotter

na. Vid vänster sida, från midjan och nedåt, låg ett 
eneggat svärd med rester av slida i trä. Mitt på 
bröstet låg förrostade rester av sköldbuckla och 
sköldhandtag. De visar att en sköld lagts över 
kroppen på samma sätt som i vapengraven från 
Torp i Gårdby t ex (jfr kap VIII:3). Norr om hu
vudet fanns en kniv och ”obetydliga lemningar af 
ett lerkärl”. Spjutspetsarna har ”släktingar” i flera 
andra vapengravar på Öland från äldre romersk 
järnålder (jfr t ex nedan kap VIII:3 om Övra Åle- 
bäck och Torp i Gårdby sn). Vapengravarna på 
Hagby-gravfältet kan dateras till äldre romersk 
järnålder.

Köns- och åldersbestämningar
Skeletten på denna lokal beskrivs som ”i hög grad 
multnade” och tillvaratogs sannolikt ej. Klart är 
dock att de tre skelettgravarna innehållit vuxna 
individer samt att vapengravarna rimligtvis är 
mansgravar. Inte heller de brända benen har un
dersökts av osteolog, så vi vet inte mer om de 
människor, som begravts på gravfältet i Hagby sjö
marker.

Källor, litteratur
Bæhrendtz’ grävningsberättelse för 1897, avsnittet 
om Hagby, N Möckleby sn, AT A 
SHM inv nr 10477.
Sjöberg 1978 s 26 
Stenberger 1933 s 34

$yXx^4XBLASINGE
MCK5:13XXX\ x 4

Bystad

Norra hög

7:15 \

X 3:8 o

Excavated graves in the coastal meadows of Hagby, 
inv no 32. Extracted from the economic map of

Karta V1L3. Undersökta gravar i Hagby sjömar
ker, forni nr 32. Utdrag ur ekonomisk karta (bladet
4H5a). Skala 1:10 000. Sweden. Scale 1:10 000.
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Gravar norr om Hagby (fornl nr 33 m fl)

Norr om Hagby by finns en låg, flack sandås, för 
övrigt samma ås som byarna Hagby och Bläsinge 
ligger på. Den är sannolikt en rest av litorinaval- 
len. Den ligger vid 10-meterskurvan över havet. 
Åsen har utnyttjats för sand- och grustäkt. I ett 
sandtag här undersökte Mårten Stenberger 1928 
och 1930 två skadade hällkistor, som innehöll var- 
sitt skelett men inga föremål. Den kista som un
dersöktes 1930 uppges ha legat 200 m norr om byn. 
Den 1928 undersökta graven låg i en rest av ”en 
låg hög”. Norr om det sandtag där denna kista låg 
fanns två ”säkra högar”, vilket numera torde mot
svaras av fornl nr 33 (jfr kap VII:2).

I samband med sina undersökningar i Hagby 
sjömarker 1897 besökte även Bæhrendtz detta 
sandtag, med anledning av att ”en större kruka 
med brända ben” hittats här två år tidigare, vilken 
Bæhrendtz tog tillvara delar av. Han beskriver 
platsen: ”Från Hagby by går åt N en låg sandås, 
följande utfartsvägen. Just der denna väg möter 
den väg som leder ned till stranden, lågo obetyde-

Gravfält väster om Bläsinge/1893

Topografi
Detta gravfält finns inte upptaget i fornlämnings- 
registret, varken 1941 eller 1976. Platsen har dock 
kunnat lokaliseras med ledning av F J Bæhrendtz’ 
uppgifter, om än knapphändiga: ”Å utmarken till 
(Bläsinge) nr 7, belägen strax vester om byn och 
omedelbart intill åkrarna, ligger ett större gravfält 
(öster om landsvägen).” ”Utmarken till nr 7” mot
svaras idag av ett stort tallplanterat markområde 
väster om Bläsinge. Gravfältet bör ligga i detta 
områdes östra kant, där det också finns ett stycke 
samfälld mark till Bläsinge. I sydöstra hörnet av 
utmarken finns en registrerad fornlämning, nr 125, 
en stensättning. Gränsen mellan åkermark och ut
mark ligger på en låg sandås.

Vid besiktning på platsen 1977 iakttogs i den 
plöjda marken intill stenmuren påfallande mycket 
sten och på ett ställe mörkfärgad jord och brända 
ben, vilket tyder på sönderplöjda gravar. Denna 
plats låg i åkerhörnet som gränsar till sydöstra kan
ten av den samfällda marken. Gravfältet kan 
sträcka sig härifrån och söderut till fornl 125, en 
sträcka på ca 300 m. Troligare är dock att gravfäl
tet ligger (har legat) på den samfällda marken och 
på utmarken till nr 7 i anslutning till denna. I detta 
avsnitt är åsen mer markerad och icke uppodlad, 
vilket torde ha sin förklaring i förekomst av sten 
dvs gravar. Denna hypotetiska lokalisering har 
markerats på kartutdrag (VII:2). I Bæhrendtz’ 
rapport finns en liten skiss med ett 30-tal an

liga lemningar af en större sandkulle; det öfriga 
hade tagits till vägfyllnad.” Även detta överens
stämmer med fornlämning 33. Det kan inte fast
ställas om Bæhrendtz och Stenberger grävt i sam
ma spolierade hög. Bæhrendtz’ stora kruka är i 
grovt gods och kan dateras till sen bronsålder eller 
tidig järnålder. De av Stenberger undersökta häll- 
kistorna är odaterade inom (äldre) järnålder.

Iakttagelserna tyder på att här funnits ett gravfält 
med högar och stensättningar på litorinavallen, av 
vilket nu endast två stensättningar och en skadad 
hög (fornl nr 33) finns kvar. ”Hagby-fynd” i mu
seernas samlingar kan komma från detta förstörda 
gravfält.

Källor
Bæhrendtz’ grävningsberättelse för 1897, avsnittet 
om Hagby, N Möckleby sn, AT A 
Stenbergers rapporter till raä, dnr 4020/28 och 
4180/30
SHM inv nr 104778 och 19065

läggningar som ger gravfältet en mer bred än lång
sträckt utbredning. Skissen saknar dock väder
streck och är gjord efter ögonmått och medger inte 
uppskattning av gravfältets storlek eller oriente
ring. Området är idag småkuperat, sandigt och har 
säkerligen varit utsatt för sandflykt innan skogs
plantering skedde. Bæhrendtz beskriver också gra
varna som ”sandkullar”.

Vidare kan påpekas att lokalen ligger bara en 
dryg km ostnordost om Övra Ålebäcksgravfältet i 
Gårdby (kap VIII:3) och 7-800 m sydsydost om 
Dörby-gravfältet (nr 17).

Yttre gravformer
Av Bæhrendtz’ skiss får man intrycket att gravfäl
tet består av ett 30-tal små, runda stensättningar. 
En av de åtta undersökta anläggningarna var dock 
rektangulär, vilket också markerats på skissen. De 
gravar som undersöktes låg spridda över gravfäl
tets norra (?) del. Fem var låga, otydliga, runda 
stensättningar, ca 5 m i diameter, med fyllning av 
sten och sandjord. Två runda stensättningar var ca 
10 m i diameter och 1 resp 0,5 m höga. Den ena 
hade även tvåskiktad stenpackning. Kantkedjor 
nämns ej. Den rektangulära stensättningen var 
4,2x5,5 m med en hörnsten kvar. På en av de små 
runda stensättningarna (Al) stod en rest kalk- 
stenshäll, 0,9 m hög. Rakt under den låg en urne
grav.
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Fig. VII: 10. Den plöjda åkern vid Bläsingegravfäl- 
tet med sönderplöjda stensättningar och brandla
ger. Foto från söder, M Sjöberg 1977.

The ploughed field at the Bläsinge cemetery with 
destroyed stone settings and cremation layer. Photo 
from south.

Inre gravformer
I två anläggningar, den rektangulära och en stor 
rund stensättning, fanns hällkistor med nord-syd
lig orientering och 2,1—2,6 m långa. I båda dessa 
anläggningar (A6 och 8) fanns dessutom ”kol
bädd” över respektive under hällkistan. Kistorna 
var plundrade och i den ena fanns bara brända ben 
från överliggande brandgrav, men intet skelett. 
Den andra kistgraven hade skelettdelar både i och 
utanför kistan.

Övriga sex gravar var brandgravar: fyra brand
lager, en urnegrav och i en grav (A7) fanns, för
utom brandlagret, ett nedsatt lerkärl med brända 
ben. Brandlagren varierade från ”obetydliga spår 
af bränning” till ”kolbädd” av 3,5 m diameter, 10 
cm tjockt.

Föremål och datering
Tre av de åtta gravarna var helt utan föremålsfynd 
(A3, 4 och 6). I en grav (Al) var det enda föremå
let det lerkärl som de brända benen låg i. Den 
andra hällkistan (A8) innehöll endast en liten 
bronsnit och några små krukskärvor. Återstående 
tre gravar med brandlager innehöll föremålsfynd, 
men det var bara en (A2), som hade en rikligare

verktygsrustning med två krumknivar av olika typ, 
två raka knivar och en ögonfibula av brons. Övriga 
två innehöll karnisprofilerat remändebeslag (A5) 
resp sölja av brons.

De tre sistnämnda gravarna dateras till äldre 
romersk järnålder och även hällkistgravarna torde 
vara anlagda i den perioden. Urnegravarna kan 
vara från förromersk eller äldre romersk järnål
der.

Köns- och åldersbestämningar
Benmaterialet är inte osteologiskt bestämt. En 
grav innehöll läderknivar (krumknivar), vilka i 
analogi med andra öländska gravfält kan anses in
dikera en kvinnograv (se t ex Ölands järnålders- 
gravfält volym I s 313).

Källor, litteratur
Bæhrendtz’ rapport för 1893, avsnittet om Blä
singe, N Möckleby sn, AT A 
SHM inv nr 9754:0:10-17 
Sjöberg 1978 s 22 
Stenberger 1933 s 34
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Gravfält väster om Bläsinge undersökt 1893 av Bæhrendtz

Gravbeskrivning Gravgods

sg

Osteol. best.

■X C to

< S J3

övrigt/ Datering

STENSÄTTNING, rund med fyllning av sten 
och sand, rest kalkstenshäll h 0,9 m 
mitt på, 0,6 m under denna URNEGRAV, 
under liggande kalkstensflisa BENGROP.

STENSÄTTNING, rund, som Al, d 5, h0,5 m. 
BRANDLAGER, d 3,5 m.

STENSÄTTNING som A2.
”Obetydliga spår af bränning”.

STENSÄTTNING som A2. BRANDLAGER.

STENSÄTTNING som A2. BRANDLAGER 
d 3—4 m.

STENSÄTTNING, rektangulär, 4,2x5,5 m, 
låg, enskiktad, en hörnsten.
BRANDLAGER och därunder HÄLLKISTA, 
2,1 m 1, 0,7 m br, 1 m dj.

STENSÄTTNING, rund, 10 m d, 0,5 m h, 
tvåskiktad, fyllning av klappersten 
och sandjord över stora klumpstenar. 
BRANDLAGER ”obetydligt” och 
URNEGRAV under sten.

STENSÄTTNING, rund, 10 m d, 1 m h, som 
A7 (?).
HÄLLKISTA, 2,6 m 1, 0,8 m br, 0,5 m dj 
därunder BRANDLAGER.

(from/ärom)

hällkistans 
innehåll om-

hällkistans 
innehåll om

rom jäå

Gravfält väster om Norra Möckleby kyrka, fornlämning nr 50

Topografi
Gravfältet ligger på ancylusvallen, 150 m väster 
om kyrkan. Det upptäcktes 1962 i samband med 
stakning för ny väg förbi Norra Möckleby kyrkby. 
Följande år gjordes genom landsantikvarien i 
Kalmar en undersökning av den del av gravfältet 
som berördes av vägbygget. Därvid frilädes ca 
2 000 m2 och sju gravanläggningar konstaterades, 
varav de fyra som låg i vägsträckningen undersök
tes och togs bort. Övriga ligger kvar öster om vä
gen.

Ancylusvallen är här tämligen flack och bred 
och platsen ligger i det område där ancylusvallen 
korsar den nordväst - sydostliga isälvsåsen, som 
fortsätter ut i Bröttorpsören (jfr kap VII: 1). 1 om

rådet finns alltså vidsträckta men flacka morän- 
och grusavlagringar av olika riktning och ur
sprung. Området ligger ca 15 m ö h. Husbehovs- 
täkt av grus och sand har förekommit i området. 
Marken var vid undersökningstillfället använd 
som betesmark för får. Under gravarna fanns spår 
av bosättningslager från stenåldern med härdar 
och stolphål.

Ca 700 m norr om fornl 50 ligger gravfältet forn
lämning 106. På den del av ancylusvallen, som 
ligger emellan dem finns med all sannolikhet över
odlade gravar. Troligen var det också här som 
fornsakssamlaren och läkaren O C Ekman 1835 
lät undersöka fem gravhögar (jfr nedan).
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Fig. VII:11. Fornlämning nr 50, gravfält väster om 
N Möckleby kyrka vid undersökningens början. 
Avtorvning av grav 4 och 8 samt gammal grusgrop. 
Foto från sydost, G Magnusson 1963.

Inv no 50 cemetery west of N Möckleby church at 
excavation. Grave 4 and 8 are situated near an old 
gravel pit. Photo from southeast.

Yttre gravformer
Gravfältet består av runda stensättningar, mycket 
flacka. Endast en av dem (A3) kunde ses före 
avtorvningen. Stensättningarnas diameter varierar 
mellan 2 och 15 m. Höjden är endast 0,1-0,2 m 
och stenpackningarna i ett-två skikt med ganska 
små stenar (0,05—0,2 m). Alla anläggningar hade 
kantkedjor, vilka ofta var välgjorda i sina bevara
de delar. Det förekom exempelvis kantkedjor med 
växelvis mörka och ljusa jämnstora stenar. Fyra 
runda stensättningar och en kvarngrund undersök
tes. Gravfältet med sina stora flacka stensättningar 
påminner om gravfältet fornl nr 13 i Algutsrums sn 
en mil västerut, på västra landborgen (se kap 111:3 
ovan).
Inre gravformer
Tre brandgravar och en hällkista undersöktes.

Brandgravarna utgjordes av relativt tunna brand
lager med 1-2 m diameter, innehållande brända 
ben och enstaka föremål såsom keramik och 
bronsfragment. Hällkistan låg i centrum av en stor 
stensättning (A3). Den var orienterad i nordost
sydväst, byggd av stående kalkstenshällar med 
kallmurade partier och försedd med såväl tak- som 
bottenhällar. Kistan var till hälften plundrad och 
omrörd. Endast södra delen med skelettets ben 
från lår till tår, låg i läge. Övriga skelettdelar låg 
omrörda i norra delen av kistan. Mitt i graven 
fanns spädbarnsben, som kan härstamma från en 
sekundär begravning av ett spätt barn (jfr Folkes- 
lunda-gravfältet kap V:3 ovan). Den döde torde 
ha legat på rygg med huvudet i norr. Mellan lårbe
nen låg bronsbeslag till ett bälte.
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Föremål och datering
En av de tre brandgravarna innehöll endast några 
krukskärvor, en annan ett förbränt; obestämbart 
bronsfragment och den tredje endast brända ben. 
Inget av detta ger möjlighet till datering av brand
gravarna.

I hällkistan (A3) hittades däremot två remände- 
beslag och 17 dubbelknappar av brons. Knapparna 
låg i två rader avslutade med remändorna mellan 
lårbenen. Knapparna har suttit på två nedhängan
de remmar med ändbeslagen nederst. Troligtvis 
har de suttit på den rem, som använts för att binda

ihop bälteringarna på själva bältet. Remändebe- 
slagen är olika, det ena tungt, massivt med en 
rund, tjock stav och ett platt fäste, den andra lätta
re, dubbelvikt, balusterformad. Det förstnämnda 
liknar mycket ett beslag från Skogsby, Torslunda 
sn (Åberg 1923 fig 143, jfr också kap VI:4 ovan). 
Det andra remändebeslaget är av samma typ som 
ett funnet i Hulterstad (Åberg 1923 fig 144) men 
återfinns också i gravar på gravfälten vid Bo gård 
och Gåtebo i Bredsätra sn (Ölands järnåldersgrav- 
fält, volym I s 276 och 260). Dubbelknapparna är

Fig. VII.12. Fornl nr 50, Al rund stensättning fri
lagd. I högra övre kanten syns kantkedja till A2 och 
i förgrunden en del av A3. Tornfoto med snedställd 
kamera från sydväst. Foto C Meschke 1963.

Inv no 50, circular stone setting uncovered. To the 
right is a stone kerb of A2 seen and in the fore
ground a part of A3. Photo from southwest.
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Fig. V11.13. Fortil nr 50, rund stensättning A8 u 
der utgrävning. Foto från söder G Mag nuss < 
1963.

Inv no 50, circular stone setting A8 at excavation. 
Photo from south.

runda, drygt centimeterstora och ornerade med en 
”krans” i repstav. Denna ornamentik återkommer 
också på Gotland (Nylén 1955 s 475). Däremot 
känner jag inte till något fynd, varken på Öland 
eller Gotland, med denna kombination av dubbel
knappar och ändbeslag. Bälteprydnaden har i det
ta fall tillhört en man i 60-årsåldern, medan de i 
Bredsätra-gravarna tillhört en flicka (”prinsessgra
ven i Bo”) och en äldre kvinna.

Bronsbeslagen kan dateras till slutet av förro
mersk eller början av romersk järnålder, dvs tiden 
kring Kristi födelse. Typen av låga stensättningar 
och enhetligheten i deras utformning gör att man 
vill hänföra samtliga här undersökta gravar till 
denna tid. Likheten med andra gravfält från ro
mersk järnålder är stor (Se t ex gravfältet fornl nr 
13 i Algutsrum, Ölands järnåldersgravfält denna 
volym kap V:3 eller de ovannämnda gravfälten i 
Bredsätra, Ölands järnåldersgravfält volym I kap 
VI:3).

Köns- och åldersbestämningar
Benmaterialet från hällkistan (A3) är osteologiskt

undersökt. Därvid konstaterades att extremitets- 
benen i läge samt de omrörda, större skelettdelar
na var av en ungefär 60-årig man. Bland skelett
materialet finns också ben av ett nyfött barn och 
en stor hund. Barnskelettet låg främst i kistans 
mittparti, men inte orört, och kan tänkas vara en 
sekundärt nedlagd ”myling”. Med det kan också 
ha ingått i den ursprungliga begravningen. Hund
benen kan vara efter den döde mannens hund som 
fått följa sin husse i graven.

Övriga gravar är inte osteologiskt bestämda och 
bristen på föremålsfynd gör det omöjligt med en 
arkeologisk könsbestämning.

Källor, litteratur
Rapport över undersökning av gravfält å Bröttorp 
10:10, N Möckleby sn, utarbetad av Christian 
Meschke och Gösta Magnusson finns i ATA, dnr 
2805/64.
SHM inv nr 27513 
Sjöberg 1978 s 27
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Fig. VII: 14. Fornl nr 50, A3 hällkistan i an- Inv no 50, A3 stone cist in the middle of the stone
läggningens centrum frilagd. Foto från västsydväst. setting. Photo from westsouthwest.
C Meschke 1963.

Fig. VII: 15. Fornl nr 50, A3 detalj av skelettet i Inv no 50, A3 detail of the skeleton in the stone cist
hällkistan visande bältebeslagen i läge mellan lårbe- showing the belt mounts in situ between the femurs,
nen. Foto från väster C Meschke 1963. Photo from west.
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Gravfält väster om Norra Möckleby kyrka, fornl nr 50, undersökt 1962 av C Meschke 
och G Magnusson
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1 STENSÄTTNING, rund, d ?, h 0,2 m, två- 
skiktad av 0,1—0,2 m stora stenar; 
kantkedja av omväxlande ljusa och 
mörka stenar.
BRANDLAGER, d 1 m.

(from/ärom)

3 STENSÄTTNING, rund, d ?, h 0,2 m, två- 
skiktad av blandat stenmaterial; 
kantkedja av 0,4 m stora stenar. 
HÄLLKISTA, med kantställda vägghällar 
och bottenhällar.

* M
(60 år) 
infans.

hunc till
hälften
plundrad

from p III 
ärom p IV:I

7 STENSÄTTNING, rund, d 2, h 0,1 m, 
enskiktad av intill 0,2 m stora stenar; 
kantkedja och MITTSTEN.
BRANDLAGER, d 2 m.

(from/ärom)

8 STENSÄTTNING, rund, d?, h 0,1 m, 
enskiktad av intill 0,2 m stora kalk
stenar; kantkedja.
BRANDLAGER, 2 m d.

Landborgsgravfält norr om Norra Möckleby kyrka, fornl nr 106 m fl

Det som numera är markerat som fornlämning nr 
106 är sannolikt endast en del av en lång gravfälts- 
räcka på ancylusvallen norr om kyrkan i N Möck
leby. Det ovan beskrivna gravfältet fornl nr 50 kan 
vara sydänden i den långa gravfältsraden. Tidiga 
arkeologiska forskare på Öland intresserade sig 
mycket för landborgsgravfälten norr om kyrkan - 
Ekman, Sidén, Bæhrendtz.

Ekmans undersökning
O C Ekman lät år 1835 undersöka (eller undersök
te själv?) fem gravhögar:

”År 1835 i juli månad öppnades 5 stycken grav
högar på prästgårdens ägor, på 3 å 4 bössehåll från 
själva prästgården i norr från densamma, på vilket 
ställe är flera stensättningar af åtskilliga former 
och även flera grifthögar.”

Om Ekman med uttrycket ”bössehåll” avser det 
avstånd man kunde skjuta på med rimlig chans att 
träffa - vilket är den vanliga innebörden - mot
svarar detta för hans tid ca 200—250 m. Gravarna 
skulle alltså ha legat högst 250 m norr om prästgår
den, vilket är 350 m söder om den nuvarande söd
ra gränsen för fornl nr 106. Om Ekman däremot 
menade så långt som kulan kunde gå så hade han

alla chanser att träffa högarna i mitten av fornl nr 
106! Men det troligaste är alltså att Ekmans högar 
låg i det nu fornlämningsfria området mellan kyr
kan och gravfältet nr 106, vilket understöder tan
ken på en längre gravfältsräcka utmed ancylusval
len.

Ekman undersökte alltså fem högar, varav den 
största uppges ha haft en omkrets på 22 alnar, dvs 
13 m, vilket ger en diameter på endast 4 m! Sanno
likt avsåg Ekman diametern och inte omkretsen. 
Denna största hög var 2,5 alnar - 1,5 m — hög och 
hade ”en ordentlig fotkedja”. I högen hittades 
”först ett lager av förmultnade okolade bräder, 
varunder fanns ett stort och obränt människoben- 
rangel, som låg på själva marken med armarna 
längs åt sidorna. Huvudet i V och fotterna i Ö.” 
En skelettgrav i träkista med öst-västlig oriente
ring var det alltså som undersökts. Vid knäna på 
den döde stod ett lerkärl och ovanför huvudet 
fanns en våg nedlagd i en träsked, ett skifferbryne 
och en kniv. Lerkärlet var ”kupigt”, av brungrått 
grovt gods, ca 11 cm i diameter, 6 cm högt och 
försett med ”en rand omkring övre kanten”. Kär
let finns inte kvar, men Ekman ger en tydlig bild av 
en liten vikingatida kruka. Vågen var ihoplagd
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Fig. VII: 16. Grav fältet forni 106 på landborgen 
norr om kyrkan med övertorvade runda stensätt- 
ningar med grop i mitten samt en fyrsidig stenkrets. 
Iförgrunden syns några kantkedjestenar i den störs
ta av de högar Baehrendtz grävde ut 1892. Foto 
från söder M Sjöberg 1977.

The cemetery inv no 106 situated on the landborg 
north of the church has circular stone settings with 
central pit and a rectangular stone ring. To the left 
in the foreground are seen some kerb stones of a 
mound excavated by F J Baehrendtz in 1892. Photo 
from south.

med balansen inne i skålarna och ”skålarna voro 
fastgjorda till balansen med silke” och hela vågen 
var inlindad i silke, enligt Ekman. Kistspikar hitta
des också. Denna grav kan dateras till vikingatid, 
tid.

Även nästa hög hade kantkedja, men var mind
re än den första. ”1 den låg ett obränt benrangel i 
samma ställning som i högen a”. Förutom kistspi
kar hittades en del av en vågbalans, en vikt, en 
kniv, en dolk i slida (?) och en eldslagningsflinta.

Även detta var en vikingatida skelettgrav.
De tre återstående högarna saknade kantkedjor 

och där ”funnos endast obrända människoskelett 
och järnspikar”.

Det kan antas att samtliga fem skelettgravar i 
högar och med kistor var vikingatida. Även skelet
tens längdriktning med huvudet i väster bör obser
veras. Detta kan jämföras med bl a det vikingatida 
skelettgravfältet i Folkeslunda, Långlöts sn (jfr 
kap V:3 ovan!).

Sidéns teckningar
HAR Sidén gjorde 1874 en perspektivteckning 
visande landborgsgravfälten norr om Norra Möck- 
leby kyrka. Han beskriver där gravfältet som ”be
stående af större och mindre jordkullar af vilka

a/vid foten är omsatt med större stenar, b/är en 
rektanelform”. En fornlämning som den under a/ 
beskrivna finns på fornl nr 106 och även den rek
tangulära stenkretsen kan identifieras. Alla de sto
ra och små högarna är dock svårare att återfinna 
idag på grund av överodlingen av gravfältets södra 
hälft.

Baehrendtz’ undersökningar
År 1892 gjorde F J Baehrendtz en del undersök
ningar i Norra Möckleby på platser som han fann 
intressanta. Då grävde han också på landborgs- 
gravfältet norr om kyrkan. Baehrendtz skriver: 
”Grafvarna bestå af större och mindre kullar till 
ett antal af öfver 20. Somliga äro så låga, att man 
har svårt att afgöra om de äro grafkullar eller icke. 
Dessutom finnes en rektangelformig stensättning. 
Som en del kullar, särskilt de största, syntes temli- 
gen oskadade, beslöt jag företaga undersökningar 
af detta graffält.” Det förefaller som om 
Baehrendtz grävt inom det område som idag är 
fornlämning nr 106. Baehrendtz undersökte fyra 
anläggningar, bland dem den rektangulära sten
krets som nämns även av Sidén och som är synlig 
än i dag.
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Fig. Vll.17. HAR Sidéns teckning från 1974 av HAR Sidén’s drawing in 1874 of the cemetery inv
landborgsgravfdltet nr 106 i N Möckleby. AT A. no 106 in N Möckleby.

Bæhrendtz började i södra änden, ”strax innan
för grinden” och grävde först ut tre högar med 
14,5, 15 och 7,5 m diameter, däribland den med 
kantkedja av stora stenar som lätt återfinns idag. 
Högarna hade centralröse av stora kullerstenar 
under packning av sandjord. I botten, under hög 
och mittröse fanns brandlager. Dessa var dock re
lativt tunna, 2-4 cm, och innehöll, till Bæhrendtz 
uppenbara besvikelse, varken brända ben eller fö
remål. Därefter undersöktes den rektangulära 
stenkretsen, som bestod av fyra ”pelarformiga 
gråstenar”, 1,5 m höga och en rest kalkstenshäll. 
Storleken var (och är!) 6,5x2,5 m och längdrikt
ningen nordsydlig. Inom stenkretsen hittades ing
enting som tydde på begravning, trots att det 
"gräfdes till bottengruset”. Därpå gav Bæhrendtz 
upp företaget: ”Då resultatet visade sig så betydel
selöst, fortsattes ej undersökningen i de öfriga gra
varna, hvilka alla voro små, delvis mycket skada

de. Det uppgavs att man användt dem till potatis
gropar.”

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera 
att på landborgsgravfälten norr om kyrkan funnits 
högar med brandgravar och skelettgravar. De se
nare och sydligast belägna är klart daterbara till 
vikingatid.

Källor, litteratur
Anteckningar av O C Ekman i hans handskrivna 
kataloger finns överförda till SHM:s katalog över 
Ekmans samlingar.
SHM inv nr 1304:1835:70-80.
Teckningar av H A R Sidén från Norra Möckleby 
1874 finns i ATA.
F J Bæhrendtz’ rapport för år 1892, avsnittet om 
Bröttorp, Norra Möckleby sn, ATA.
Stenberger 1933 s 72.

troligt läge för oreg gravar undersökta av O C Ek
man 1835 N om Norra Möckleby by. Utdrag ur 
ekonomisk karta (blad 4H6a). Skala 1:10 000.

registered graves excavated by O C Ekman 1835. 
Extracted from the economic map of Sweden. Scale 
1:10 000.
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Gravfält i Bröttorps sjömarker undersökt 1892. Troligen fornl nr 78 och 87

Bæhrendtz undersökte år 1892 även platsen för sju 
borttagna rösen och något nordost därom ytterli
gare fem rösen eller stensättningar. Platsen sägs 
ligga i Bröttorps östra utmark, på en låg nordost— 
sydvästlig ås, söder om Strandtorps by och ost
nordost om Norra Möckleby kyrka. Detta kan 
motsvaras av fornlämningarna nr 78 och 87, vilka 
ligger på en låg ås i sjömarken. Först undersöktes 
sju rösebottnar ”utan att dock något anträffades, 
som tydde på begrafning". Rösenas diameter var 
4-10 m. Detta kan ha varit en del av fornl nr 78 
eller troligare den nu mycket omgrävda förhöjning 
som ligger mellan nr 78 och 87 (jfr ovan kap VII:2 
dessa fornl nr). Därefter grävde Bæhrendtz ut en 
rösebotten (d 12 m), en rektangulär stensättning 
(4x6,5 m) och en rund stensättning (d 8,5 m) ”nå
got längre åt nordost”. Där fanns ytterligare två 
runda stensättningar (d 11-12 m) som ej under
söktes. Detta kan motsvaras av fornl nr 87, som 
enligt inventeringsbeskrivningen består av fyra 
runda stensättningar med 12—13 m diameter. 
Stensättningarna beskrivs 1976 som urplockade 
och skadade, kanske spåren av Bæhrendtz’ gräv
ning. En av stensättningarna har en kantställd häll, 
möjligen till en hällkista, vilket är av intresse för 
det följande.

Det intressantaste med detta gravfält var nämli
gen den rösebotten med hällkista, som grävdes ut.

Övriga två gravar var fyndtomma. Rösebottnen 
var 12 m i diameter och innehöll en hällkista, 3 m 
lång och 1 m bred, byggd av kantställda hällar på 
utsidan stöttade av kullersten och mindre flisor. 
Bottnen var stensatt med småsten och låg på 1 m 
djup. Över denna bottenpackning fanns en annan 
bottenläggning av flisor, allt vittnande om kistans 
upprepade användning. I kistan hittades ”en 
mängd till största delen multnade människoben 

. . . utan ordning”. Benen bör ha varit av flera 
individer minst 4-5 enligt Bæhrendtz’ beskrivning 
av hur de låg i olika hopar. Spritt i kistan låg ett 
antal föremål av brons, flinta och ben, vilka gör att 
graven kan dateras till äldre bronsålder. Bronsfö
remålen var bl a en rakkniv med hästhuvudskaft, 
en pincett, en tutulus, några knivblad eller pilspet
sar, en spiralring av tunn tråd. Detta är den enda 
hällkista med upprepade gravsättningar från äldre 
bronsålder som är känd från Öland, och den kan 
dessutom med viss säkerhet lokaliseras till en be
fintlig fornlämning, varför jag funnit det lämpligt 
att nämna den här. Tyvärr gav intilliggande an
läggningar inga ytterligare upplysningar om grav
fältets användningstid.

Källor
Bæhrendtz’ rapport för 1892, avsnittet om Bröt- 
torp, Norra Möckleby sn, ATA 
SHM inv nr 9158

Gravfält på åsen öster om Norra Möckleby kyrka, fornl nr 24, 25, 42

I äldre anteckningar om fornlämningar i Norra 
Möckleby socken finns samstämmiga uppgifter om 
ett ”bautastensgravfält” på en åsrygg öster om 
kyrkan. Denna bör motsvaras av den i inledningen 
beskrivna isälvsåsen, som löper tvärs över ön från 
Jordtorpsåsen och ut i Bröttorpsören. Avsnittet 
öster om kyrkan och ned till ören är odlat, men 
ändå tydligt framträdande i landskapet. Av regist
rerade fornlämningar finns här idag ett antal resta 
stenar och två stensättningar (fornl nr 24—25 och 
42).

En känd Ölandsresenär i slutet av 1700-talet var 
Carl Gustaf Hilfeling, som gjorde anteckningar 
och skisser över kyrkor och fornlämningar han såg 
och fann intressanta. År 1796 skriver han i sin 
journal ang Norra Möckleby:

”Öster om kyrkan, på den så kallade Beten eller 
utmarken, voro årskillige ansenlige gråstenar i li
nie upreste på höjden. 3ne stenar stodo helt tätt 
eller nära tillsammans, den fjerde som tycktes stått 
lika nära var nedfallen jämte de andre, i samma 
voro inalles 7 stenar.”

Detta motsvarar måhända fornl nr 25 som består 
av tre resta och fyra liggande gråstenar i rad på 
åskrönet. Hilfeling fortsätter: ”Ett stort fält eller 
dal var mellan denna och en annan höjd, hvarest 
likaledes som här inträffade, och på nämnda fält 
funnos här och där stående och kullfallna bautaste- 
nar, alla utan minsta tradition.” Här är det mer 
oklart vad han avser. Det kan antingen vara fornl 
nr 27, sex resta stenar på ett annat åskrön, 300 m 
sydsydväst om nr 25, eller några nu försvunna ste
nar på samma ås. Mellan nr 25 och nr 27 är förvisso 
en ”dal”, men det verkar konstigt att det på detta 
lägre avsnitt skulle ha funnits bautastenar "här och 
där”.

Fyrmästaren HAR Siden gjorde 1874 en teck
ning av dessa bautastenar på åsen öster om kyr
kan. Lektor F J Bæhrendtz noterar 1897 också 
fornlämningarna här (under rubriken Bröttorps 
by): ”Strax S om vägen från landsvägen till sjöbo
darna och några bösshåll från dessa ligger på en 
höjd med vidsträckt utsikt en vacker rundel af sto
ra klumpstenar, fylld med mindre utom midti, der
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endast stora stenar finnas. Diameter 16—17 steg. 
På båda sidor om förenämnda väg, synnerligen på 
den södra sidan, märkes på flera ställen höga resta 
stenar, äfvensom ett och annat lågt, gräsbevuxet 
röse, vanligen fyrkantigt.” Den senare beskriv
ningen torde avse det gravfält som fornl nr 24-25 
är rester av. I stenmurar utmed vägen syns idag 
påfallande mycket stora klumpstenar. Den först 
beskrivna "rundeln” bör vara fornl nr 42, vilken är 
13 m i diameter, har meterstora kantstenar och 
ligger 500 m från nuvarande sjöbodar på Bröt- 
torpsören. ”Några bösshåll” är en för Bæhrendtz’ 
ovanligt oprecis avståndsangivelse, som kan tän
kas motsvara 200—500 m. Bæhrendtz gjorde inga 
utgrävningar här.

C A Waldemarsson, som började intressera sig 
för Ölands fornminnen på 1920-talet, konstaterar 
att det finns resta stenar "på åsen där kyrkan står” 
och att det enligt uppgift i bygden ”ofta hittats 
fynd i den åsen” (Waldemarsson i intervju 1970).

I Kalmar läns museum finns en del fynd med 
uppgift att de hittats i prästgårdens trädgård och 
på kyrkogården. Ett av dessa är ett vapengravs- 
fynd med tveeggat svärd och två spjutspetsar från 
början av yngre romersk järnålder (KLM inv nr 
2744-46; Stenberger 1933 s 55). Föremålen uppges 
vara funna ”bredvid en flisa af Ölandssten som 
varit rest, men nu var afbruten järns med mar
ken”. I länsmuseets katalog uppges att flera före
mål utsprungligen ingick i fyndet, vilka "förkom” 
vid fyndtillfället. Graven kan ha varit en brand- 
grav vid rest sten. Föremålen är ihopvikta som om 
de lagts ned i en brandgrop el dyl. I prästgårdens 
trädgård har också hittats en sporre av brons från 
äldre romersk järnålder (KLM inv nr 6490) och en 
bronssölja (KLM inv nr 6488). Från kyrkogården 
föreligger ett omböjt, eneggat järnsvärd från äldre 
romersk järnålder (KLM inv nr 6364; Stenberger 
1933 s 42), vilket sannolikt kommer från en grav.

En enda undersökning av en grav i åsen har 
gjorts. År 1956 undersökte dåvarande landsanti
kvarien Manne Hofrén en skadad hällkista ca 250 
m öster om kyrkans östra gavel (fornl nr 128; ATA 
dnr 5725/56). Graven låg i grustagskant, i odlad 
mark och inga ovan mark synliga fornlämningar 
fanns i närheten. Platsen ligger nästan 850 m nord
väst om fornl nr 24. Kistan var närmast båtliknan- 
de i formen, byggd av ganska små kantställda häl
lar och drygt 2 m lång. Den hade en nord-sydlig 
orientering och innehöll ett skelett av en mycket 
lång man (?), men inga föremålsfynd. Graven tor
de tillhöra järnåldern, men varje försök till närma
re datering blir en gissning: äldre järnålder på 
grund av den båtliknande formen och orientering
en.

Sammanfattningsvis får vi en något diffus bild av 
en rad gravar/gravfält med bl a resta stenar, 
sträckande sig från Norra Möckleby kyrka utmed 
isälvsåsen, ned mot Bröttorpsören. Avståndet 
mellan den västligaste fyndplatsen på kyrkogården 
och den ”vackra rundeln” fornl nr 42 i öster är ca 
1 750 m. Man behöver inte förutsätta att hela den 
två kilometer långa sträckan mellan kyrkan och 
Ören varit gravfält, men sannolikt har här funnits 
många fler gravmonument än de nu kvarvarande. 
De daterbara gravfynd som finns från västra änden 
av åssträckningen vid kyrkan, tillhör äldre järnål
der. Brandgravar, även vapengravar, vid rest sten 
från äldre järnålder finns från andra gravfält på 
Öland (se t ex Ormöga, Bredsätra sn; Volym I s 
221).

Källor och litteratur
C G Hilfelings journal, ATA
HAR Sidéns teckningar, ATA
KLM inv nr 2744—46 m fl
Hofréns rapport ang fornl 128, ATA dnr 5725/56.
SHM inv nr 25605
Sjöberg 1978 s 19
Stenberger 1933 s 42

Fig. VII: 18. Fornlämning nr 25 resta stenar på åsen 
öster om N Möckleby kyrka utgör sannolikt rester 
av ett större gravfält. Foto från norr, M Sjöberg 
1977.

The ortho stats, inv no 25 on the ridge east of N 
Möckleby church, may be rests of a larger cemete
ry. Photo from north.
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Excavated graves, inv no 78, 87 in the coastal mea
dows at Bröttorp and inv no 24, 25, 42 SE of N

Karta V11.5. Undersökta gravar i Bröttorps sjömar
ker, fornl nr 78 och 87 samt forni nr 24, 25, 42, SO
om N Möckleby kyrka. Utdrag ur ekonomisk karta Möckleby church. Extracted from the economic
(bladen 4H5a, 4H5b, 4H6a, 4H6b). Skala map of Sweden. Scale 1:10 000.
1:10 000.
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4. Förteckning över övriga gravfynd
.nv„r Fyndplats Fyndomständigheter Innehåll Datering Källor

litteratur

SHM 1304:1841:32 vid Bröttorp ”Funnen i en gravhög”.
Ekmans samling.

Pincett av brons. Vit Ekmans katalog 
i SHM.

SHM 1304:1841:33 nära Bröttorps by ”Funnet i en gravhög”.
Ekmans samling.

Ringspänne av brons. Vit Ekmans katalog 
i SHM.

SHM 5999:18 N Möckleby sn Funnet i en åker år 1877. Likarmat spänne, två nålar, 
delar av kedja samt några 
små beslag, allt av brons.

Vit

SHM 6171 Strandtorp ”Funnen år 1878 i en grus
backe, varest förr funnits 
ett stenrör och derunder en 
murad graf, som dock redan 
för länge sedan jemnats med 
marken”.

Fingerring av guld spirallagd. fvt SHM:s inv. bilaga

SHM 13113 Bröttorp Funnet vid dikesgrävning 
å Bröttorps östra malm, på
3—4 dm djup.

Oval spännbuckla, likarmat 
spänne och ornerad knopp 
till ringspänne, allt av 
brons samt en hank av järn.

Vit SHM:s inv. bilaga 
Stenberger
1933 s 72.

SHM 17784 Bröttorp nr 10 Spjutspets, järn. äjäå

SHM 25605 N Möckleby sn, 
Bröttorp 1:4 B.
I odlad ås 250 m
Ö om kyrkans Ö 
gavel.

Undersökning 1956 av M
Hofrén. Hällkista å grus
tag.

Endast skelett. jäå AT A

SHM 27772 N Möckleby sn, 
Bläsinge 7:12.
1300 m OSO om 
byn, åkermark.

Undersökning 1960 av KG 
Petersson. Skadad häll
kista, L 2,2 m.

Två spjutspetsar av järn, 
keramik. Jfr katalog kap
VII:5.

arom ATA

SHM 28472 N Möckleby sn, 
Bröttorp 2:10. 
Fyndplats ca
950 m NV om kyr
kan = fornl. nr 52.

Funnen i åkermark 1932. 
Fyndplats besiktigade 1968. 
varvid mörkfärgad jord 
iakttogs i området.

ögonfibula av brons, till
plattad; ornering med rep
stav och punktcirkel.
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5. Föremålskatalog

Gravfält Ö om Dörby, fornl nr 17

SHM inv nr 10302:1:2

Pincett, brons, omvikt med breddade skänklar och 
trådring i omvikningen, eldskadad. L 5,2 cm, br
1,1 cm. 1
Nitar, järn, 16 st med runt huvud och rombisk 
nitbricka. L 2,5 cm resp 3,8 cm. 2
Spikar, järn, 2 st med runt plant huvud, fragmen
tariska. L 5 resp 7 cm. 3
Ring av bandförmig järnten med invikta och något 
breddade ändar. D 4,5 cm, br 0,8 cm. 4
Märlor, järn, 2 st, en öppen och en ihopvikt. L 3,2 
cm resp 2,8 cm. 5
Bryne, sandsten, 2 fragment. L 9 resp 8,5 cm. 6

1

404



SHM inv nr 10302:1:1

Lansspets, järn, med lancettformat och insvängt 
blad, kraftig mittås och rund holk. L 34,8 cm, bla
dets st br 6,7 cm, holkens d vid basen 2,7 cm. 7
Spjutspets, järn, med lång mångkantig holk och 
blad med hullingar. L 41 cm, bladets st br 3,2 cm, 
holkens d vid basen 1,9 cm. 8
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Sköldbuckla, järn, med konisk överdel och slut
tande brätte. H 6 cm, d 17 cm, brättets br 2,8 cm. 9
Knivar, järn, 4 st. 10
a / brett knivblad och avbruten tån ge. L 9,5 cm, br
2,2 cm.
b/ Kniv med symmetriskt avsatt tånge. L 10,3 cm, 
bladets st br 1,2 cm, tångens br 0,5 cm.

-o

c/ Kniv med avsatt tånge mot egg, 2 delar. L 10,3 
cm, bladets st br 1,3 cm.
d/ Kniv med avsatt tånge mot rygg. L 9,8 cm, 
bladets st br 1,6 cm.
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Keramik, 5 skärvor av ljust, gråbrunt gods med 
ställvis glättad yta; fragment av rundbukigt kärl 
med hank, insvängt under mynningskanten. De
kor på hank och buk i form av lodräta och vågräta 
linjer dragna med femtandad kam. Godstj 0,6- 
0,8 cm. 11
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Gravfält i Hagby sjömarker, fornl nr 32
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Kniv, järn. L 14,2 cm, bladets st br 1,8 cm. 13
Hartstätning, delar av två bottentätningsringar 
och skarvtätning; mycket tydliga avtryck av näver 
och sammanhållande bastsnören. D ca 16 cm. 14

13
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anläggning 6
Svärd, järn, eneggat, med svängd tånge i ryggens 
förlängning. 2 nitar i tången, 1 nit i klingans bas. 
Rester av träslida fastrostad mellan svärdsslidebe- 
slag 7 st och klinga. L 61,5 cm, st br 6,1 cm. 15



Lansspets, järn, med lång holk och rester av trä
skaft. L 22,5 cm, bladets st br 3,6 cm. Holkens d 
vid basen 1,8 cm. 16
Lansspets, järn, med lång holk och rest av träskaft. 
Bladet starkt rostangripet. L 20 cm, bladets st br
2,8 cm, holkens d vid basen 1,8 cm. 17
Järnfragment 6 st bl.a. av sköldhandtag och kniv.

l'.x\ 1 T;
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Gravar N om Hagby, fornl nr 33 m fl

SHM inv nr 10477B

Lerkärl, spannformat, av grovt gods med skrovlig 
yta. Något indragen och rak mynning. H ca 25 cm, 
bottend 15 cm.

Gravfält V om Bläsinge, oreg fornl

SHM inv nr 9754:10-17

ANLÄGGNING 1
Lerkärl, lågt, rakt kärl av grovt, rödgult till grått 
gods. H ca 10 cm, bottend 16 cm, godstjl 0,7-1,5 
cm.

ANLÄGGNING 2
Ögonfibula, brons, med äkta spiral och tvärtråd i 
hake på översidan, bandförmig båge och breddad 
fot. Punktcirkeldekor på foten. L 7 cm, spiralens 1
2,1 cm.

Krumkniv, järn, s-formig (Hagberg 1967 II typ 2). 
L 12,2 cm, bladets st br 2 cm.
Krumkniv, järn, med symmetriskt blad (Hagberg 
1967 II typ 1). L 11,5 cm, bladets st br 9 cm.
Knivblad, järn. L 13,4 cm, bladets st br 2 cm. 

ANLÄGGNING 5
Remändebeslag, brons, karnisprofilerat, avbruten 
fästedel. L 7, st br 1,8 cm. 18

ANLÄGGNING 7
I urnegraven
Lerkärl, 610 g, vidbukigt, endast botten och del av 
bukvägg bevarad. Bottend 12,5 cm, godstj 0,7—
1,1 cm. 19

I brandlagret
Sölja, brons, med D-formad ram av bandformad 
ten, omlagd torne. D 2,5—2,7 cm. 20

ANLÄGGNING 8
Nit, brons, med välvt huvud. L 1,9 cm.
Keramik, 3 skärvor av tunt svart gods.
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Gravfält V om N Möckleby kyrka, fornl nr 
50

SHM inv nr 27513 

ANLÄGGNING 1
Keramik, 260 g, grovt gods med rödbrun yta. Rak 
mynningskant. Godstj 0,7—0,8 cm. 21

ANLÄGGNING 3
Remändebeslag, brons, ten med gjutna spiralvind
lingar och tillplattad ändknopp, kluven fästetunga 
med rund nit. L 4,3 cm, tenens d 0,9-1,2 cm. 22
Remändebeslag, brons, dubbelvikt bleck, baluster- 
format med rund nit, repstavsdekor och punkt
cirklar. L 5,5 cm, br 1 — 1,5 cm, tji 0,5 cm. 23
Dubbelknappar, brons, 16 st med svagt välvda hu
vuden, repstavsdekor. D 1,2 cm, h 0,4—0,7 cm. 24
Pryl, järn, korroderad och fragmentarisk, spår av 
harts eller trä. L 7,2 cm, tji 0,7 cm. 25
Nål? järn, 2 fragment av tunn trind ten. L 5 cm, tj 
0,4 cm.

_ _ 
cr-^-3
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Grav S om Bläsinge

SHM inv nr 27772

Lansspets, järn, med kort lancettformat blad och 
rund holk. L 16,6 cm, br 3 cm. Holkens d vid basen
1,8 cm. 26
Spjutspets, järn, spets och hullingar avbrutna. L 
12 cm, bladets st br 2,5 cm. Holkens d vid basen
1,4 cm. 27
Keramik, ett 10-tal skärvor, av tunt, välmagrat 
gods med glättad yta. Skärvor av skarpvinklat kärl 
med svagt utsvängd mynningskant. En skärva är 
ornerad med två horisontella linjer. Godstj 0,5 
cm. 28
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6. Sockensammanfattning

Norra Möckleby socken innehåller, till skillnad 
från Gårdby socken, som den här kan ses i relation 
till, inte någon ”stor” lokal med omfattande un
dersökningar och märkliga fynd. Däremot har en 
rad mindre undersökningar både i äldre och mo
dern tid gett gravfynd av mycket varierande art 
och datering.

Kommer man landsvägen norrifrån in i socknen 
åker man den första halvmilen parallellt med land
borgen/ ancylusvallen och gravarna på dennas 
krön. Särskilt fornl nr 106 med högar och stående 
stenar drar till sig blicken. Gravfältets karaktär, 
framför allt högarna, gör att man skulle vilja hän
föra det till yngre järnålder. Den begränsade un
dersökning som gjordes ger dock inte direkt någon 
ledning för dateringen. Men några hundra meter 
söder därom har några högar med klart vikingatida 
skelettgravar undersökts redan 1835 (jfr ovan kap 
VII:3). Strax söder om den platsen korsas landbor
gen av den nordväst —sydostliga isälvsås som fort
sätter ut i Bröttorpsören. På denna finns rester av 
gravfält med bl a resta stenar och några få grav
fynd, strax öster om kyrkan, daterade till romersk

järnålder. Man anar här att det funnits ett gravfält 
från yngre järnålder på den nord-sydliga landbor
gen, medan den korsande isälvsåsen kan ha varit 
gravplats främst under äldre järnålder.

Söder om ”korsningen” mellan ancylusvallen 
och isälvsåsen ändrar landskapet och landborgen 
karaktär. Landborgen blir flackare och mindre 
markerad och mot södra sockengränsen vidtar de 
utbredda moränområdena med sandhed, där bl a 
Övra Ålebäcksgravfältet ligger (jfr kap VIII:3 och 
6). I anslutning till korsningen och vid avtagsvägen 
mot Färjestaden ligger ett gravfält med låga sten- 
sättningar, som har givit fynd från förromersk 
järnålder (fornl nr 50, jfr ovan kap VII:3).

Utefter landborgen/landsvägen längre söderut 
ligger Dörby-gravfältet (fornl nr 17). Gravfältets 
dominerande synliga gravformer, de resta stenar
na och stenkretsarna kan höra hemma både i äldre 
och yngre järnålder. Av de få undersökta gravarna 
kan en dateras till yngre romersk järnålder och en 
till vikingatid.

I inlandet väster om landborgen finns bara en
staka gravfynd som inte heller är exakt platsbe-

Fig. VII: 19. Rektangulär stenkrets på gravfältet vid 
Dörby, fornl nr 17. En sådan anläggning undersök
te F J Baehrendtz 1897. Foto från öster M Sjöberg 
1977.

Rectangular stone ring at Dörby cemetery, inv no
17. One construction of this type was excavated in 
1897 by F J Baehrendtz. Photo from east.
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stämda utan inlagda efter bynamn (karta VII:6; jfr 
kap VII:4). De tre vikingatida gravfynden från 
Bröttorp kan också tänkas komma från Bröttorps 
marker vid kyrkan och landborgen.

Gravarna öster om landborgen är bättre doku
menterade. Väster om Bläsinge har fem gravar 
från äldre romersk järnålder undersökts på ett 
gravfält med låga otydliga stensättningar i kanten 
av området med tallplanterad sandhed (utan fornl 
nr, jfr ovan kap VII:3). Beträffande detta gravfält 
kan närheten till Övra Ålebäcksgravfältet i Gård
by (kap VIII:3 och 6) observeras, liksom att Blä- 
singefältet är något yngre och av en annan, ”enk
lare” karaktär än Övra Ålebäcksfältet.

I de södra sjömarkerna har vi det lilla gravfältet 
vid husgrunderna öster om Hagby och Bläsinge 
(fornl nr 32, jfr ovan kap VII:3). Två av gravarna 
är daterade till äldre romersk järnålder och sanno
likt hör övriga fem gravar till samma tid. Från 
samma tid är också ett enstaka gravfynd från Blä
singe sjömarker. I de norra sjömarkerna har vi ett 
enstaka folkvandringstida gravfynd samt den 
märkliga hällkistgraven från äldre bronsålder.

Man kan alltså konstatera att gravarna i Norra 
Möckleby täcker hela järnåldern, och att här finns 
ett av Ölands få gravfynd från bronsålder. Av de 
trettio till järnålder daterbara gravfynd, som redo
visas på kartan (karta VII:6) är ett från förro
mersk, tolv från äldre romersk och tre från yngre 
romersk järnålder samt fyra gravar från äldre järn
ålder utan närmare precisering. Vidare finns ett 
osäkert gravfynd från folkvandringstid och nio vi
kingatida gravar. Tidigare har man tyckt sig ana en 
övervikt för det vikingatida materialet i detta om
råde av östra Öland (Stenberger 1933 s 80 f). 
Denna sammanställning stöder inte den hypotesen 
utan gravfynden vittnar om kontinuerlig bebyggel
se i området under hela järnåldern. Däremot kan 
man, med bortseende från de tre osäkert lokalise

rade gravarna vid Bröttorp, se en koncentration av 
de vikingatida gravarna till landborgen. Detta 
skulle då kunna innebära att bebyggelsen i yngre 
järnålder koncentrerats kring landborgen. Samma 
tendens kan konstateras i Gårdby socken (jfr kap 
VIII:6) och norrut i Långlöts socken (jfr kap V:6) 
liksom tidigare i Gärdslösa—Bredsätra—Egby-om- 
rådet (Volym I s 198, 285, 385 och 417). Däremot 
tyder husgrundsområdenas dominerande lokalise
ring till sjömarkerna på att den äldre järnålderns 
viktigaste bebyggelseområde varit sjömarkerna 
med tillgång till bete och fodertäkt. Spridningen av 
de daterade gravfynden från äldre järnålder stöder 
det antagandet. Men även inlandet väster om land
borgen har haft järnåldersbebyggelse, vilket visas 
av spridda gravar och, främst i norra delen, även 
sammanhängande gravfält. Här finns också de ty
värr helt odaterade gravfälten på den västra delen 
av isälvsåsen (fornl 113 m fl). Från Bettorp finns 
ett enstaka gravfynd - en ”Ölandskruka” — från 
äldre romersk järnålder utan exakt lokalisering. 
Det är inte otänkbart att krukan kommer från en 
förstörd grav i ett grustag i isälvsåsen. Även den 
enstaka fibulan från äldre romersk järnålder, som 
genom fynduppgifter klassats som gravfynd, och 
som antyder ett överplöjt gravfält (jfr kap VII:4), 
hittades i en utplöjd del av isälvsåsen.

Inlandets betydelse i äldre järnålder betonas 
också av fornborgen i socknens nordvästra hörn. 
Dess läge i relation till andra fornborgar berördes 
inledningsvis (jfr kap VII: 1).

De vikingatida högarna norr om kyrkan låter oss 
ana sambandet mellan kyrkans lokalisering och de 
gamla ”ätteplatserna” - här som i andra socknar 
(jfr t ex Gårdby, kap VIII:6 och Långlöt, kap 
V:6). Men de tusen år äldre gravar som hittats 
väster och öster om kyrkan vittnar om en ännu 
äldre tradition vid valet av ”ätteplatser" på de i 
landskapet framträdande höjdpunkterna.

Fig. VIL20. Fornlämning nr 44, gravfältet ”Södra 
hög” i Bläsinge enligt HAR Sidéns teckning 1874. 
Idag är området svåröverskådligt och svårfotogra- 
feratpå grund av bebyggelse och vegetation. ATA.

Inv no 44, the cemetery ”Södra hög” (southern 
mound) at Bläsinge according to a drawing by 
H A R Sidén in 1874. Today the cemetery is very 
hard to get a view of because of buildings and vege
tation.
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6. Summary

It is useful to compare the two parishes of Norra 
Möckleby and Gårdby with each other: unlike 
Gårdby, no “magnificent” site with extensive ex
cavations and remarkable finds have been discove
red in Norra Möckleby. Smaller past and present- 
day excavations have, however, yielded burials of 
varying age and type.

If the parish is approached by road from the 
north, the main road, runs for the first 5 kms., 
parallel to the graves on the crest of the Ancylus 
ridge, or “Östra Landborgen”. Cemetery fornl nr 
106 consists of orthostats and mounds and is parti
cularly conspicuous. The nature of the cemetery, 
and especially the mounds, suggest that they date 
from the late iron age even if the limited excava
tions carried out on the site does not provide direct 
support for this assumption. In 1835, however, a 
few hundred metres to the south of the cemetery, 
some mounds containing inhumations which were 
clearly datable to the Viking age, were excavated. 
(Ekman 1835, cf. Chap. VII:3 above). To the im
mediate south of this site, the nothwest-southeast 
ice-river ridge crosses the “Östra Landborgen”, 
after which it continues out into the “Bröttorps- 
ören” On this ridge, east of the church, there are 
the remains of several cemeteries, containing i.a. a 
few burials from the Roman iron age. The north- 
south “Landborgen” gives the impression that it 
might have been the site of a late iron age cemete
ry, and that similarly the ice-river ridge, which 
crosses the “Landborgen”, could also have sup
ported a cemetery which would have mainly been 
in use during the early iron age.

To the south of the point where the ancylus- and 
ice-river ridges cross, the character of the “Land
borgen” changes. The ridge flattens out, and beco
mes less noticable, while towards the southern 
boundary of the parish wide areas of moraine and 
sandy heathland begin to spread out. The cemete
ry of Övra Ålebäck (cf. Chap. VIIL3 and 6) is i.a. 
in this area. There is also a cemetery with low 
stone-settings, which has yielded finds from the 
pre- Roman iron age (fornl. 50; cf. Chap. VIL3 
above), situated near the crossing of the ridges, 
and the road to Färjestaden.

The cemetery of Dörby is further to the south, 
alongside the main road and the “Landborg” 
(fornl. nr 117), and the dominant visible features 
in the cemetery, the orthostats and the stone circ
les, can be from either the early, or the late iron 
ages. Of the few graves which have been excava
ted, one can be dated to the late Roman iron age, 
and one to the Viking period.

Inland, to the west of the “Landborgen”, there 
are only a few isolated grave finds. These have not 
yet been methodically surveyed and recorded, and 
are named after nearby villages (Map VIL6; cf.

Chap. VIL4). The three graves from the Viking 
age ascribed to Bröttorp village, have probably 
been found on Bröttorp village property near Nor
ra Möckleby church.

The graves to the east of the “Landborgen” 
have been more thoroughly documented. To the 
west of Bläsinge, five graves from the early Ro
man iron age have been excavated. They lay in a 
cemetery in which there were low indistinct stone- 
settings. The cemetery was situated at the edge of 
an area of sandy heathland on which pine had been 
planted (no fornl nr, cf. Chap.III:3 above). Note 
that this cemetery lay in the proximity of the Övra 
Ålebäck cemetery in Gårdby (Chap.VIII:3), and 
also the fact that the Bläsinge cemetery is from a 
later date and of a simpler quality, than the one at 
Övra Ålebäck.

In the coastal meadows to the south, close to the 
building remains east of Hagby and Bläsinge 
(fornl. nr 32, cf. Chap.VII:3 above), there is a 
small cemetery. Two of the graves there have been 
dated to the early Roman iron age, and the other 
five graves probably belong to the same period, as 
does the isolated instance of the grave from the 
Bläsinge coastal meadows. In the north of the pa
rish, in the coastal meadows, there is a single bu
rial from the migration period and a remarkable 
stone-slab cist from the early bronze age.

It is possible to establish, therefore, that the 
excavated graves in Norra Möckleby span the enti
re iron age, and that one of the few bronze age 
burials on Öland is to be found in this parish. Of 
the 30 iron age burials shown on the map (Map 
VII:6), one is from the pre-Roman iron age, 12 are 
from the early Roman iron age, three are from the 
late Roman iron age, and four, the dating being 
approximate, are from the early Roman iron age. 
Furthermore, there is one find, which might be a 
grave, from the migration period, and nine from 
the Viking age. It was previously believed that 
there tended to be predominantly Viking age ma
terial in this part of eastern Öland (Stenberger 
1933, 80 ff). The data in this paper does not sup
port that hypothesis, for the burials show that the
re was continuous settlement in this area through
out the entire iron age. On the other hand, if the 
three graves of uncertain location at Bröttarp are 
excluded, it can be seen that the Viking age burials 
are concentrated to the “Landborgen”. This could 
mean therefore, that late iron age settlements 
were concentrated around the “Landborgen”. The 
same tendency can be seen in Gårdby parish, (cf. 
Chap. VIIL6) to the north in Långlöt parish (cf. 
Chap. V:6) and, as previously noted, in the Gärds- 
lösa-Bredsätra-Egby area (Volume I, pp- 198, 285, 
385, 417). Otherwise, the fact that the building 
remains are principally located in the coastal mea
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dows suggests that the most important settlement 
areas during the early iron age were in those areas 
in which pasture and fodder were available. The 
distribution of early iron-age burials supports this 
assumption. It can be seen, however, by the distri
bution of burials and, particularly to the north, of 
cohesive cemeteries, that the inland area to the 
west of the “Landborgen” was also occupied du
ring the iron age. It is also here, to the west of the 
ice-river ridge (fornl. 113 etc.) that the cemeteries 
which are unfortunately undated, are situated. A 
stray find from Bettorp, an earthenware jar has 
been dated to the early Roman iron age, and it is 
not impossible that this jar comes from a devasted 
grave in a gravel-pit on the ice-river ridge. A single 
early Roman iron age fibula, propably a grave 
find, was found in a ploughed part of the ice-river 
ridge. The fibula would seem to suggest the exi

stence of a cemetery which had been destroyed by 
cultivation (cf. Chap. VII:4).

The prehistoric fortress in the northwestern part 
of the parish also lends emphasis to the importance 
of the interior region. Its location, in comparison 
to other prehistoric fortresses, has been mentio
ned in the introduction to this Chapter.

The Viking age mounds to the north of the 
church would seem to suggest the connection bet
ween the sitting of the church and the ancient dy
nastic burial grounds. This is also true of the other 
parishes (cf. for example Gårdby, Chap. VIIL6, 
and Långlöt, Chapter V:6). However, graves 
which predate the Vikings by a thousand years 
have been discovered to the west and to the east of 
the church, and so witness that an even earlier 
tradition dictated the choice of placing the dynastic 
burial grounds on prominent heights in the parish.

Fig. V 11:21. Guldfyndet 
från Bostorp med tre brak
teater, halsring och sex so
lidi (457—474). Skatten 
hittades 1951 vid plöjning. 
Foto KLM.
Gold hoard from Bostorp 
with three bracteates, neck- 
ring and six solidi (457— 
474). The hoard was found 
in 1951 at ploughing.
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Kittelgraven nr 2 vid Övra Alebäck innehöll två 
eneggade svärd, två lansspetsar, en sköldbuckla 
och ett sköldhandtag.

The couldron grave no 2 at Övra Alebäck contai
ned two one-edged swords, two lance-heads, one 
shield-boss and one shield-grip.
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VIII Gårdby socken
av Margareta Beskow Sjöberg

1. Inledande sockenbeskrivning

Gårdby socken ligger på östra sidan av södra delen 
av Öland. Den gränsar i norr till Norra Möckleby, 
i väster till Torslunda och i söder till Sandby sock
nar. Socknen är en av de mindre på Öland och har 
märkligt nog nästan ingen strand mot Östersjön. 
Gårdby omfattar 2 337 ha och arealen fördelar sig 
på 30% åker, 8% ängsmark, 16% skogs- och hag- 
mark och 46% övrig mark (Öland III s 535). Sock
nens sydvästra hörn skjuter in som en tunga på 
Stora Alvaret (ca 275 ha) men Gårdby är inte 
en alvarsocken. Landskapet karakteriseras av öp
pen åkerbygd omväxlande med betesmarker, ofta 
igenväxande, lövskog och tallplanteringar. Upp- 
odlingsgraden (30% åker) är relativt hög. Sock
nens nordvästra del ingår i Mittlandskogen och har 
mer sammanhängande lövskog, delvis utnyttjad 
för bete.

Gårdby ligger inom mellanölands moränområde 
och har alltså relativt djupa moränlager och bra 
odlingsbetingelser. Ancylusvallen går i nord—syd
lig riktning genom socknen och följs utav landsvä
gen. Litorinavallen är mindre tydlig, kan möjligen 
urskiljas vid Övra Ålebäck. I anslutning till ancy
lusvallen finns ett ganska vidsträckt område med 
sand och grus, som fortsätter in i angränsande 
socknar i norr och söder. Detta område har delvis 
karaktär av öppen sandhed med bl a ljung, men är 
också igenplanterat med tall. Det berömda Övra 
Ålebäcksgravfältet ligger på sandheden i socknens 
norra del. Även ancylusvallen är tallplanterad, 
t ex de stora gravfälten söder om kyrkan (fornl 20 
och 30).

Bebyggelsen idag är delvis lokaliserad till land
borgen/landsvägen, där det förutom några jord
brukande gårdar finns villabebyggelse såväl från 
1920—50-tal som 1970—80-tal. Förutom detta 
Gårdby vid landsvägen finns fyra och en halv by i 
socknen, varav tre väster om landborgen. Öster 
om landborgen ligger byarna Övra och Nedra Åle
bäck, varav den senare endast ligger till hälften i 
Gårdby socken.

Spår av j ärnåldersbebyggelse i form av husgrun
der och stensträngar finns på tre ställen i socknen. 
Två av dessa lokaler ligger insprängda mellan 
åkrar i området öster om landborgen och omfattar 
vardera sex husgrunder. Den tredje lokalen består 
av en delvis bortodlad husgrund i åkermark, strax 
väster om sandhedsområdet med gravfält i sock
nens norra ände. Här ligger också en förmodad 
fornborg, Högkullbacken (fornl 16). Fornborgen 
är närmast rektangulär, ca 30x40 m och består av 
en bred vall som omger en jämn platå. Den ligger i 
åkermark och även ”borgplatsen” är uppodlad. 
Kunskapen om denna eventuella fornborg är liten. 
Men om det verkligen är en rest av en fornborg är 
onekligen läget nära det rika äldre järnåldersgrav- 
fältet Övra Ålebäck intressant.

I Gårdby finns en runsten stående på kyrkogår
den (fornl 17, nr 28 i Söderberg & Brate 1906). 
Texten berättar att en kvinna Härtrud lät resa ste
nen över sin son Smed och att hans broder vistas i 
Gaardarike. Texten avslutas självmedvetet av run
ristaren: ”Brandr högg rätt, därför kan man tyda”!

I Gårdby socken finns 132 fornlämningar som 
bedömts vara gravar. Nio av dessa ligger på alvar- 
mark i sydväst och 48 synliga anläggningar ingår i 
gravfälten på ancylusvallen söder om kyrkan 
(fornl 20 och 30). En koncentration av gravfält 
finns också på sandhedsområdet på ancylusvallens 
insida vid sockengränsen mot Norra Möckleby och 
på en låg moränsträckning väster därom. I detta 
stråk finns sammanlagt 67 synliga gravanläggning
ar, dvs hälften av socknens bestånd. På sandheden 
ligger Övra Ålebäcksgravfältet med sina rika fynd 
från äldre järnålder (fornl 9, jfr kap VIII:3).

Undersökning av överodlade fornlämningar har 
inte skett i socknen. Däremot har gravar förstörts 
och ibland undersökts i samband med grus- och 
sandtäkt i landborgen. De enda större undersök
ningar som gjorts i socknen var Bæhrendtz’ utgräv
ningar på 1890-talet.
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Fig. VIILI. Gravfältet fomlämning nr 20 på land
borgen söder om Gårdby kyrka. Fotot är taget i 
samband med grustagsinventeringen 1927 och om
rådet är numera planterad tallskog. Foto K A Gus
taw s s on 1927, ATA.

Inv no 20, cemetery on the landborg south of Gård
by church. The picture was taken in 1928 at the so 
called ”gravel pit inventory” and this area is now
adays pine wooded.

2. Förteckning enligt fornlämningsregistret över gravar och 
gravfält

2. Stensättning, på moränrygg i igenväxande 
lövskogsmark till Övra Älebäck, 1,6 km N 
om Ullevi. Stensättningen är rund, 8 m d och 
0,6 m h, har kantkedja av intill halvmeter
stora stenar och svacka i mitten.

4. Gravfält, på moränrygg i skogsmark, ca 1,1 
km NNO om Ullevi men på Övra Ålebäcks 
marker. Gravfältet är 20x50 m stort och 
omfattar tio runda stensättningar varav en 
11 m d och 0,5 m h, med kantkedja. Övriga 
stensättningar är 3—6 m d och 0,1 m h, några 
med kantkedja, övertorvade och otydliga 
p g a vegetationen.

5. Två stensättningar, på moränrygg i enbusk- 
beväxt utmark till Övra Ålebäck, 2,3 km NV 
om byn. En stensättning är rund, 10 m d och 
0,3 m h, den andra rektangulär 4,5 m 1 och 
0,5 m h med rest av kantkedja.

6. Tre stensättningar, på flack moränrygg i en- 
och lövbuskmark till Övra Ålebäck, ca 300 
m OSO nr 5 och 100 m V om nr 7. Stensätt- 
ningarna är runda 10,5 och 5 m d och 0,2— 
0,3 m h och övertorvade. Den största har en 
meterstor sten i fyllningen.

7. Gravfält, på moränrygg i sandhed/enbusk- 
mark till Övra Ålebäck, 1,9 km NV om byn 
och 400 m OSO om nr 5. Benämnes ”Galg- 
backen”. Gravfältet är ca 30x80 m och be
står av 10 fornlämningar: En rektangulär 
stensättning 7x10 m och 0,3 m h, övertor- 
vad, med en hörnsten och svacka i mitten, 
och åtta runda stensättningar, 7—10 m d och 
0,1—0,3 m h, övertorvade och otydliga, samt 
en f d rest sten, 1,1 m 1.

9. Gravfält, på sandhed, utmark, ca 1,4 km NV 
om Övra Ålebäck. Gravfältet är 40-90
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xl60 m stort och består av ca 25 fornläm- 
ningar: Tio runda och femton rektangulära 
stensättningar. De runda stensättningarna är
6- 9 m d, 0,1—0,2 m h, övertorvade och 
otydliga men med antydan till mittstensätt
ning. De rektangulära stensättningarna är
7— 15 m 1 och 0,1—0,5 m h, ojämna och gro
piga. Undersökning 1893—96 genom F J 
Bæhrendtz, se beskrivning kap VIII:3 (SHM 
inv nr 9362, 9754, 10302).

10. Två stensättningar, på sandhed, ca 100 m 
NV om nr 9 på Övra Ålebäcks marker. En 
stensättning är rektangulär 6x9 och 0,2 m h, 
övertorvad och med en hörnsten, den andra 
rund 7 m d, 0,1 m h, övertorvad med mitt
stensättning och grop.

11. Gravfält, på sandhed, 100 m NO om nr 10 
och på gränsen till N Möckleby sn (= nr 9 
därstädes). Gravfältet är totalt 20—40x120 
m och består av 15 fornlämningar: Tolv run
da stensättningar, 6—12 m d och 0,1—0,2 m 
h, övertorvade samt tre rektangulära sten
sättningar 8x14, 9x11 och 10x12 m stora 
och 0,2—0,7 m h, övertorvade. Undersök
ning 1893-96 genom F J Bæhrendtz, se 
beskrivning kap VIII:3.

12. Röse, på moränrygg i enbuskmark/alvar- 
mark, 1 km SV om Ullevi, kallat Domderör. 
Röset är runt 20 m d och 2,3 m h. Skadat och 
omplockat, skrotupplag.

14. Stensättning, på flack moränrygg i alvar- 
mark, 1,8 km VSV om Torp och 675 m SV 
om nr 12. Stensättningen är rund, 6 m d och 
0,1 m h, övertorvad och med kantkedja av 
intill meterstora stenar.

15. Stensättning (?), i alvarmark, ca 600 m Ö om 
nr 14. Stensättningen är rund, 11 m d, 1 m h 
och har fyllning av jord och kalkstenar.

18. Stensättning, på låg moränsås i N delen av 
Övra Ålebäcks by. Stensättningen är rund, 
ca 7 m d, med kantkedja av halvmeterstora 
stenar. Kvarngrund?

19. Hällkista (?), två kalkstenshällar i markytan 
på ancylusvallen. Grustäktskadat område S 
om Gårdby kyrka. (1941, ej återfunnen 
1976).

20. Gravfält, på ancylusvallen S om Gårdby kyr
ka, delvis skadat av grustäkt, betesmark och 
planterad tallskog. Gravfältet sträcker sig ca 
250 m utefter åsen, 20—40 m br, och omfat
tar 37 fornlämningar: Två högar, ca 19 run
da stensättningar, 5 rektangulära stenkret- 
sar, 9 resta stenar och 2 klumpstenar. Hö
garna är runda, 11 och 13 m d, 1 resp 1,2 m 
h. Stensättningarna är 5—23 m d (vanl. 6—8 
m) och 0,1—0,7 m h, några med rester av 
kantkedja. Stenkretsarna är 4x6-7 m med 
ursprungligen vardera fyra resta hörnstenar.

De resta stenarna är 0,9—1,8 m h, de flesta 
omkullfallna, och de två klumpstenarna är 
meterstora stenar, som kan ha ingått i en 
stenkrets.
Ca 50 m NV om gravfältet finns tre resta 
stenar (nr 20 c) och ytterligare 60 m NNO 
därom en skadad stensättning (nr 20 d). Nr 
20-29 i 1941 års inventering.
Ca 100 m S om nr 20 vidtar gravfältet nr 30, 
som ursprungligen utgjort del av samma 
gravfält. Undersökningar av enstaka gravar, 
se beskrivning kap VIII:3.

30. Gravfält, på ancylusvallen S om Gårdby kyr
ka och 100 m S om gravfältet nr 20. Gravfäl
tet är 30 x 65 m stort och består av en rund 
stensättning 10 m d, 0,1 m h, sju resta stenar, 
1-1,8 m h, 0,3-1 m b varav fyra omkullfall
na, en rektangulär stenkrets 9x20 m av 10 
stenar, samt en meterstor klumpsten. 
Klumpstenen och några av de resta stenarna 
har möjligen ingått i en stenkrets. Nr 30, 31, 
32 i 1941 års inventering.

35. Röse, på impediment i åkermark, 800 m Ö 
om Gårdby, kallas Grårör. Röset är runt 30 
m d, 1 m h och består av en stenfylld platå 
omgiven av en vall av jord och sten. Helt 
överväxt av buskar etc. Ca 130 m V därom 
finns rester av ytterligare ett röse ca 10 m d.

36:2 Stensättning, i husgrundsområde på strand
vall, 500 m NV om Nedra Ålebäck. Stensätt
ningen är rund, 12 m d, 0,4 m h, övertorvad.

38. Hög, på förhöjning i sandig åkermark i 
Gårdby by, 750 m NO om kyrkan kallad 
”Kycklinghögen”. Högen är rund, 18 m d,
1,9 m h med mittgrop, 5 m d, 0,6 m dj. 
Skadad av odling.

40. Gravfält, på moränrygg i alvarmark, 850 m S 
om Smedsgärde men på Gårdby marker och 
alldeles intill gränsen mot Torslunda sn. 
Gravfältet består av tre runda stensättning
ar, 12,7 och 5 m d, 0,5, 0,2 och 0,1 m h, den 
största med kantkedja och mittgrop, en rek
tangulär stensättning 1,5x2 m med två resta 
kantstenar, 1,2-1,4 m h samt två f d resta 
stenar 1 och 2 m 1.

41. Hällkista (?), i grustag omedelbart S om 
gravfältet nr 20. Registrerad 1941, ej åter
funnen 1976, dvs borttagen utan undersök
ning.

42. Hög, i sandig betesmark, 200 m Ö om bebyg
gelsen i N delen av Gårdby. Högen är rund, 
15 m d, 1,2 m h, med två grunda gropar i 
ytan i S delen.

43. Hög, på flack sandås i betesmark, 300 m Ö 
om bebyggelsen i Gårdby och 100 m SO om 
nr 42. Högen är rund, 30 m d, 1,5 m h och 
har en flack grop i mitten, 8 m d, skadad i 
kanterna av odlaing.
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48. Stensättning, i alvarmark, 400 m SV om nr 
12 och 1,8 VNV om Torp. Stensättningen är 
rund, 12 m d, 0,6 m h, övertorvad och med 
en meterstor sten liggande i ena kanten.

50. Stenkrets och stensättning, på sandås i betes
mark 1,5 km V om Ullevi. Stensättningen är

rund, 10 m d, 0,2 m h, övertorvad och sten- 
kretsen är rektangulär, 6x10 m med 3 resta 
hörnstenar 0,7—0,8 m h.

54. Stensättning, på sandås i betesmark, 500 m 
VSV om Gårdby kyrka. Stensättningen är 
rund, 9 m d och 0,2 m h, övertorvad.
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Karta VIILI. Gårdby socken. Gravar och grav fält 
markerade enligt fornlämningsregistret. Utdrag ur 
topografisk karta. Skala 1:50 000.

Gårdby parish. Graves and cemeteries surveyed ac
cording to the Central Board of National Antiqui
ties. Extracted from the topographical map of Swe
den. Scale 1:50 000.

424



3. Beskrivning av undersökta gravar och gravfält

Gravfält på Övra Ålebäcks och Bläsinge utmarker, fornlämning nr 9—11

Topografi
Gravfältet ligger på sandhedsområdet väster om 
ancylusvallen i socknens norra del. Sandheden är i 
detta avsnitt öppen och ljungbeväxt men i norr 
igenväxande betesmark. Höjden över havet är ca 
15 m. Gravarna är låga och idag ganska svåra att 
urskilja. De anläggningar som undersöktes på 
1890-talet återställdes efter utgrävningen.

Fornlämning 9 anges idag sträcka sig i nord — 
sydlig riktning ca 160 m och är 40-60 m bred. 
Fältet omfattar ca 25 gravar. Ca 80 m norr om den 
nordligaste stensättningen ligger ytterligare två 
stensättningar (fornl nr 10) som här behandlas un
der samma gravfält. Ytterligare ca 100 m åt norr 
vidtar nästa gravfält (fornl nr 11) med ca 15 an
läggningar. Det är ca 40x 120 m stort och är delvis 
beläget i N Möckleby sn (fornl nr 9 där). I littera
turen talas om en nordlig och en sydlig avdelning 
av gravfältet. Den sydliga motsvaras av fornl nr 
9-10 och den nordliga av fornl nr 11.

Gravfältet undersöktes 1893-96 av lektor F J 
Bæhrendtz med anslag från Vitterhetsakademien. 
Dessförinnan hade fältet karterats av fyrmästaren 
HAR Siden 1874. Anläggningarna var då tydligt 
urskiljbara, ”fullsatta med små klapperstenar” 
men utan ”några större sidostenar”. Gravfältet 
beskrevs redan 1827 i Abraham Ahlqvists ”Ölands 
historia och beskrifning” (del 11:2 s 50):

”På Öfra Ålebäcks utmark, W om landsvägen, 
vid NO sidan af Ullevi Björkgärde, finnes en sten- 
sättning, kallad Quarteren. Den består af 22 Rek
tangelformer (utan hörnstenar) med större grani
ter till kantstenar och fyllda med klapper till en 
alns höjd. Flere af Kantstenarna äro, under sedna- 
re åren, bortförde och använde till hägnader. Wid 
anställd gräfning har man i dessa rektangelformer 
funnit kalkgrus.” Det förefaller alltså som även 
Ahlqvist ”anställde gräfning” i Övra Ålebäck, 
dock utan större resultat!

Yttre gravformer
Ahlqvist nämner 22 stensättningar. Sidén ritade in 
21 gravar på sin karta men anger att där finns spår 
av fler förstörda. Båda avser sannolikt bara det 
södra gravfältet. Bæhrendtz räknar till 27 gravar i 
sin första rapport om södra avdelningen 1893. I 
den slutliga rapporten i Vitterhetsakademiens Må
nadsblad 1896 redovisar han 38 anläggningar i den 
södra och 14 i den norra avdelningen. Bæhrendtz 
skriver:

”Grafvarna, hvilkas antal är 38 i den södra af- 
delningen och 14 i den norra, äro nästan alla till 
det yttre likartade. De utgöras af låga, jordblanda- 
de rösen, de flesta af rektangelform, några få haf- 
va en höjd af omkring 50 cm, men de flesta äro
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Fig. VIII:2. Gravfältet vid Övra Ålebäck enligt The cemetery at Övra Ålebäck according to H A R
HAR Sidén 1874, den södra avdelningen. Jämför Sidén in 1874, the southern part. Confer fig VII1:3.
planen fig V111:3. AT A.
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Fig. VIII:3. Plan över gravfältet på Övra Ålebäcks 
västra utmark. Sammanställd 1988 med Baeh- 
rendtz’ kartskisser som underlag.
Map of the cemetery at Övra Alebäck. Compiled in 
1988 with the preliminär maps by Baehrendtz as a 
basis.

lägre. Nästan alla tyckas hafva haft randkedjor, 
men af dessa finnes nu ingen enda sten qvar; de 
hafva tagits till hägnader. Fårorna i marken efter 
randkedjorna äro i allmänhet ganska tydliga. Rö- 
senas öfversta del bestod af jord och småsten, s k 
klapper, hvarunder lågo större kullerstenar af gra
nit, här och hvar blandade med smärre flisor, i 
synnerhet s k butstenar. Alla voro i ytan skada
de.” (Baehrendtz 1896 s 107).

Baehrendtz gjorde vid sin andra undersökning 
på Övra Ålebäck också en karta över gravfälten. 
På denna saknas dock grav nr 32—38. Nr 34 och 35 
låg enligt Baehrendtz mellan nr 14 och 15. Forn- 
lämning nr 10 motsvarar sannolikt nr 36—38, varav 
nr 36 skall ha legat ”45 steg från nr 27” och de två 
andra norr och nordväst om nr 36 (Baehrendtz 1896 
s 127). Baehrendtz’ karta har kompletterats med 
dessa gravar.

Stensättningarna på det södra gravfältet är ge
nomgående rektangulära, några dock betecknade 
som oregelbundna, enligt grävningberättelsen. I 
1976 års inventering beskrivs dock ett 10-tal av 
anläggningarna på fornl nr 9 som runda otydliga 
stensättningar. Beskrivningen här följer gräv- 
ningsberättelsen, modifierad enligt här använd 
terminologi.

Stensättningarna var alltså rektangulära, med 
längdaxeln i nord—sydlig riktning. Storleken va
rierade från 3x4 m till 8x16 m, vanligaste längden 
var dock mellan 6—10 m. Alla gravar betecknas 
som låga eller mycket låga, vilket tycks innebära 
0,2-0,5 m höjd. Stensättningarna var i regel upp
byggda i två eller flera skikt, med en packning av 
småsten och jord över större stenar av granit och 
kalksten. Idag ligger denna undre packning öppen 
i de gravar som är tydligast urskiljbara. Kantked
jor antas ha funnits kring de flesta stensättningar
na, men de var bortplockade till hägnadsmurar 
redan före undersökningarna (jfr citat från Ahl
qvist och Baehrendtz ovan). Rännor efter kantked
jor konstaterades av Baehrendtz. Överhuvudtaget 
verkar det som gravfältet varit utsatt för förstörel
se och plundring "af skattsökare” under 1800-ta- 
let.

Det norra gravfältet, fornl nr 11, uppges i inven
teringen 1976 bestå av tolv runda och tre rektangu
lära stensättningar. Fornlämningarna beskrivs som 
otydliga, övertorvade och söndergrävda, kanske 
spåren efter Baehrendtz’ utgrävningar. Baehrendtz 
beskriver 14 gravar på detta avsnitt, vilka han un
dersökte. Flera av dem var dock skadade ”af skatt
sökare” och undersöktes endast summariskt 
(Baehrendtz 1896 s 128). Den norra avdelningen 
omfattade åtta runda och sex rektangulära sten
sättningar. De runda stensättningarnas diameter 
varierar mellan 2 och 4,5 m i Baehrendtz’ beskriv
ning, medan de i inventeringen 1976 uppges vara 
6—12 m i diameter. Detta tyder på att Baehrendtz 
endast undersökte gravarnas något högre mittpar
tier. De rektangulära stensättningarnas storlek va-
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Fig. VIIVA. Gravfältet på Övra Ålebäcks utmark är 
1988 igenväxande och anläggningarna svåra att ur
skilja. Parti av södra delen. Foto från sydväst, M 
Sjöberg 1988.

The cemetery at Övra Alebäck is in 1988 shrubby 
and the stone settings are hardly visible. Part of the 
southern department. Photo from south.

Fig. VIII:5. Gravfältet på Övra Ålebäcks utmark, The cemetery at Övra Alebäck, stone setting on the
stensättning på södra delen. Foto från söder, M southern part. Photo from south.
Sjöberg 1988.
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rierar mellan 4,5x8 och 8,5x14 m i grävningsbe- 
rättelsen. Storleken på de tre som 1976 identifiera
des som rektangulära stensättningar överensstäm
mer någorlunda med grävningsberättelsen. An
läggningarnas höjd bör ha varit ungefär densamma 
som på det södra gravfältet. Möjligen var de runda 
stensättningarna lägre än de rektangulära. Sten- 
sättningarnas uppbyggnad, med småsten och jord 
över större sten, var i regel densamma som på det 
södra gravfältet. Några runda stensättningar före
faller dock ha varit mycket låga, enskiktade om jag 
tolkat de knapphändiga uppgifterna rätt (A8-13 
norra jfr tabell nedan). Det norra gravfältet är 
idag (1988) igenväxande och gravarna är mycket 
svåra att urskilja.

Inre gravformer
I de 52 anläggningar som Bæhrendtz redovisar på
träffades 60 gravsättningar, varav 39 brandgravar 
och 21 skelettgravar. I sex stensättningar på det 
södra gravfältet fanns två, tre eller i ett fall fyra 
gravsättningar. Det var brandgrav plus skelett- 
gravar), och i två fall två hällkistor med skelett. 
Kombinerat brandgravskick förekom, men det är 
inte konstaterat dubbla brandbegravningar.

Brandgravarna var oftast brandlager — eller 
”kolbädd” som Bæhrendtz skriver - med brända 
ben (15 på södra och 11 på norra). I tre an
läggningar var brandlagret kombinerat med urne
grav, nedsatta lerkärl. I fyra anläggningar fanns 
rena urnegravar, däribland de bekanta vapengra
varna i kittlar (A2 och A10 på södra gravfältet). I 
fyra andra gravar var brandlagret kombinerat med 
bengrop och i två fanns bara bengrop. Detta gäller 
det södra gravfältet. På det norra gravfältet fanns 
elva gravar med brandlager eller ”obetydliga 
spår” därav, och inga andra variationer på brand
gravskicket.

Skelettgravarna utgjordes främst av skelett i 
hällkistor. Sammanlagt 16 hällkistor, varav tre på 
det norra fältet, grävdes ut. Tre skelettgravar i 
gravgrop under täckhällar undersöktes vidare på 
det södra fältet plus två odefinierade skelettgra
var. De sistnämnda låg relativt ytligt i anläggning
ar med flera gravläggningar, såsom brandlager och 
hällkista (A20 och A24).

Såsom Stenberger påpekat kan man se en för
ändring i gravskicket — över tiden? — mellan söd
ra och norra delen av det södra gravfältet (Sten
berger 1933 s 4). I den södra hälften fanns endast 
brandgravar — brandlager, urnegravar och ben
gropar, enbart eller i kombination. I den norra 
änden fanns skelettgravarna samlade och i avsnit
tet däremellan finns förutom brandgravar, några 
anläggningar med både brand- och skelettgravar. 
Stenberger tolkar detta som att man börjat begrav
ningarna på fältet i söder och att hällkistorna i 
norra änden är yngst, en kronologi och en grav- 
skicksförändring från period III in i period IV: 1. 
Denna hypotes om gravfältets tillväxt förefaller 
riktig (se vidare om dateringar nedan).

På det mindre, norra gravfältet, kan motsvaran
de utveckling inte spåras. Sannolikt är dessa gra
var anlagda ungefär samtidigt och parallellt med 
det södra gravfältets övergångsfas. Det norra grav
fältet förefaller dock att ha varit mer skadat och 
blev mer summariskt undersökt.

Föremål
De undersökta gravarna på de båda Övra Åle- 
bäcksfälten innehöll sammanlagt 60 begravningar. 
I 30 av dessa hittades föremål. I fyra av de 30 var 
dock lerkärlet som utgjorde benbehållare det enda 
föremålet. Påfallande litet små föremål av typ 
smycken och dräktdetaljer ingår. Detta kan kan
ske misstänkas höra ihop med mindre noggrann 
utgrävningsmetodik, särskilt av brandlagren. Men 
det torde också höra samman med den äldsta järn
ålderns gravseder hos den grupp i samhället som 
gravfältet representerar. Det södra gravfältet in
nehöll sex vapengravar och det norra en. Två av 
dessa påträffades i urnegravar med kittel (A2, 
A10), tre i brandlager (A4, A13 plus A8 norra), en 
i stensatt bengrop (A15) och en i brandlager och 
bengrop (A6).

Endast två gravar, båda på norra fältet, innehöll 
läderbearbetningsverktyg. En uppsättning be
stående av flera prylar samt en stor och en liten 
krumkniv påträffades i en hällkista (A3 norra) 
med flera hartstätade askar. Den andra uppsätt
ningen som återfanns i en brandgrav, utgjordes 
endast av en krumkniv (A10 norra).

Skelettgravarna i hällkista eller gravgrop inne
höll ett i jämförelse med andra gravfält ensidigt 
och knappt fyndmaterial. Sju skelettgravar inne
höll en kombination av ett lerkärl och en kniv 
(A18:I, A18:II, A20-23, A25), och ytterligare tre 
innehöll endast var sin kniv (A20, A24, Al norra). 
Två brandlager (A3 och A28) innehöll endast en 
kniv.

Smycken/dräktdetalj er i form av bl a fibulafrag- 
ment fanns i en brandgrav (A29). En hällkistgrav 
innehöll ett enstaka bronsbeslag (A36) och i ett 
par andra hällkistor fanns enstaka järnringar, som 
bör ha hört till den dödes personliga utrustning. 
En triangulär fibula i järn återfanns dessutom 
bland gravgodset i en av ”kittelgravarna” (A10).

Lerkärlen i hällkistorna är av två typer. Det är 
dels mjukt dubbelkoniska kärl av en form som 
återfinns t ex i hällkistgravar på Gåtebogravfältet 
(Volym I s 254) och på Sörby—Störlinge-gravfältet 
(Volym I s 352), dels hankförsedda kärl med ut
svängt rundad buk och insvängd nederdel. Den 
senare formen är mindre vanlig bland de öländska 
fynden. Några besläktade kärl finns från Bjärby, 
Runstens sn (kap VI i denna volym) och Hulter
stad, Hulterstads sn. Stenberger såg dessa ”pokal- 
liknande” kärl i svart, glättat gods som import
stycken från östtyskt område (Stenberger 1933 s 8 
och 30).

Gravfältets märkligaste och oftast omtalade gra
var är de två brandgravarna med vapen och kittel.
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Båda låg i rektangulära stensättningar i södra hälf
ten av det södra gravfältet. Kitteln i A2 stod i en 
liten kista av kantställda kalkstenar och var täckt 
av en stor klumpsten. Vapnen, två eneggade svärd 
med beslag, två stora spjutspetsar, sköldbuckla 
och -handtag, låg i kitteln tillsamman med brända 
ben. Eggvapnen var ihopböjda för att få plats i 
kitteln. Sköldbucklan har mycket brett brätte och 
fyra fästenitar med mycket stora plana huvuden. 
Kitteln har halvklotformig nederdel i tunn brons
plåt och rakt mynningsparti av järn med två stora 
ringar för upphängning. Kitteln har sin närmaste 
”släkting” i ett gravfynd från Ryd i Glömminge sn 
(jfr kap 11:3). Kitteln, som torde vara importerad 
från kontinenten, har motsvarigheter i flera fynd i 
Norge, Danmark, Tyskland och från La Téne i 
Schweiz (Stenberger 1933 s 6).

Den andra kittelgraven AIO hade också kitteln 
täckt av en sten och var kringsatt av stenar. Vap
nen låg böjda utanför/omkring kitteln och sköld
bucklan under kärlet. Svärdet är eneggat med till
hörande slidbeslag och doppsko. Sköldbucklan är 
av samma typ som i anläggning 2. Kitteln är här 
helt i bronsplåt med omböjd kant kring mynning
en, och försedd med ett beslaget hål som till en pip 
och mitt emot detta två små bronsöglor, eventuellt 
fäste för hank. Kärlet är rundat med plan botten. 
Kärltypen återfinns i några exemplar i fynd från 
nedre Elbe-området i Tyskland och är ett importe
rat arbete av germansk eller möjligen keltisk här
komst (Holmqvist 1979 s 8).

Gravarnas kittlar anses alltså vara importgods, 
medan vapnen oftare anses vara inhemska arbe
ten. De är dock exempel på smidesarbeten av 
mycket hög klass i den tidiga järnåldern, och re
presenterar toppskiktet i det dåtida samhället. Det 
är tänkbart att just den utifrån förvärvade kunska
pen om järnets hantering och makten över tillgång 
och distribution av råvaran järn som medfört en 
maktposition i det tidiga järnålderssamhället 
(Holmqvist 1979 s 9). Kittelgravarna i Övra Åle- 
bäck kan alltså betraktas som hövdingagravar, 
men det kan diskuteras huruvida vapnen är impor
terade eller gjorda på platsen av invandrade sme
der eller gjorda av öländska smeder som lärt sig 
konsten utifrån. Det kan vidare diskuteras om 
smed och hövding är samma person eller, om så 
inte är fallet, smedens ställning i förhållande till 
hövdingen och till övriga samhällmedlemmar.

Vapnens former har visserligen kontinentala fö
rebilder, men de återfinns på flera andra lokaler 
både på Öland och på Gotland och i Västergötland 
t ex. Liknande eneggade svärd finns på Öland t ex 
från gravfältet i Sörby-Störlinge, Gärdslösa sn 
(Ölands Järnåldersgravfält, volym I s 368, s 373, s 
381), Ryd, Glömminge sn och Karum, Högsrums 
sn (Ölands järnåldersgravfält, denna volym kap II 
resp I).

Dateringar
De gravar, som innehöll föremål, kan som regel

dateras med ledning av dessa. Vagast blir datering
en av de två skelettgravar som endast innehöll 
järnknivar. Det är alltså ungefär hälften av gravar
na som dateras genom sina fynd. Men enhetlighe
ten i gravarnas yttre utformning och i gravskicket 
gör att man i detta fall kan anta att samtliga gravar 
anlagts under en tämligen begränsad tid. Och den
na tid är då något århundrade kring Kristi födelse, 
dvs järnålderns perioder III och IV: 1.

De äldsta gravarna, de sex vapenbrandgravar- 
na, låg alla på det södra gravfältets södra hälft. I 
södra gravfältets norra hälft låg de sju skelettgra
varna med lerkärl och kniv, daterbara till början 
av romersk järnålder, per IV: 1. Insprängt bland de 
daterbara och i mellanområdet mellan de klart för
romerska eller äldre romerska gravarna låg gravar 
hänförbara till endera perioden. Som ovan påpe
kades växlar också gravskicket mellan brandgra
var i södra och skelettgravar i norra delen.

Denna tydliga ”horisontella stratigrafi” kan inte 
ses på det norra gravfältet. Där finns en vapen- 
brandgrav (A8) från period III i norra änden och 
två gravar daterbara till period IV: 1 i söder. Övri
ga är ej föremålsdaterade. De två gravarna från 
äldre romersk järnålder är de enda gravarna med 
krumknivar på Övra Ålebäcksfälten. Relationen 
mellan de två gravfälten kan antingen ses som att 
de använts samtidigt av två olika befolkningsgrup
per eller som att det norra använts en generation 
senare än det södra.

Köns- och åldersbestämningar
Benen i gravarna tillvaratogs sannolikt endast un
dantagsvis under första undersökningsåret. I ett 
fall anger Bæhrendtz i sin rapport att han byggt en 
liten kista åt ett särskilt vackert kranium i en av 
stensättningarna, där det satts ned efter utgräv
ningen ”för den händelse akademien skulle önska 
att det tillvaratages” (A19, Bæhrendtz’ handskriv
na rapport i ATA). Just detta kranium är bland de 
få ben, som har kunnat återfinnas på SHM från 
Övra Ålebäck. Däremot förefaller det som en del 
ben tillvaratogs vid Bæhrendtz’ grävningar 1894 
och 1898, att döma av den ”fyndförteckning” till 
SHM inv 9754 och 10302, som finns i ATA.

Kranier från två skelettgravar i rektangulära 
stensättningar (A19, A25) har undersökts av 
osteolog Lahtiperä 1975. Båda är troligen vuxna 
män, 30—35 resp 20-25 år gamla. Övrigt benma
terial har alltså ej kunnat återfinnas och därmed ej 
kunnat bestämmas.

Vidare är det relativt få gravar som har ett så
dant inventarium att en arkeologisk könsbestäm
ning är möjlig. De sju gravar som innehöll vapen i 
större eller mindre mängd kan givetvis betraktas 
som säkra mansgravar. Och de två gravar som in
nehöll krumknivar och andra läderbearbetnings- 
verktyg kan i analogi med många andra gravfält 
anses vara kvinnogravar (Volym I s 306, s 313). 
Kombinationen kniv och lerkärl i skelettgravar 
möjliggör inte i sig könsbestämning. Denna kom-
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bination fanns dock i den som trolig mansgrav be
stämda A25 (jfr ovan). Kombinationen finns på 
andra lokaler med osteologiskt bestämt gravmate
rial i såväl mans- som kvinnogravar (se t ex A31 i 
Gåtebo, Bredsätra sn, (Volym I s 213, s 25Iff).

Summa elva av de 60 gravarna kan alltså be
stämmas till nio mans- och två kvinnogravar. Det 
finns inte någon barngrav i materialet. En under
sökning av rektangulära stensättningar på Öland, 
som utgår bl a från Övra Ålebäck, ger en antydan 
om att rektangulära stensättningar oftast är mans- 
gravar (Reimers 1978 s 288ff).

Källor, litteratur
Rapporter (handskrivna) i ATA av Bæhrendtz 
1893-96.
Kungl Vitterhets- Historie- och Antikvitetsakade
miens Månadsblad 1896.
SHM inv nr 9362, 9754 och 10302 
Lahtiperä, P 1975: Osteologisk rapport om Ryd, 
Glömminge sn; Övra Ålebäck, Gårdby sn; Sörby 
skola, Gärdslösa sn; Kamms alvar, Högsrums sn, 
Öland. Inst f arkeologi Uppsala.
Ahlqvist 1827 s 50 
Bæhrendtz 1898 s 107ff 
Stenberger 1933 s 4ff
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Gravfält på Övra Ålebäcks och Bläsinge utmarker, fornl nr 9—11 
Undersökt 1893—96 av F J Bæhrendtz

Ani nr Gravbeskrivning “ring Gravgods Osteol. best.
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1 II
1 STENSÄTTNING, rektangulär, 6x13 m, 

tvåskiktad stenpackning, övre små
sten, undre större sten.
BRANDLAGER, 2-3 m d.

N-S from/ärom

2 STENSÄTTNING, rektangulär, 8x16 m, två
skiktad stenpackning, övre småsten, 
undre större sten.
URNEGRAV, med kittel i STENSATT 
GROP, yttre d 0,8 m, inre 0,45 m d, täckt av 
klumpsten, 0,5x0,9 m st.

N-S

X X

M p III

3 STENSÄTTNING, rektangulär, 5x7,5 m, 
tvåskiktad stenpackning, övre små
sten, undre större sten.
BRANDLAGER, 2-3 m d.

N-S

„

p III/IV

4 STENSÄTTNING, rektangulär, 3,5x6,5 m,
0,5 m h, tvåskiktad stenpackning, 
övre småsten, undre större sten. 
BRANDLAGER, 3 m d.

N-S M p III

5 STENSÄTTNING, rektangulär, 3x6 m, 0,5 
m h, tvåskiktad stenpackning, övre 
småsten, undre större sten.
BRANDLAGER.

N-S from/ärom

6 STENSÄTTNING, oregelbunden, urspr. 
rekt?, tvåskiktad stenpackning, övre 
småsten, undre större sten.
BRANDLAGER och därunder BENGROP, 
kalkstenssatt och med täckhäll.

M p III

7 STENSÄTTNING, rektangulär, 3,5x4 m, 
tvåskiktad stenpackning, övre små
sten, undre större sten.
BRANDLAGER.

N-S from/ärom

8 STENSÄTTNING, rektangulär, 5x7,5 m, 
tvåskiktad stenpackning, övre små
sten, undre större sten.
URNEGRAV, lerkärl stående på kalkstens- 
häll.

N-S

X

9 STENSÄTTNING, rektangulär, 4x8 m, två
skiktad stenpackning, övre småsten, 
undre större sten.
BRANDLAGER och STENSATT GROP,
0,5 m d, plundrad?

N-S from/ärom

10 STENSÄTTNING, rektangulär, 7x13 m, 
flerskiktad stenpackning, ”ovanligt 
djup”.
URNEGRAV med kittel, kringsatt med 
kullersten och under täckhäll.

NV-SO

X X X X

M p III

11 STENSÄTTNING, oregelbunden, 13 m d, 
tvåskiktad stenpackning, övre små
sten, undre större sten.
BRANDLAGER och BENGROP med 
täckhäll.

from/ärom

from/ärom
12 STENSÄTTNING, rektangulär, 4,5x6,5 m, 

tvåskiktad stenpackning, övre små
sten, undre större sten.
BRANDLAGER.

N-S

13 STENSÄTTNING, rektangulär, 6x10 m,
0,5 m h, tvåskiktad packning av kul
lersten och lagda kalkstenshällar över 
BRANDLAGER, 3 m d, 0,03-0,04 m dj 
HÄLLKISTA, 2,1 m 1, 0,6 m br, 0,6 m dj, 
kantställda hällar omgivna av kuller- 
stenspackning.

NO-SV M
hällkista 
plundrad? 
keramik ut
kastad

p III
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Ani nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best övrigt/ Datering
tering c £3 bO anm
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14 STENSÄTTNING, rektangulär, 7,5x11 m, 
tvåskiktad stenpackning, övre små
sten, undre större sten.
BRANDLAGER, 7 m d, täckt av skörbränd

N-S

sten.

15 STENSÄTTNING, rektangulär, 5x8 m, två
skiktad stenpackning, övre småsten, 
undre större sten.
”Liten” stensatt BENGROP.

N-S

M p III

16 STENSÄTTNING, rektangulär, 5x7,5 m, 
tvåskiktad stenpackning, övre små
sten, undre större sten.
BRANDLAGER och URNEGRAV med ler
kärl under kalkstenshäll.

N-S

from

17 STENSÄTTNING, rektangulär.
HÄLLKISTA, plundrad, ej undersökt.

rom jäå

18 STENSÄTTNING, rektangulär, 6x8 m, 
flerskiktad ”ovanligt hög”.

N-S

I N delen: HÄLLKISTA I, 2,2 m 1, 0,6- N-S X
0,5 m br, 0,6 m dj, av kantställda 
hällar, takhällarna täckta av grushög 
och däröver kalkstenshällar till en inre 
STENSÄTTNING, 3 m d.
I centrum HÄLLKISTA II, 2,6 m 1, 0,5 N-S
m br, 0,5 m dj, kallmurad av kalkstenar 
och kantställda gavelhällar. Täckt av 
rektangulär kalkstensläggning 2x3,5 m.

19 STENSÄTTNING, rektangulär, 6x10 m, 
”mycket lågt” och ”ovanligt stora ste
nar” i röset, dvs troligen enskiktad 
stenpackning med blandad stenstorlek. 
GRAVGROP med skelett, 1,6 m 1, under 
kalkstensläggning.

N-S

ärom

20 STENSÄTTNING, rektangulär, 7x13 m, en
skiktad stenpackning med blandad sten
storlek, ”mycket lågt”, ”ovanligt lite

N-S

SKELETTGRAV, ytligt. N-S X
HÄLLKISTA, 2 m 1, 0,6 m br, 0,4 m dj, 
takhall och bottenhällar.

N-S x x atom

BRANDLAGER ”af obetydlig utsträckning” 
och kalkstenssatt BENGROP, 0,25 m d. from

21 STENSÄTTNING, rektangulär, 7x10 m, 
tvåskiktad stenpackning med småsten 
över flisläggning av kalkstenshällar
2x3 m, som täckte

N-S

GRAVGROP med skelett,
BENGROP under täckhäll ovanpå flis- 
läggningen.

N-S

rom jäå

22 STENSÄTTNING, rektangulär, 6x11 m, 
tvåskiktad stenpackning, övre småsten,

N-S

undre större sten.
HÄLLKISTA, 3 m 1, 0,5 m br, 0,5 m dj. N-S X X spår av trä ärom

plundrad
23 ' STENSÄTTNING, rektangulär, 4,5x10 m, 

tvåskiktad stenpackning, övre små
sten, undre större sten.

N-S

p III/IVI packningen URNEGRAV med två lerkärl X X
I centrum: GRAVGROP med skelett under 
täckhällar.

N-S p IV
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Ani nr Gravbeskrivning Orien- Gravgods Osteol. best. övrigt/ Datering
tering anm

0> £ .5
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t^ 1

va
pe

n

kä
rl 1 ål
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nt § = c

24 STENSÄ1TNING, rektangulär, 8x13 m. N-S
’ mycket låg”, småstenspackning och 
ställvis kalkstensläggning. Ungefär i 
centrum: SKELETTGRAV I och därunder N-S
en stenläggning 2x3,5 m st, över
HÄLLKISTA II, 2,1 m 1, 0,5 m br, 0,5 m 
dj, omgiven av

N-S ärom

BRANDLAGER III from/ärom
i N delen: HÄLLKISTA IV, 2 m 1, 0,5- 
0,8 m br, 0,5 m dj, innehållande två 
skelett.

N-S X arom •

25 STENSÄTTNING, rektangulär, 5x8 m, 
tvåskiktad stenpackning, övre små
sten, undre större sten.

N-S

HÄLLKISTA, 2,5 m 1, 0,9 m br, 0,7 m dj. N-S X X ärom

26 STENSÄTTNING, rektangulär, 4,5x8 m, 
tvåsKiktad stenpackning, övre småsten, 
undre, större sten.
HÄLLKISTA, måttuppgift saknas.

N-S

plundrad rom jäå

27 STENSÄTTNING, rektangulär, 5x1^ m, 
tvåskiktad stenpackning, övre småsten 
undre större sten "mycket sten”.
GRAVGROP med skelett under täckhällar.

N-S

28 STENSÄTTNING, rektangulär, 4,5x6 m, 
tvåskiktad stenpackning, övre småsten, 
undre större sten.

N-S

BRANDLAGER. X ärom

29 STENSÄTTNING, oregelbunden ev rekt,
10 m 1, tvåskiktad stenpackning, övre 
småsten, undre större sten.
BRANDLAGER.

Ö-V

30 STENSÄTTNING, rektangulär. 4x6 m. två
skiktad, övre småsten, undre större sten. 
BRANDLAGER.

N-S

from/ärom

31 STENSÄTTNING, rektangulär, 4x6 m. 
tvåskiktad stenpackning, övre småsten, 
undre större stenar.
BRANDLAGER.

N-S

from/ärom

32 STENSÄTTNING. rektangulär, 4x6 m, två
skiktad stenpackning, övre småsten, 
undre större sten.
URNEGRAV med lerkärl under täckhäll 
och med överliggande brandlager.

N-S

X from

33 STENSÄTTNING. rektangulär. 4x6 m. två
skiktad stenpackning. övre småsten, 
undre större sten.
BRANDLAGER, 1 m d.

N-S

34 STENSÄTTNING. oregelbunden. 
BRANDLAGER.

35 STENSÄTTNING. oregelbunden. 
HÄLLKISTA. 2 m 1, 0.6 m br, 0.5 m dj. rom jäå

36 STENSÄTTNING. oregelbunden. 
HÄLLKISTA. 2.5 m 1. 0.6 m br. 0,5 m dj. X X ärom

37 STENSÄTTNING, oregelbunden utan grav
sättning.

38 STENSÄTTNING. rektangulär. 6.5x10 m. 
tvåskiktad stenpackning. övre småsten, 
undre större sten. En hörnsten. 
BRANDLAGER. 3 m d och
URNEGRAV med lerkärl under täckhäll.

N-S

P III
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12

13

14

Gravbeskrivning

Norra delen:
STENSÄTTNING, rektangulär, 8,5x14 m, 
tvåskiktad stenpackning av småsten och 
jord över större stenar.
HÄLLKISTA, 2,25 m 1, skadad.

STENSÄTTNING, rund, 3 m d, 0,3 m h. 
BRANDLAGER, 2-3 m d.

STENSÄTTNING, rund, 4,5 m d, tvåskiktad 
stenpackning som Al.
Flisläggning och täckhällar till HÄLL
KISTA, 2 m 1, 0,6 m br, 0,5 m dj.

STENSÄTTNING, rektangulär, 7,5x11 m,
låg med spår av
BRANDLAGER.

STENSÄTTNING, rektangulär, 9x10 m, två 
skiktad, som Al. I centrum en klump
sten, därunder en
HÄLLKISTA, 2,9 m 1, 0,6 m br, 0,6 m dj 
Ytligt i NÖ delen, över hällkistan låg 
ett SKELETT, troligen sentida.

STENSÄTTNING, rektangulär, 4,5x8 m,
0,3 m h.
BRANDLAGER.

STENSÄTTNING, rektangulär, 7,5x12,5 m, 
med ”obetydliga spår av” BRANDLAGER.

STENSÄTTNING, rektangulär, 8x13 m,
1 m h, flerskiktad stenpackning. 
BRANDLAGER med brända ben och eld- 
skadade föremål.

STENSÄTTNING, rund, d 4 m, låg, 
med BRANDLAGER.

STENSÄTTNING, rund, d 3 m, låg, 
med BRANDLAGER.

STENSÄTTNING, rund, d 3 m, låg, med 
spår av BRANDLAGER.

STENSÄTTNING som All.

STENSÄTTNING som All.

STENSÄTTNING, rund, d 4 m, låg, 
med spår av BRANDLAGER.

N-S

NV-SO

NO-SV

NO-SV

NO-SV

N-S

Gravgods Osteol. best.

C to

M

övrigt/

plundrad

"förstört 
av skatt
sökare”

Datering

p IV:1

434



Gravfält på landborgen i Gårdby, fornlämning nr 20 och 30, enstaka gravar undersökta 
1939, 1960, 1972 och 1978

Fornlämning 20—30 är ett stort gravfält på land- 
borgskrönet söder om Gårdby kyrka. Området är 
sedan länge skadat av grustäkter och åtskilliga av 
de gravfynd och lösfynd utan exakt platsangivelse 
som finns från Gårdby, torde komma härifrån. 
Här skall redovisas ett antal undersökningar av 
enstaka gravar inom eller i anslutning till detta 
gravfält. Landborgskrönet ligger ca 14,5 m ö h.

Undersökning 1939
År 1939 efterundersökte Carl Otto Rosell en ska
dad urnegrav i grustag. Platsen låg ”120 m V om 
landsvägen och 155 m V om Böndernas hus”, vil
ket senare torde vara Bygdegården i Gårdby. Den
na plats ligger ca 80 m västsydväst om den nuva
rande södra gränsen för gravfältet, fornl nr 208 på 
ancylusvallens insida. Området är numera exploa
terat till grustäkt.

Graven var söndergrävd vid Rosells ankomst, 
men det hade varit en urnegrav utan markering 
ovan jord. Lerkärlet som stod ungefär en halvme
ter under markytan, var stort och av grovt, oorne- 
rat gods. Kärlet innehöll brända ben och en del av 
en skära. Graven kan dateras till förromersk eller 
äldre romersk järnålder.

Undersökning 1960
År 1960 undersökte K G Petersson två skadade 
gravar i södra änden av fornlämning 20. Den mest 
fullständiga av dessa var en brandgrav utan (beva
rad) markering ovan jord, som skadats av motor

fordon som tagit väg över åskrönet. Platsen låg 40 
m väster om landsvägen, på landborgens krön i 
södra spetsen av det nu som fornlämning 208 mar
kerade området. Ca 5 m nordnordost om brand
graven står en rest sten i stenmur.

Graven bestod av ett brandlager, beläget ome
delbart under grastorven. Brandlagret var 
3,25x2,75 m stort och intill 0,2 m tjockt. Det inne
höll en stor mängd brända ben, nyckel och spikar 
av järn, ett järnfragment med bronsnit, ett frag
mentariskt, litet skifferbryne samt ett flintavslag. 
Nyckeln, som har böjt ax med tre ”klor”, daterar 
graven till vikingatid.

Det märkligaste med denna grav var de årder
spår, som framträdde under brandlagret. Dessa 
bildade ett rutnät av ca 5 cm breda spår av mörk 
jord mot ljus sand. Årderspåren var tydliga endast 
under brandlagret.

I grustagskanten väster om ovannämnda grav 
tillvaratogs en nedrasad brandgrav. Fynden bestod 
av krukskärvor i grovt gods, hartstätning och brän
da ben. De kan härröra från en urnegrav liknande 
den som tillvaratogs 1939. Graven kan sannolikt 
dateras till äldre järnålder.

Undersökning 1972
År 1972 undersöktes genom riksantikvarieämbe
tets Ölandskontor, M Beskow och M Johnsson, en 
hällkista och en stensamling, som framkommit vid 
avschaktning för vägverkets grustäkt. Platsen låg 
på insidan av ancylusvallen, 65 m väster om grän-

Fig. VIII:6. Södra delen av landborgsgravfältet sö
der om Gårdby kyrka, fornl nr 30. Till vänster syns 
en rektangulär stenkrets (nr 30b) och till höger i 
bakgrunden den tallskog där fornl nr 20 numera 
döljs. Foto från söder M Sjöberg 1988.

The southern part of the cemetery on the landborg 
south of Gårdby church, inv no 30. To the left is a 
rectangular stone ring and to the right in the back
ground the pine wood concealing inv no 20. Photo 
from south.
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Fig. V 111:7. Fornl nr 20, utgrävning 1960 av sten- 
sättning med plogspår under. Foto från norr, K G 
Petersson.

lnv no 20, excavation in 1960 of a stone setting 
covering plough traces. Photo from north.

sen för vad som nu markerats som fornl 30A på 
ekonomiska kartan. Området exploaterades för 
grustäkt omedelbart efter undersökningen.

Anläggningarna, som saknade markering ovan 
jord framkom vid avbaning av matjordslagret, 0,2 
m under ytan. Den ena anläggningen utgjordes av 
en hällkista, täckt av kalkstenshällar på en yta av 
0,5x0,8 m. Kistan var byggd av sju hällar, båtfor- 
mad med spetsen, stäven åt sydsydväst och avrun
dad åt nordnordost och 0,5x0,9 m stor. Kistan 
innehöll ett skelett av ett spädbarn i hockerläge 
och med huvudet i nordost. En fragmentarisk 
bärnstenpärla hittades i graven.

Den andra anläggningen bestod av en stensam
ling, 0,5x 1,4 m stor, av kalkstenshällar orienterad 
i sydväst—nordost. Anläggningen liknade täckhäl
lar till gravgrop eller hällkista, men under stenarna 
fanns endast rent grus.

Barngraven kan inte dateras närmare inom äld
re järnåldern. De bästa parallellerna till den finns 
på ett barngravfält i Bjärby i Kastlösa sn (Schulze 
1978 s 59f).

Undersökning 1978
År 1978 undersöktes genom riksantikvarieämbe
tets Ölandskontor, R Fernholm, en brandgrav på 
östra sidan av ancylusvallen, mellan landsvägen 
och gravfältet. Anläggningen hade framkommit 
och skadats vid ledningsgravning väster om och 
intill landsvägen. Platsen låg 230 m söder om väg
skälet vid Gårdby kyrka, och 20 m öster om syd
östra hörnet av fornl 20A enligt markering på eko
nomisk karta.

Graven, som saknade markering ovan jord, be
stod av ett brandlager, 1,2x2,8 m stort och intill 
0,35 m tjockt, med nord—sydlig orientering. I nor
ra änden av brandlagret stod en kantställd kalk- 
stenshäll, 0,8 m lång. I brandlagret hittades påfal
lande litet brända ben (13 g) och kol samt två 
rektangulära spännen av järn. Spännena, som är 
av ovanlig typ, består av en rektangulär platta med 
nål och nålhållare på undersidan och plan översi
da, där ett ornerat överdrag av t ex brons kan ha 
varit fäst. Liknande spännen med karvsnittsorna- 
mentik finns bl a från Löts sn och från Skogsby, 
Torslunda sn (KLM inv nr 2878 och KLM dnr
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Fig. VIII.8. Undersökning av en hällkista i grusta- Excavation of a stone cist in the gravel pit at the
get vid landborgsgravfdltet i Gårdby 1972. Foto landborg cemetery in Gårdby. Photo from south,
från söder M Beskow.

Fig. VIII:9. Hällkista med barnskelett undersökt i Stone cist containing a child skeleton, excavated in 
Gårdby 1972. Foto M Beskow. Gårdby in 1972.
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5195/53). Graven kan dateras till vendel- eller vi
kingatid.

De fem gravar, som här redovisats som under
sökta inom gravfältet fornl 20—30, tillhör alltså 
såväl äldre som yngre järnålder. Det kan konstate
ras att de två till vikingatid daterade gravarna lig
ger på krönet och öster om ancylusvallen, medan 
de gravar som tillhör järnålderns början låg på 
insidan av ancylusvallen, väster om krönet.

Grav sydost om Torp, fornlämning nr 53

Topografi
Enligt lektor Bæhrendtz’ rapport för 1893 under
sökte han då ett röse ”beläget omkring 200 m sö
der om milstolpen vid Torp, på gränsen mellan 
Svenssons och Per Larssons ägor (öster om byn)”. 
Platsen har vid 1976 års inventering identifierats 
som en flack förhöjning i åkerkant 200 m rakt 
söder om en milsten ståendes 500 m sydost om 
Torp. Detta verkar sannolikt, men lägesangivelsen 
kan inte anses säker. På platsen finns idag en flack 
förhöjning, ca 10 m i diameter och endast 0,1 m 
hög. En ägogräns mellan åker och betesmark går i 
nordväst—sydostlig riktning över rösebottnen. 
Platsen ligger väster om landborgen, på en låg 
sandås i ett flackt åker/betesmarksområde. Ca 75 
m åt västnordväst ligger en rund stensättning 
(fornl nr 54) på samma låga sandås i ägogränsen. 
Ungefär 450 m åt öster ligger landborgsgravfältet 
söder om Gårdby kyrka (fornl nr 20).

Yttre och inre gravform
Röset var förstört före Bæhrendtz’ ankomst och 
enligt den beskrivning han fick av det ”torde det 
hafva varit 14—15 m i diameter och 1-2 m högt 
samt försedt med fotkedja af stora klumpstenar”. 
Under resterna av röset och en övertvärande sten
mur fanns en läggning av kalkstenshällar i 3-4 
skift, ca 2x4 m stor och täckande en hällkista.

Hällkistan var orienterad i nord-syd och ”om
sorgsfullt byggd” av stora kalkstenshällar, tre i 
varje långsida och en i var gavel. Längden anges 
till 3-4 m (3,4 m?) och bredden till 0,8 m, tydligen 
en ovanligt stor kista. Skelettet låg i ryggläge, hu
vudet åt norr. Över den döde hade lagts en sköld, 
vid vänster sida ett svärd och vid höger sida ett 
spjut. Norr om huvudet fanns ett krossat lerkärl.

Källor, litteratur
1933: SHM inv nr 22292
I960: Rapport ATA dnr 1071/65, SHM inv nr 
27769 och 27770
1972: Rapport ATA dnr 8300/74 
1978: Rapport i riksantikvarieämbetets rapportse
rie nr UV 1982:14

Föremål och datering
Av skölden fanns förutom buckla och handtag 
även kantbeslagen bevarade. Dessa låg i en oval 
över skelettets överkropp. De räcker till en ca 
75x100 cm stor, oval sköld. Vissa delar av besla
gen är mer böjda än övriga och bör motsvara sköl
dens över- och nederkant medan långsidornas be
slag är rakare. Beslagen är av brons, i tunt bleck, 
rännformiga och har små nittungor på regelbund
na avstånd till fastsättning. Den kant de suttit på 
har endast varit 0,5 cm tjock. Sköldbucklan är av 
järn med försilvrade bronsnitar med halvklotfor- 
made huvuden i tre grupper om tre nitar på brät
tet. Sköldhandtaget är av brons med likadana 
halvklotsnitar. Kantbeslagen och handtaget har 
ornering av fina linjer i likartat vinkelmönster. 
Motsvarigheter till denna sköld, och övriga vapen i 
graven, finns bl a från Brostorp i Glömminge sn 
(Stenberger 1933 s 17ff, Volym kap 11:3). Svärdet 
är eneggat och ca 65 cm långt. I fyndet ingår också 
två korta spjutspetsar, den ena med hullingar. Ler
kärlet har kraftigt svängd profil, närmast mjukt 
dubbelkonisk form. Graven dateras till äldre ro
mersk järnålder, period IV:2 (Stenberger 1933 s 
21).

Könsbestämning
Skelettet, varav kraniet och vänster lårben tillva
ratogs, har inte undersökts av osteolog. Däremot 
torde gravgodset entydigt bestyrka att den grav
lagde var en man. Enligt grävningsberättelsen var 
han ca 1,7 m lång.

Källor, litteratur
Grävningsberättelse från 1893 av F J Bæhrendtz i 
ATA
SHM inv nr 9754:34
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1939, I960, 1972, 1978, samt fornl nr 53, SO om 
Torp. Utdrag ur ekonomisk karta (bladen 4H5a, 
4H4a). Skala 1:10 000.

1972, 1978, and inv no 53, SE of Torp. Extracted 
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 1304:20-27 Gårdby sn, Gård- F 1844 vid grävning i Två ovala spännbucklor, brons Vit Stenberger
by. ”S om kyrkan” grustag S om Gårdby k:a. m förgyllning, likarmat spänne, 1933 s 72
= fornl nr 20 Hällkista med skelett, brons, arabiskt silvermynt

orienterad NO-SV. Över med ögla; tre hängen, brons
graven låg en stor, rund m förgyllning, genombruten
sten (gravklot?) dj urornamentik; runt spänne 

brons; 23 pärlor av glas.
O C Ekmans samling. silverfolierat glas och 

glasfluss.

SHM 5393 Gårdby sn, Gård- ”Funna i en sandgrop å Ovan spännbuckla, brons m Vit ATA
by (fornl. nr förgyllning, dubbelskalig;
20-30?) Gårdby ägor". ringspänne, brons.

SHM 7208 Gårdby sn, Gård- "Funnet i ett grustag”. Fibula, brons, med bandförmig ärom ATA
by (fornl nr båge och triangulär fot; Hagberg 1967 II
20-30?) Krumkniv, järn 

(Hagberg 1967 II typ 1)
s 112

SHM 7391 Gårdby sn utan Okända sannolikt grav Fibula, brons, djurhuvud- Vet Stenberger 1933
fyndort formad; runt spänne, brons; 

hål, brons; två knut-ringar, 
brons, pincett, järn; 8 
pärlor, glas och glasfluss

s 68

SHM 7871:171: Gårdby sn, ”F i en gravhög” Spänne, brons, fågel i genom- Vit Stenberger 1933
a, b ”Gårdby land- brutet arbete; hänge, brons s 73

borg” troligen runt; fragment av bronskedja;
= fornl 20. 3 pärlor bergkristall och 

glas; ring, spikar och tenar
av järn.

SHM 12139 Gårdby sn, F 1903 i en hällkista. Eneggat svärd, järn; fragment ärom Stenberger 1933
Gårdby, landbor- av kniv, järn, lerkärl... s 39
gen 250 m S om ornerat; hartstätning; en
Gårdby k:a 
= fornl. 20.

blå pärla, glas.

SHM 14368-9 Gårdby sn, ”Funnet under en större Två ovala spännbucklor, brons Vit Stenberger 1933
Gårdby nr 7, (bör sten”. Gravfynd? m förgyllning; runt, dos- Vit s 73
vara S om kyrkan, formigt spänne, brons m
ev fornl. nr 20?) förgyllning, ringspänne, 

brons; sölja, brons; remände- 
beslag, brons; två brynen, 
skiffer och sandsten.

SHM 18422 Gårdby sn, Gård- Funnet 1927 vid grustäkt, Krumkniv, järn, (Hagberg ärom Hagberg 1967 II
by. ”Vägstyrelsens insänt av KA Gustawsson. 1967 II typ I); kniv, järn,
grustag” = fornl. (Hagberg 1967 II typ 2?);
20-30. ring, järn, pryl, järn.

SHM 25348 Gårdby sn, Undersökning 1955 genom Några krukskärvor av grovt åjäå ATA
”Gårdby samfällig- La i Kalmar, KG Petersson; gods.
het 350 m SV om i åkermark. Plundrad häll-
Gårdby kyrka. kista med skelett.

KLM 4863 Gårdby sn Gårdby Vit Stenberger
sandtag (fornl. 
nr 20-30?)

1933 s 74
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5. Föremålskatalog

Gravfält på Övra Ålebäcks och Bläsinge 
utmarker, fornl nr 9—11

SHM inv nr 9362, 9754, 10302

Svärd, järn, eneggat, böjt efter kittelns form, med 
rak tånge vari sitter 5 nitar, utgående från ryggens 
förlängning, fasad rygg, 4 nitar i klingans bas. L 78 
cm, klingans st br 6 cm, tångens st br 2,3 cm. 2
Svärd, järn, eneggat, s-formigt omböjt, avsmal
nande tånge utgående från ryggens förlängning 
med 3 nitar, fasad rygg. 4 nitar i klingans bas. L 75 
cm, klingans st br 4,5 cm, tångens st br 1,9 cm. 3

Södra gravfältet:

ANLÄGGNING 2
Kittel av uthamrad bronsplåt med välvd botten, 
järnskodd mynningsrand och förtjockad myn- 
ningskant. Ytan täckt av små snedstreck. Under 
mynningsranden sitter två bärringar av järn, fästa 
med ögla och vilande nedtill på liten knopp. 
Lagning på buken. D 35 cm, h 24 cm, ringarnas d
8,5 cm. 1

2
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Svärdslidebeslag, järn, dubbla, bandformiga och 
ryggade försedda med barring. L 6,7 cm, ringens d

Svärdslidebeslag, triangulär järnten, 2 hela, 4 frag
ment med breddade ändar. L 7,3 cm, br 0,4 cm. 5
Lansspets, järn, omböjd, med långt lancettformat

de nit. L 42 cm, bladets st br 3,8 cm. Holkens d vid 
basen 2 cm. 6
Lansspets, järn, med långt, böjt, lancettformat 
blad och kort holk med genomgående nit. L 38 cm, 
bladets st br 3,6 cm. 7
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Sköldbuckla, järn, med parerstång, som avslutas 
med en knopp. Kort hals och brett plant brätte på 
vilket sitter 4 nitar med stora skivformiga huvu
den, punktornerade längs kanten. D 24 cm, h ca 9 
cm, brättets br 7 cm, nithuvudenas d 7 cm. 8
Sköldhandtag, järn, med runt grepp och stora skiv
formiga fästeplattor, avbrutet. L 22 cm, plattornas 
d 7 cm. 9
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ANLÄGGNING 3
Kniv, järn, med svängd rygg och nerslipad egg. 
Tången i bladets förlängning. L 17 cm, bladets st 
br 2 cm. 10
Keramik, enstaka skärvor, förkomna.

ANLÄGGNING 4
Svärd, järn, eneggat, förkommet.
Lansspets, järn, med rombiskt ryggat blad, lång 
holk och genomgående nit. L 22 cm, bladets st br
3,3 cm, holkens d vid basen 1,7 cm. 11

11
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Lansspets, järn, i 2 delar, med långt smalt lancett- 
format blad och lång holk. L 36 cm, bladets st br
2,5 cm. 12. 12a är övre delen.
Svärdslidebeslag, järn, dubbelt av tresidig ten med 
barring. Fragmentariska skänklar. 13
Nitar, järn, 4 st till svärd, stavformiga med tillplat
tade ändar.
Kniv, järn, med tunt spetsigt blad, fragment. L 8,8 
cm, br 3 cm.
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ANLÄGGNING 6
Svärd, järn, eneggat, s-formigt omböjt. Tången i 
ryggens förlängning, försedd med 3 fästehak och 
urskålad på ena flatsidan, avsmalnande och snett 
avskuren. 5 nitar i tången och 3 i klingans bas. 
Svärdslidebeslag kvarsittande på klingan. L ca 80 
cm, klingans st br 6,5 cm, beslagens L 8 resp 10 
cm, ringens d 2,7 cm. 14
Doppsko, järn, till svärd, bottenplatta och delar av 
skänklar med 3 kvarsittande nitar. L 7,8 cm, h 2,4 
cm. 15
Svärdslidebeslag, järn, 4 st klammerliknande av 
triangulär ten. L 7,9 cm. 16
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Lansspets, järn, med långt böjt, lancettformat 
blad och kort holk med genomgående nit. L 42 cm, 
bladets st br 3,5 cm, holkens d vid basen 2,5 cm. 17
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Sköldbuckla, järn, med konisk överdel och smalt 
plant brätte på vilket sitter 8 nitar med platta hu
vuden, upphöjd kant och punktornering längs 
kanten. D 13 cm, h 7 cm, brättets br 2 cm. 18
Sköldhandtag, järn, med triangulära fästeändar 
med insvängda sidor, vars kanter är repstavsorne- 
rade. Triangulärt grepp. På fästeplattorna sitter en 
nit med halvsfäriskt huvud. L 17 cm, plattornas L 5
cm, br 6 cm, greppets L 7,3 cm, br 0,7 cm. 19
Sköldhörnsbeslag, järn, ankarliknande med ge
nomgående nit. H 2,1 cm. 20
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ANLÄGGNING 8
Lerkärl ”grovt, krossat”, troligen ej tillvarataget. 

ANLÄGGNING 10
Kittel av tunn driven bronsplåt med omvikt myn- 
ningskant, rundbukig med plan botten. Under 
mynningen sitter ett hål beslaget med ett runt 
bronsbleck, mitt emot hålet utmed kanten sitter 
två små trådöglor. D 28 cm, h 16, 4 cm, mynnings- 
kantens br 1 cm, plåtens tji 0,05—0,25 cm. 21
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Svärd, järn, eneggat i 4 delar, svagt böjt i längd
riktningen, ryggad fals utmed ryggen. Tången av
satt mot klingans ryggsida, sicksackornering på 
tångens undersida. 8 stavformiga nitar i tången och 
4 i klingans bas. L 65 cm, klingans st br 5,6 cm, 
nitarnas 1 1,8 cm. 22
Doppsko, järn, med plan botten och utsvängda än
dar. Raka skänklar av tunt bronsbleck med tätt 
sittande nithål. L 7,3 cm, h 7,3 cm. 23
Svärdslidebeslag, järn, 4 st klammerliknande av 
ryggad ten med triangulära breddade ändar, frag
mentariska. L 7,3 cm. 24
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Svärdslidebeslag, järn, klammerliknande av ryg
gad ten. Fragment av två st dubbla med bärringar,. 
L 8 resp 4 cm, ringens d 2 cm. 25
Lansspets, järn, böjt långt lancettformat blad med 
skarp mittås och kort holk med genomgående kop
parnit. Spår av tauschering på bladet. L 39,5 cm, 
bladets st br 4 cm, holkens d vid basen 2,2 cm. 26

25
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Sköldbuckla, järn, med brett plant brätte, låg hals 
och parerstång, vilken avslutas med en välvd 
knopp. På brättet sitter 4 nitar med skivformiga 
huvuden och punktornering längs kanten. D 20 
cm, h 9 cm, brättets br 4,6 cm, nithuvud d 5 cm. 27
Sköldhandtag, järn, med skivformiga fästeplattor,

Nitarnas d 5 cm. 28
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Beslag, järn, 2 st omböjda med bandformiga och 
välvda skänklar avslutade med ett spetsigt ”blad” 
med smal genomgående nit. L 6,2 resp 6,6 cm, br 
vid böj en 0,8 cm. 29
Trekantfibula, järn, med smal ryggad båge, äkta 
spiral med tvärtråd, kam på bågens knä, genom
bruten nålhållare. L 7,3 cm, h 2,5 cm, bågens br 
0,7 cm, spiralens br 1,6 cm. 30

Lösfynd i stenpackningen:
Remändebeslag, brons, av spiralvriden trind ten 
som avslutas med dubbel ögla resp runda fästeplat
tor över kort tvärstång. L 6,5 cm, öglans d 1 cm. 31
Brynen 2 st av sandsten, rektangulära. L 5 resp 11 
cm.
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ANLÄGGNING 13
Doppskor, järn, till svärdsslidor. Den ena av plan 
rektangulär ten med två i det närmaste triangulära 
fästeplattor, den andra av rektangulär ten med ut
svängda ändar och två fästetungor. L 5,8 resp 7,6 
cm, br 0,9 resp 0,8 cm. 32
Svärdslidebeslag, järn, 9 st klammerliknande av 
ryggad ten med breddade ändar, delvis fragmenta
riska. L 6,3—6,5 cm. 33
Spik, järn, med plant skivformigt huvud. L 2,6 cm, 
d 2,4 cm. 34
Nitar, järn, 6 st till svärdsfäste, stavformiga med 
något tillplattade ändar. L 1,8 cm. 35
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ANLÄGGNING 15
Lansspets, järn, med litet böjt lancettformat blad. 
L 13 cm, bladets st br 2 cm, holkens d vid basen 1,5 
cm. 36

ANLÄGGNING 16
Lerkärl, krossat, ”av grovt och löst gods”, ej till
varataget

ANLÄGGNING 18

Hällkista 1:
Kniv, järn, med svängd rygg och rak egg. Tånge i 
bladets förlängning. L 11,7 cm, bladets st br 2,6 
cm. 37
Lerkärl, situlaform, av slätt, gråsvart gods. Högt 
placerad skuldra, indragen, kort hals och förtjock- 
ad mynningskant. H 17 cm, mynningsd 11,5 cm 
bukd, 18 cm, bottend 7,2 cm. 38
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Hällkista 2:
Kniv, järn, med trärester på tången, långt blad och 
kort tånge, något svängd rygg, tången i bladets 
förlängning, avbruten spets. L 13 cm, bladets st br
1,7 cm. 39
Lerkärl, dubbelkoniskt med lätt utvikt mynnings- 
kant av tunt, gråbrunt gods. H 18,8 cm, mynningsd 
10 cm, bukd 17 cm, bottend 7 cm. 40
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ANLÄGGNING 20
Kniv, järn, med kraftigt nedslipat blad. Tången 
avsatt från bladet. L 16,2 cm, bladets st br 0,7 cm. 
41
Kniv, järn, avbruten spets och del av tånge. L 15, 5 
cm bladets st br 2 cm. 42
Lerkärl, hank från mynning till skuldra av tunt, 
svart och glättat gods. Högt placerad skuldra, in
dragen hals och rak mynning. Skuldran ornerad 
med falsk meander mellan två parallella linjer. H 
12 cm, mynningsd 12 cm, bukd 15 cm, bottend 8 
cm. 43 o
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ANLÄGGNING 22
Kniv, järn, i 5 delar, långt blad med svängd rygg 
och kort avsatt tånge. L ca 18 cm. 47
Lerkärl, av svart, glättat och tunt gods. Högt pla
cerad skuldra, indragen, kort och rak hals och fa- 
cetterat öra från mynning till skuldra, insvängt fot
parti. Ornering på skuldran av linjebandsinrama- 
de romber och trianglar fyllda med små streck. H 
14 cm, mynningsd ca 10 cm, bukd ca 15 cm, bot
tend ca 7 cm, godstj 0,6 cm. 48, 49
Lerkärl, dubbelkoniskt med utsvängd mynning; 
mörkt glättat gods.
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ANLÄGGNING 23
I brandgraven:
Kniv, järn, med skaftbeslag av brons, tangen sy- 
metriskt avsatt från bladet. L 10 cm, bladets st br
2,1 cm, beslag 0,9 x 1,9 cm. 50
Ring, brons, öppen närmast D-formad, av kvadra
tisk något avfasad ten. D 2,8 cm, tj 0,2 cm. 51
Keramik, 1650 g, av grovt gods med grov magring, 
rödbrun yta; rester av två kärl, det ena med stor 
plan botten. Bottend ca 18 cm, godstj 1-2 cm. 52

I skelettgraven:
Kniv, järn, tången avsatt från bladets rygg, nedsli- 
pad egg. L 11,5 cm, bladets st br 1,7 cm. 53
Lerkärl, ”ett krossat lerkärl, hvaraf intet kunde 
tillvaratagas”.

ANLÄGGNING 24
Kniv, järn, med avsatt tånge och nedslipad egg. L 
11,2, bladets st br 1 cm. 54
Ring, järn, fragment. D 2,4 cm. 55

I stenpackningen:
Bryne, sandsten. L 14 cm, br 4,5 cm, tj 1,8 cm. 

ANLÄGGNING 25
Kniv, järn, starkt korroderad, långt blad som av
smalnar symmetriskt mot tången, spetsen avbruten. 
L 17 cm, bladets st br 2,1 cm. 56

50 -o
53 54
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Lerkärl, dubbelkoniskt med utsvängd mynning av 
tunt glättat gråbrunt gods. H 18 cm, mynningsd 11 
cm, bukd 19 cm, bottend 8,5 cm, godstj 0,5 cm. 57
Hartstätning, stora plana bitar.

ANLÄGGNING 28
Kniv, järn, med långt smalt blad med något svängd 
rygg och kort avsatt tånge med en nit. L 19,3 cm, 
bladets st br 1,7 cm. 58

ANLÄGGNING 29
Fibulafragment, brons, fibula med tillbakaböjd 
nålhållare, eldskadade fragment av spiral och ne
derdel av båge. 59
Bälteplatta, brons, litet fragment av rektangulär 
fästeplatta, eldskadat. 60
Halsring? brons, bandformat fragment. Instämp
lad dekor längs ytterkanterna, mellan dessa ingra
verade motstående trianglar varav en avslutas med 
en cirkel, eldskadat. L 5,2 cm, br 1,1 —1,6 cm. 61
Dubbelknapp, brons, till bältegarnityr, skivformig 
överdel, repstavsdekor längs ytterkanten. D 1,6 
cm. 62
Ring av trind järnten, fragment. D 2,7 cm, tj 0,3 
cm.
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ANLÄGGNING 32
Lerkärl av grovt gods ”föll sönder”, tillvarogs ej. 

ANLÄGGNING 33
Kniv, järn, långt blad med svagt svängd rygg, tång
en i ryggbladets förlängning. L 23,5 cm, bladets br 
vid basen 2,5 cm. 63
Svärdslidebeslag, järn, klammerliknande av ryg
gad ten, med triangulärt breddade ändar med lin
jedekor. L 7 cm, br 0,5 cm. 64

ANLÄGGNING 36
Beslag, brons, dubbelvikt bleck med 4 nitar. L 7,5 
cm, br 1 cm. 65
Keramik ett 10-tal små skärvor av rödbrunt gods, 
Godstj 0,6 cm.

ANLÄGGNING 38
Lerkärl ”af groft gods, endast smärre bitar kunde 
tillvaratagas”, förkommet.

Norra gravfältet:

ANLÄGGNING 1 
Kniv, järn, förkommen.

ANLÄGGNING 3
Krumkniv, järn, symmetrisk med bred utsvängd egg 
och avsatt tånge (Hagberg 1967 II typ 1). Avbru
ten tånge med rest av skaftbeslag. L 12,5 cm, bla
dets br 8,7 cm, beslagets br 1,7 cm, br 2 cm. 66
Krumkniv, närmast S-formad, järn, med rakt 
skaft, avslutat med en ring (Hagberg 1967 II typ 
2). L 10 cm, bladets 1 6,8 cm, ringens d 1,8 cm. 67
Kniv, järn, långt blad med svängd rygg och avsatt, 
avbruten tånge. L 16,7 cm, bladets st br 2,3 cm. 68
Prylar, järn, 2 st, spetsdel med runt tvärsnitt, 
tånge med rektangulärt snitt, fragmentariska. L 8 
resp 4,8 cm. 69
Lerkärl av tunt, glättat, gråbrunt gods rundbukigt 
med insvängd hals och utsvängd mynningskant; 
enkel linjedekor på skuldran. H 14 cm, mynningsd
11,5 cm, bukd 16 cm, bottend 7,5 cm. 70
Hartstätningsringar från 3 kärl, runda och ovala 
bottenringar. D 12, 20 resp 15—36 cm.
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ANLÄGGNING 5 
Ring, järn, förkommen.

ANLÄGGNING 8
Svärd, järn, 2 st eneggade, omböjda och sönder
brutna.
a/ Tånge med 8 nithål, insvängd från eggen, tånge- 
del och spets bevarad.
b/ Tånge med 5 nithål varav det nedersta i klingans 
bas, insvängd från eggen och bildar rak linje med 
ryggens förlängning, svärdet lagt i sju veck. L ca 70 
cm, klingans st br 4 cm, tångens br 1,7 cm. 71
Lansspets, järn, i 2 delar med lancettformat blad 
och markerad mittås. Holken sekundärt tillplat
tad. L 19 cm, bladets st br 2 cm. 72
Lansspets, järn, 3 delar med ryggat lancettformat 
blad med kort holk. L 16 cm, bladets st br 3,2 cm.
Keramik ”bitar av ett krossat lerkärl”, förkomna.

ANLÄGGNING 10
Krumkniv, järn, asymmetrisk med avsatt tånge och 
bred, utsvängd egg (Hagberg 1967II typ 1). Dekor 
av tvärgående linjer vid bladets bas. L 9 cm, bla
dets br 7 cm, tångens br 1,2 cm. 73
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Enstaka gravar på gravfält fornl nr 20 och 
30

SHM inv nr 22292

Skära, järn, del av tånge och blad, avbruten och 
böjd, triangulär tånge med två nithål. L 9,3 cm, 
bladets st br 3,7 cm. 74
Keramik, grovt oornerat gods till ett stort rakt 
kärl.

SHM inv nr 27769

Keramik av grovt gods.
Hartstätning bottentätning till träkärl.

SHM inv nr 27770

Nyckel, järnten, böjt ax med 3 klor, ringformad 
överdel. L 5,8 cm, axets 1 2,3 cm. 75
Spikar, järn, 8 st varav två avbrutna med plana 
oregelbundna huvuden. L 4,3—5 cm. 76
Beslag, järn, med bronsnit, fragment. L 2,6 cm, br
1,4 cm. 77
Bryne av skiffer, avbrutet. 78

SHM dnr 20/1978

Spänne, järn, med rektangulär platta med nål och 
nålhållare, eldskadad. L 3,8 cm, br 1,8 cm. 79
Spänne, järn, med rektangulär platta, fragment. L 
3 cm, br 1,7 cm. 80
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Grav SO om Torps by, fornl nr 53

SHM inv nr 9754:34

Sköldbuckla, järn, med bronsnitar, smalt brätte 
med tre grupper om tre högvälvda nithuvuden, låg 
hals, hög, konisk buckla med pik (avbruten); nit- 
huvudena högvälvda, försilvrade och försedda 
med profilerade trattliknande motbeslag på sköl
dens insida. D ca 16, h ca 11 cm, brättets b 2,2 cm, 
halsens h 2,5 cm. 81

Sköldhandtag, brons, grepp av ryggat bleck avslu
tat med tvärgående vulster mot de plana rektangu
lära fästeplattorna med vardera två nitar; nithuvu
den försilvrade, högvälvda och försedda med tratt
liknande motbeslag som på sköldbucklan; handta
get ornerat med tunna linjer i vinkelmönster och 
cirklar. L 20, b 1,6 cm, nitarnas d 1,4, h 0,9 cm. 82
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Sköldkantbeslag brons, rännformiga, något facet- 
terade, böjda i längdriktningen efter sköldens ova
la form, nittungor för fastsättning på något varie
rande avstånd utmed kanten, nitar med kulformi- 
ga huvuden; ornering med vinkelställda dubbel
linjer vid varje nit. Sköldens storlek ca 75x100 
cm, avstånd mellan nitar 21 cm på mest böjda 
partier i över/nederkant och 28 cm på långsidorna; 
beslagets h 0,6, b 0,5, tj 0,03 cm. 83
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Svärd, järn, eneggat i tre delar. Tangen utgår från 
klingans rygg med 4 nitar. Rest av bandformigt 
beslag fastrostad på klingan. L 65 cm, klingans st 
br 5,2 cm, tångens br 1,8 cm. 84
Spjutspets, järn, med hullingar varav en är avbru
ten, kort holk. L 10,8 cm, bladets st br 3,2 cm, 
holkens d vid basen 2 cm. 85
Lansspets, järn, med lancettformat blad och kraf
tig mittås och kort holk. L 17,7 cm, bladets st br
3,5 cm, holkens d vid basen 2 cm. 86
Lerkärl skärvor av ett svängt kärl av tunt, fint, 
rödbrunt gods med svart yta. Bukd ca 22 cm, bot
ten- och mynningsd ca 12 cm, godstjl 0,3-0,5 cm.
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6. Sockensammanfattning

Gårdby socken är en av de små socknarna på östra 
Öland med goda odlingsbetingelser, men utan 
förutsättningar för överflöd. Ofta betraktas Gård
by och Sandby som en administrativ enhet, medan 
det naturgeografiskt finns stora skillnader. Sandby 
är t ex en typisk alvarsocken till skillnad från 
Gårdby. Även mellan Gårdby och dess norra 
grannsocken, Norra Möckleby, finns olikheter, 
medan de naturgeografiskt/geologiskt har ett stort 
gemensamt område i de vidsträckta morän/sand- 
hedsområdena. Just i detta sandhedsområde ligger 
också den lokal som ger Gårdby dess arkeologiska 
särställning - Övra Ålebäck-gravfältet. Noteras 
bör att ganska nära detta gravfält, om än i Norra 
Möckleby sn, ligger flera andra gravfält - Dörby 
fornl nr 17, Bläsinge-gravfältet utan fornl nr och 
landborgsgravfälten söder om Gårdby kyrka. Des
sa har dock en annan karaktär än Övra Ålebäck- 
fältet, vilket understryker det senates särställning. 
Det är svårt att sammanfatta Gårdby sockens järn- 
åldershistoria och -bebyggelse utan hänsyn till in
tilliggande socknar. Och det är också i samman
hang med andra lokaler inom hela det här beskriv
na området, och angränsande socknar beskrivna i 
första delen av detta verk, som de märkliga grav
fynden i Övra Ålebäck måste ses (jfr sammanfatt
ning, kap IX).

Övra Ålebäck-gravfältet omfattar ett 60-tal gra
var. Några av dessa var mycket rika och värda all 
uppmärksamhet, men gravfältet som helhet kan 
inte betraktas som rikt ur fyndsynpunkt. Tvärtom 
får man ett intryck av en hövdingafamilj, ur vilken 
två män gravlagts här, omgiven av ett antal under
ordnade familjer. Man har haft gravsederna och 
gravplatsen gemensamt, eftersom gravarnas yttre 
utformning och gravskicket är så enhetligt, me
dan särställningen markerats genom mängd och 
kvalitet i gravgods. Anmärkningsvärd är också 
kvinnornas frånvaro i den bild av samhället som 
gravarna ger. I Övra Ålebäck finns endast två säk
ra kvinnogravar med läderbearbetningsredskap på 
norra gravfältet men inte någon rikt utrustad 
”furstinnegrav” motsvarande de som finns jämte 
”furstegraven” t ex på gravfältet i Sörby-Stör
unge, Gärdslösa sn (Volym I s 304, 399) och i 
Hörninge, Köpings sn (Volym I s 86). Dessa är 
dock något yngre än ”hövdingagravarna” med 
kittlar och vapen i Övra Ålebäck. Gravfältet har 
sannolikt använts för några generationer under ett 
eller två århundraden kring tiden för Kristi födel
se, dvs period III och IV: 1. Däremot är ”höv
dingagravarna” klart daterade till period III, där 
de markerar existensen av en överklass. Mellan
skikt i samhället markeras av de ”enklare” vapen-

Fig. VI1I.10. Gravfältet på ancylusvallen i Gårdby, 
fornl 20-30. Avsnitt av södra delen av nr 20 innan 
tallplantering skett. Foto från nordväst, T J Arne 
1920.

Cemetery on the ancylus ridge in Gårdby, inv no 
20-30. Part of the southern part of no 20 before 
pine wood was planted. Photo from northwest by 
T J Arne in 1920.
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gravarna utan kittlar och hällkistgravarna med ler
kärl och kniv. De senare tillhör dock period IV: 1 
och därmed en yngre generation än vapenbrand- 
gravarna. Vi kunde också konstatera en utveckling 
från söder mot norr av det södra gravfältet (jfr 
ovan kap VIII:3) och att det norra gravfältet kan
ske använts parallellt med det södra men av en 
annan befolkningsgrupp.

Det södra gravfältet i Övra Ålebäck intar en 
särställning också genom att det genomgående be
står av rektangulära stensättningar. På alla andra 
gravfält med rektangulära stensättningar finns de 
tillsammans med runda stensättningar. Detta kan 
begrundas i relation till kvinnogravarnas frånvaro. 
Det verkar mer än sannolikt att det södra gravfäl
tet i Övra Ålebäck faktiskt är ett mansgravfält och 
att rektangulära stensättningar i förromersk tid på 
Öland är mansgravar (jfr Reimers 1978). Detta 
kan tolkas som att man i förromersk tid haft skilda 
begravningsplatser för män och kvinnor. En anty
dan om ett särskilt kvinnogravfält gav undersök
ningarna vid Bo gård, Bredsätra socken (Volym I s 
238f).

Kanske törs man anta en utveckling från män i 
rektangulära och kvinnor i runda stensättningar på 
skilda gravplatser, över en fas där kvinnor och 
män begravs på samma gravfält i runda respektive 
rektangulära gravar, till seden att begrava både 
kvinnor och män i runda stensättningar. Hela den
na utvecklingslinje av yttre gravformer kan ligga i 
förromersk och äldre romersk järnålder. I vilken 
mån den i så fall är lokalt öländsk eller mer gene
rellt nordisk har inte undersökts i detta samman
hang.

Vi har alltså konstaterat att i Övra Ålebäck finns 
ett gravfält med ca 40 förmodade mansgravar, var
av ett halvdussin utrustats med vapen och två av 
dessa markerar sin särställning genom förekomst 
av importerade kittlar och vapen. Dessa två kan 
med fog kallas hövdingagravar! Frågan är då vad 
hövdingaskapet grundade sig på och vilket område 
en sådan hövding behärskade. Det har föreslagits 
att kunskapen om järnframställning och smide i 
den tidiga järnåldern gav en maktposition i sam
hället (Holmqvist 1979 s 9). Övra Ålebäcksgravar- 
na var en av utgångspunkterna i den diskussionen 
(jfr ovan kap VIII:3). Det är alltså tänkbart att ett 
område i nuvarande Gårdby och Norra Möckleby 
socknar varit denna hövdingafamiljs revir. Mot
svarande ”hövdingasläkter” anas i Glömminge

(Ryd och Brostorp, jfr kap II ovan) och i Gärdslö- 
sa (Tjetthög och Sörby-Störlinge, Volym I, s 298, 
301f).

Ur Gårdbys sockenperspektiv kan vi alltså kon
statera att här funnits en märklig och mäktig famil- 
je- eller samhällsgrupp under en ganska begränsad 
tid kring Kristi födelse. Dess intresseområde var 
givetvis inte begränsat till Gårdby! Däremot har vi 
inte några spår av denna hövdingafamiljs senare 
öden. En enstaka vapengrav från senare delen av 
äldre romersk järnålder (per IV:2) finns från 
Torp. Denna medger inte några mer vittgående 
slutsatser. Högst eventuellt kan man ana en 
förskjutning från Övra Ålebäck till Torp mellan 
period III och IV:2, liknande förhållandet mellan 
Ryd och Brostorp i Glömminge (jfr kap 11:3 och 6 
ovan).

Var denna hövdingafamilj i äldsta järnålder bott 
vet vi inte. Intressant att påpeka och begrunda är 
närheten till fornborgen ”Högkullbacken” (450 m 
åt väster). Vi vet från undersökningar i Hässleby 
borg att den borgen grundats i århundradet före 
Kristi födelse, och att järnhantering spelar en roll i 
den etableringen (Edgren 1978 s 84, Volym I s 
412). Kanske byggde och bodde ”järnhövdingar
na” från Övra Ålebäck på Högkullbacken?

För övrigt erbjuder Gårdby ett fåtal (3 st) grav
fynd från äldre romersk järnålder och något fler 
från vikingatid (7 st) funna i området söder om 
kyrkan. Tyvärr är dessa mestadels dåligt doku
menterade och svåra att använda för resonemang 
om bebyggelseutveckling och samhälle. Från detta 
grustagstäta område finns också åtskilliga lösfynd, 
framför allt från vikingatid. Det kan inte vara 
orimligt att anta att bebyggelsen under yngre järn
ålder, i vikingatid, koncentrerats kring landborgen 
söder om den plats där kyrkan så småningom 
byggdes. Eller i varje fall har landborgen söder om 
kyrkan tjänat som begravningsplats för omkring
liggande bygd under yngre järnålder, med tradi
tion från äldre järnålder, och traditionen fortsätter 
fram till kristen tid. Dvs man bygger den första 
kyrkan i anslutning till den gamla ätteplatsen. Vi 
kan också tänka på de vikingar vars öden möter 
oss på den runsten som står på kyrkogården i 
Gårdby:

”Härtrud reste denna sten efter sin son Smed, en 
god man. Halvboren, hans broder sitter i Gårdari- 
ke. Brandr högg rätt, därför kan man tyda. ”
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6. Summary
Gårdby parish is one of the small parishes on E 
Öland with good conditions for cultivation, but 
with little potential for suplus production. Gårdby 
and Sandby have often been considered as a admi
nistrative unit although they are very different 
geographically. There are also dissimilarities with 
its N neighbour Norra Möckleby, but geographi
cally and geologically their conditions are similar 
in the extensive moraine/heathland areas. In this 
sandy heathland there is the site which gives Gård
by its archaeological character — the cemetery of 
Övra Ålebäck. It should be noted that many other 
cemeteries lie quite near this cemetery, although 
in Norra Möckleby parish — Dörby fornl. 17, Blä- 
singe cemetery (unnumbered), and the landborgen 
cemeteries S of Gårdby church. These are of a 
different character from the Övra Ålebäck ceme
tery which underlines the specificity of this site. It 
is difficult to summarize the iron-age history and 
settlement of Gårdby parish without referring to 
neighbouring parishes, and the remarkable burials 
at Övra Ålebäck must be regarded in relation to 
the other sites within the whole of the area descri
bed here, and also those in the neighbouring pari
shes described in the first part of this work (cf. the 
summary, Chapter IX).

The Övra Ålebäck cemetery comprises about 60 
burials. Some are very rich and worthy of note, but 
the cemetery as a whole was not particularly out
standing from the point of view of finds. Rather, it 
gives the impression of there having been one 
chieftain family, two male members of which were 
interred here, surrounded by a number of lesser- 
status families. But they had their burial customs 
and burial site in common (for the external shape 
of the graves and the burial customs), and status 
was marked by the quantity and quality of the 
grave-goods. The absence of women from the so
cial system indicated by the graves is also note
worthy. At Övra Ålebäck (in the N cemetery) the
re are only two definite female graves, both with 
leather-working equipment, but there are no rich
ly furnished "aristocratic women’s graves” such as 
those at Sörby-Störlinge, Gärdslösa parish (Volu
me I, 304, 399), and Hörninge, Köping parish (Vo
lume I, 86). Those are, however, somewhat later 
than the "chieftains’ graves” with cauldrons and 
weapons at Övra Ålebäck. The cemetery was pro
bably used for several generations during one or 
two centuries around the birth of Christ, i.e. Pe
riods III and IV:a. The ”chieftains’ graves”, on the 
other hand, date from Period III, when they define 
the existence of an upper class. The middle level in 
society is marked by the ”simpler” weapon-graves 
without cauldrons, and the stone-slab graves with 
pottery vessels and knives. These latter belong to 
Period IV: 1, thus a later generation than the cre
mations with weapons. A development from S to

N in the S cemetery could also be traced (cf. Chap
ter VIII:3 above), and the N cemetery was probab
ly used in parallel with the S cemetery, although by 
another population group.

The S cemetery of Övra Ålebäck also shows its 
special position by its content of rectangular stone- 
settings. All other cemeteries with rectangular sto
ne-settings also contain circular examples. This 
difference may be correlated to the absence of 
female graves. It is more than likely that the S 
cemetery of Övra Ålebäck is in fact a male cemete
ry, and that the pre-Roman rectangular stone-set-

Fig. VIILU. Ansiktsmasken från Gårdby får ge 
ansikte åt äldre järnålderns Gårdby-bor! Den till
hör en liten grupp liknande masker funna, och tro
ligen tillverkade på Öland, alla med skiftande an
letsdrag. Gårdbymasken är ett lösfynd och den kan 
sannolikt dateras till tiden omkring Kristi födelse. 
Bronsmasken är 7 cm hög. Foto AT A.
This bronze mask from Gårdby visualizes the 
Gårdby inhabitants in early iron age. It belongs to a 
small group of such masks, found, and probably 
made, on Öland, all with different features. The 
mask from Gårdby is a stray-find and may probab
ly be dated to the time around the birth of Christ. 
The mask is 7 cm high.

473



tings on Öland are male graves (cf. Reimers 1978). 
This may mean that in the pre-Roman iron age 
cemeteries were differentiated into those for men 
and those for women. The excavations at Bo gård, 
Bredsätra parish (Volume I, 238 f.) suggested that 
that was a female cemetery. It may be possible to 
trace a development from men in rectangular sto
ne-settings and women in circular stone-settings in 
various cemeteries, through a phase when people 
were buried in the same cemetery in either circular 
or rectangular stone-settings, to the custom of bu
rying both men and women in circular stone-set
tings. The whole of this development of external 
grave-shape may fall into the pre-Roman and early 
Roman iron age. Whether this is a purely ölandic 
or a more general Nordic phenomenon has not 
been investigated here.

Thus it has been established that at Övra Ale- 
bäck there is a cemetery with c. 40 probable male 
graves, some half-dozen of which were furnished 
with weapons, two of them further distinguished 
by the presence of cauldrons and larger collections 
of weapons. These two may really be denominated 
chieftains’ graves. The question then is on what 
this chieftainship was based, and which area was 
ruled by the chieftains. It has been suggested that 
in the early iron age the knowledge of iron-wor
king and smithing produced a position of power 
(Holmqvist 1979, 9). Övra Ålebäck has been used 
as a starting point for this argument (cf. Chapter 
VIII:3 above). It is conceivable that an area in 
modern Gårdby and Norra Möckleby was the dis
trict ruled by the chieftain family. Comparable 
”chieftain’ dynasties” may be traced in Glöm- 
minge (Ryd and Brostorp, cf. Chapter II above) 
and Gärdslösa (Tjetthög and Sörby-Störlinge, Vo
lume I, 298 and 301 f.).

From the viewpoint of Gårdby parish, therefo
re, it can be assumed that there was an unusual and 
powerful family or social group active during a 
fairly limited period around the birth of Christ, 
whose sphere of interest was not limited to Gård
by. There are, however, no signs of the later histo
ry of this chieftain family. A single weapon-grave 
from the later part of the early Roman iron age 
(Period IV:2) is known from Torp but cannot be 
used for general conclusions. At best, one might 
propose an expansion from Övra Ålebäck to Torp 
between Period III and Period IV:2, similar to the 
situation in Ryd and Brostorp in Glömminge (cf. 
Chapter 11:3 and 6, above).

We do not know where this chieftain family lived 
in the early iron age. The proximity of the prehi
storic fortress ”Högkullbacken” (450 m to W) is 
interesting. We know from excavations at Hässle- 
by borg that the fortress was founded in the 1st 
century B.C., and that iron production played a 
part in its establishment (Edgren 1978 s 84; Volume 
I, 412). Perhaps the ”iron chieftains” of Övra Åle
bäck built and lived in Högkullbacken?

For the rest, Gårdby contains three burials from

the Roman iron age, and seven from the Viking 
age, all found S of the church. Unfortunately these 
are mostly poorly recorded and difficult to use in 
arguments about settlement development and so
ciety. From the gravel-extraction area there are 
also various stray finds, particularly from the Vi
king age. It is not unlikely that settlement in the 
later iron age (Viking age) was concentrated 
around the landborgen S of the site where the 
church was eventually built. Or the ridge S of the 
church may have served as the burial ground for 
the surrounding settlements in the late iron age, 
following the tradition from the early iron age; 
that tradition could then have continued into the 
Christian period. That is, the first church was built 
in association with the old dynastic burial ground. 
We should also remember the Vikings whose fate 
is described on the rune-stone in Gårdby church
yard.

Fig. VIII.12. Runsten på Gårdby kyrkogård. 
Inskriften lyder: ”Härtrud reste denna sten efter sin 
son Smed, en god man. Halvboren, hans broder 
sitter i Gårdarike. Brandr högg rätt, därför kan 
man tyda. ” Foto från norr M Sjöberg 1988.
Rune stone standing at the church in Gårdby. The 
inscription tells that a woman, Härtrud, errected the 
stone in memory of her son Smed, and that his 
brother is in ”Gårdarike”.
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IX. Sammanfattande kommentarer
och analys
av Monika Rasch

I den här volymen har gravfynd från åtta socknar 
på mellersta Öland presenterats. Tillsammans om
fattar socknarnas areal ca 307 km2, vilket motsva
rar en fjärdedel av Ölands totala yta. Området 
ligger inom det bördiga åkerbältet, som sträcker 
sig från Mörbylångadalen i sydväst till Alböke i 
norr och vars ursprung ligger i en fruktbar yttäck- 
ande morän.

Geologiska formationer, som påverkat bosätt- 
ningsmönstret är, dels ett större isälvsdelta beläget 
mellan Linsänkan i Glömminge socken och Rälla i 
Högsrums socken, dels en större isälvsavlagring, 
vilken löper från Bröttorpsören i öster till Hässle- 
bybrottet i väster, dels Stora Alvaret, en stäpplik- 
nande hed, vars norra del tränger in i socknarna 
Gårdby och Torslunda (Mikaelsson & Persson 
1986 s 5Iff).

De naturbildningar, som främst präglar mellers
ta Öland är emellertid de båda strandvallarna, lo
kalt kallade västra-, resp östra landborgen. Den 
västra bildades då Baltiska issjön gjorde ett längre 
uppehåll under sitt regressionsförlopp och består 
huvudsakligen av korttransporterat material, före
trädesvis kalksten, medan den östra, ancylusval- 
len, bildades under Yoldiahavets högsta stadium 
och är uppbyggd av sand, grus, och mindre klap
persten. Båda vallarna täcks ställvis av mäktiga 
flygsandsdyner. I svackorna mellan strandvallarna 
och åsarna bildades vattenhålor och grunda in
sjöar, varav flertalet idag är utdikade (Mikaelsson 
& Persson 1986 s 52ff).

Inom det här området finns också norra Euro
pas största sammanhängande lövskog, den s k 
Mittlandsskogen, en skog som till största delen 
tillkommit under de senaste 60 åren. Tidigare var 
stora delar ängs- och hagmark, men omläggningen 
av jordbruket efter andra världskriget från exten
siv till intensiv djurhållning har medfört en succes
siv minskning av betestrycket och därmed en igen- 
växning.

Den nutida bebyggelsen, som främst är belägen

längs de båda landborgarna, har mycket gamla 
anor. Fynd av senvikingatida gravar, silverskatter 
och grophus visar att de nuvarande bylägena åt
minstone går tillbaka till vikingatid. Sammanväger 
man de förvikingatida fornlämningskategorierna 
blir dock denna uppdelning av bebyggelsen i en 
östlig och en västlig del mer diffus. Flertalet forn- 
borgar är liksom de större husgrundskomplexen 
belägna i Mittlandsskogen, medan flertalet järnål- 
dersgravfält är lokaliserade till landborgarna 
och/eller till de nuvarande byarnas inägor.

Gravfälten
De synliga gravarna och gravfältens läge i land
skapet skiftar mellan de olika socknarna och skill
naderna är som störst på den västra sidan. I Högs
rums socken finns den största koncentrationen 
mellan Kamm och Lindersborg alltså i socknens 
östra del, medan landborgen är nästan fyndtom. 
Detta beror bl a på att odlingsbar mark till stor del 
saknas på högplatåns sydvästra del.

Det östliga gravstråket fortsätter in i Glöm
minge socken, men här är gravarnas antal betyd
ligt färre. Vid Glömminge samhälle återkommer 
landborgsgravfälten igen efter ett längre upphåll 
och kan därefter följas med smärre avbrott genom 
hela Glömminge socken och vidare genom Alguts- 
rums och Torslunda socknar.

I Algutsrum löper huvudstråket av gravar och 
gravfält i en öst-västlig riktning, vilket beror på 
den ovan omtalade isälvsavlagringen mellan Bröt
torpsören och Hässlebybrottet.

Förutom pärlbandet av landborgsgravfält finns i 
Torslunda socken en hel del gravar och gravfält på 
små strandvallar och mindre höjder i socknens inre 
delar.

Längst i väster löper ett kustnära gravstråk från 
Glömminge socken i norr till Vickleby socken i 
söder. Gravarna och gravfälten är främst belägna 
längs och på den s k Sandåsen, men här finns även 
helt strandbundna gravar.

475



Fornlämningsbilden tecknar sig delvis annorlun
da på den östra sidan. Här är spridningen av gra
var och gravfält mer likartad mellan de olika sock
narna. Merparten gravar och gravfält är även här 
belägna på landborgen eller på dess utlöpare, men 
vi kan också följa större koncentrationer av fram
för allt ensamliggande gravar en bit väster om öst
ra landborgen. På gränsen mellan Runsten och N 
Möckleby socknar löper ett gravfältsstråk i öst
västlig riktning. Även här beror den öst-västliga 
orienteringen på den ovan omtalade isälvsavlag- 
ringen. Utmärkande för östra sidan är annars de 
många kustnära gravarna. Dessa ligger, i motsats 
till gravarna längs västra sidan, ofta i anslutning till 
större husgrundskomplex eller stensträngssystem.

Den runda stensättningen dominerar här, lik
som i det tidigare behandlade området, klart över 
andra gravformer och även här finns det stora 
skillnader i fråga om storlek, höjd och konstruk
tionsdetaljer (volym I s 394).

De arkeologiska undersökningarna visar att det 
på Öland är mycket svårt att mera exakt datera de 
synliga fornlämningarna utifrån form. Generellt 
kan dock sägas att de runda stensättningarna är 
uppförda under äldre järnålder. De låga rektangu
lära stensättningarna tillhör tidsskedet sen förro
mersk och romersk järnålder, medan de röselik- 
nande rektangulära stensättningarna främst kan 
härledas till övergångsskedet sen förromersk/tidig 
äldre romersk järnålder.

Rösen och runda röseliknande stensättningar är 
en grupp som förekommer under hela förhisto
rien, medan högar vanligen täcker en gravläggning 
från yngre järnåldern, företrädesvis vikingatid.

Gravfynden
Inom det i den här volymen behandlade området 
har ca 450 gravgömmor undersökts sakkunnigt och 
av dessa innehöll ca 250 daterande fynd. Fördel
ningen av undersökta gravar är mycket ojämn mel
lan de olika socknarna och detta beror på att fler
talet undersökningar föranletts av markexploate
ring. Flertalet undersökta gravar kan hänföras till 
tidsperioden sen förromersk t.o.m. yngre romersk 
järnålder. Enstaka vikingatida skelettgravar före
kommer inom hela området, medan vikingatida 
brandgravar endast framkommit vid Folkeslunda i 
Långlöts socken. Från denna socken kommer ock
så den enda kända koncentrationen folkvandrings- 
tida gravar.

Den mest omfattande undersökningen, som nå
gonsin företagits på Öland, genomfördes mellan 
åren 1968-73 vid just Folkeslunda by i Långlöts 
socken då en sammanlagd yta av 9000 m2 totalun- 
dersöktes. Gravfältet var beläget på östra landbor
gen och längs dess sidor. Vid undersökningen 
framkom 163 anläggningar och av dessa innehöll 
122 gravar. Merparten av gravfältet var, som så 
ofta på Öland, överodlat eller översandat, varför 
endast några enstaka gravar fanns upptagna i forn- 
lämningsregistret. Undersökningsresultatet visade

att hälften av de daterbara gravarna har anlagts 
under vikingatid. Från detta tidsskede finns såväl 
brand- som skelettgravar representerade och det 
bör noteras att av skelettgravarna innehöll ovan
ligt många skelett efter barn.

Den märkligaste graven är dock den stora sten
sättningen, Walters sten, 40 m i diameter och i vars 
mitt ett 9 ton tungt gravklot, försett med tre skål
gropar, är placerat. Primärgraven utgjordes av ett 
brandlager med fynd av bl a, fragment av en 
bronsfibula med pålagt pressbleck i silver och glas
smältor. De senare är rester av en ljusgrön glasbä
gare. I stensättningens brätte påträffades skelett
rester efter 14 spädbarn (jfr grav Al vid Hässleby i 
Köpings socken, volym I kap 11:3 s 75ff). C14 ana
lyser på barnskeletten visar att dessa är jämngamla 
med primärgraven. Den senare kan genom glas
fragmenten och fibulan dateras till mitten av 300- 
talet e Kr. Övriga fyndförande gravar visar att Fol- 
keslundagravfältet varit i bruk från sen bronsålder 
t o m sen vikingatid (volym II kap V:3 s 286f).

Förutom denna undersökning har ett flertal 
mindre räddningsgrävningar utförts i socknen. Re
dan 1893 undersökte F J Bæhrendtz sex gravar på 
ancylusvallens krön alldeles norr om Långlöts kyr
kogård. Gravarna tillhör tidsskedena äldre ro
mersk järnålder och tidig folkvandringstid (volym 
II karta V:3 s 334).

I Runstens socken, som i norr gränsar till Lång
löts socken, har endast mindre räddningsgrävning
ar och antikvariska kontroller utförts; detta trots 
att stora partier av ancylusvallen vid byarna Lop
perstad, Runsten och Bjärby använts som grustäkt 
under framför allt 1900-talets förra hälft. Totalt 
finns uppgifter om ett 15-tal gravar och av dessa 
har 12 gett daterande fynd. Tidsmässigt täcker de 
nästan samtliga järnålderns perioder, med den för 
Öland vanliga fyndtomheten under sen folkvand- 
ringstid och vendeltid (volym II karta VI:5 s 372).

Även i N Möckleby socken har endast mindre 
undersökningar företagits under såväl äldre som 
nyare tid. Gravfynden ger här liksom i Runstens 
socken en spridning i tid, som täcker större delen 
av järnåldern, dock med en klar övervikt för perio
derna sen förromersk/äldre romersk järnålder och 
vikingatid (volym II karta VIL6 s 417).

På gränsen mellan socknarna N Möckleby och 
Gårdby på Övra Ålebäcks marker ligger ett av 
Ölands mest kända gravfält. Delar av gravfältet 
undersöktes åren 1893—96 av F J Bæhrendtz. 
Gravfältet blev framför allt känt för de många och 
synnerligen rikt utrustade vapengravarna varav 
två återfanns i bronskittlar. Fynden daterar grav
fältets anläggningstid till övergångsskedet mellan 
den sena förromerska och den äldre romerska 
järnåldern (Bæhrendtz 1896 s 107ff, Stenberger 
1933 s 4ff). Övriga gravfynd från Gårdby socken 
kommer från ett område söder om kyrkan. Av 
dessa kan tre dateras till äldre romersk järnålder 
och sju till vikingatid (volym II karta VIIL4 s 473).

I socknarna längs Kalmarsund har generellt sett
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skett fler undersökningar, men även här är omfatt
ningen av de arkeologiska undersökningarna 
mycket ojämnt fördelade.

Sålunda har endast delar av två gravfält under
sökts i Högsrums socken. Båda utgrävningarna ut
fördes under 1800-talets senare del och kring se
kelskiftet 1900. Undersökningsresultaten är tyvärr 
ofta dåligt dokumenterade och avsaknaden av da
terande fynd i flertalet gravgömmor försvårar en 
mera bestämd datering. Från Karums Alvar kom
mer dock två vapengravar från övergångsskedet 
sen förromersk/äldre romersk järnålder samt en 
brandgrav innehållande rester av ett stämpelorne- 
rat kärl från slutet av yngre romersk järnålder. Vid 
Odens flisor påträffades en brandgrav, vilken bl.a. 
innehöll fragment av ett arabiskt silvermynt. Myn
tet daterar graven till vikingatidens förra hälft (vo
lym II karta 1:3 s 36).

I Glömminge socken har däremot både stora 
och välplanerade undersökningar samt rena rädd- 
ningsgrävningar genomförts. Den första undersök
ningen utfördes åren 1904 och 1910 då T J Arne 
grävde ut ett tiotal stensättningar på ett gravfält 
norr om Ryds by, på gränsen till Högsrums sock
en. Fynd av en bronskittel och rikt utrustade va
pengravar från övergångsskedet mellan den sena 
förromerska och äldre romerska perioden med
förde att även detta gravfält blev känt långt utan
för Sveriges gränser (Arne 1919 s 194, Stenberger 
1933 s 8).

Sydväst och öster om Ryds by har tre hällkistor 
och en skelettgrav undersökts sakkunnigt. Tre av 
gravarna innehöll vapen och samtliga kan utifrån 
föremålen dateras till övergången äldre romersk/ 
yngre romersk järnålder och yngre romersk järnål
der.

Strax söder om Glömminge samhälle har delar 
av ett större landborgsgravfält undersökts vid två 
olika tillfällen. Gravfynden visar att gravfältet va
rit i bruk från äldre romersk järnålder till slutet av 
yngre romersk järnålder. Gravarna var genom
gående mycket rikt utrustade och flertalet män 
hade gravlagts med vapen och kvinnorna med 
smyckeuppsättningar. Hela gravfältet bör klassas 
som ett ”Fürstengräberfeld”.

Inte långt från denna plats undersökte M Sten
berger 1927, i samband med sina omfattande be
byggelseundersökningar på Öland, en röseliknan- 
de stensättning. Stensättningen visade sig innehål
la två vapengravar av vilka skelettgravens vapen
utrustning tillhör en av de praktfullaste, som på
träffats på ön. Samtliga undersökta gravar i Glöm
minge socken tillhör tidsskedet sen förromersk 
tom yngre romersk järnålder (volym II karta 11:5 
s 148).

Glömminge gränsar i söder till Algutsrums sock
en. Här har delar av två större gravfält undersökts. 
Ett var beläget på en grusås i det inre av socknen 
medan det andra låg på landborgen. Båda gravfäl
ten går tillbaka till övergången sten/bronsålder. På 
gravfältet vid Algutsrum ligger tyngdpunkten i sen 
förromersk och äldre romersk järnålder, medan 
Törnbottengravfältet visar på en jämn spridning 
från sen bronsålder till folkvandringstid (volym II 
karta III :4 s 200).

I den sydligaste socknen Torslunda, som till ytan 
är den största, har endast sporadiska räddnings- 
grävningar genomförts. Flertalet gravar, varav 
merparten utgörs av hällkistor, har framkommit 
vid vägarbeten längs väg 136.

Vid slutet av 1800-talet företog F J Bæhrendtz 
mindre undersökningar på två större gravfält be
lägna på mindre grusåsar i sockens östra del. Då 
grävningarna företogs som efterundersökningar i 
redan rovgrävda gravar blev utbytet mycket ma
gert.

En av de få undersökningar där mer än en eller 
två gravar undersökts samtidigt utfördes 1987 sö
der om Ölands Skogsby samhälle. De mycket före- 
målsfattiga gravarna tillhör tidskedet övergången 
förromersk/äldre romersk järnålder. Övriga grav
fynd från Torslunda socken visar på en dominans 
för romersk järnålder, men senvikingatida skelett
gravar från Ölands Skogsby och Torsborg visar att 
även detta tidsskede finns representerat (volym II 
karta IV:6 s 260).

Sammantaget fördelar sig de fyndförande gra
varna i den här volymen tidsmässigt i två huvudav
snitt. Det första och längsta varar från sen förro
mersk järnålder till folkvandringstid och det andra 
infaller under vikingatid.
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Vapengravar från äldre järnålder, en analys
I den här sammanfattningen kommer, till skillnad 
från sammanfattningen i volym I där bebyggelse
utvecklingen under järnåldern beskrevs, vapen
gravar från den äldre järnåldern att analyseras ur 
kronologisk och social aspekt.

Inom det i den här volymen behandlade områ
det finns 37 sakkunnigt undersökta gravfynd inne
hållande vapen eller föremål, som anses ingå i en 
vapenutrustning. Detta skall sättas i relation till de 
20 gravfynd med vapen, som finns upptagna i vo
lym I. Skillnaden är påtaglig då det totala antalet 
fyndförande gravar i de båda områdena inte skiljer 
på mer än knappt 40, 213 st i volym I, mot 250 st i 
volym II. Avspeglar skillnaden i antalet vapenfö
rande gravar i de båda områdena sociala och/eller 
ekonomiska skillnader eller valet av grävnings- 
objekt? Frågan är relevant med tanke på att om
rådena i volym I och II gränsar till varandra och att 
båda är belägna inom det bördiga åkerbältet på 
mellersta Öland.

De vapenförande gravarna härrör främst från 
socknarna Glömminge 16 gravar. Gårdby 9 gravar 
och Gärdslösa 8 gravar, medan övriga socknar en
dast kan uppvisa enstaka vapengravsfynd. Från 
samtliga socknar kommer vapenuppsättningar, vil
ka kan tillskrivas förstörda gravar. Dessa fynd är 
främst koncentrerade till socknarna Köping, 
Långlöt, Glömminge, Gärdslösa, Algutsrum och 
Torslunda.

Sockenbeskrivningarna visar att det över huvud
taget finns mycket få fyndförande gravar från det 
tidiga och mellersta skedet av den förromerska 
järnåldern. Först vid tiden kring Kr födelse blir 
seden att nedlägga utvalda föremålsset mer allmän 
på Öland och detta är en direkt följd av sociala och 
politiska förändringar söder om Östersjön. Cae
sars erövring av keltiska områden i Västeuropa vid 
mitten av 100-talet f Kr och romarnas militärexpe
ditioner öster om Rhen under den senare delen av 
det sista århundradet f Kr, spred oro bland de ger
manska stammarna. Vid tiden strax f Kr ledde ro
marnas expansionspolitik till stora folkomflytt
ningar inom det sydgermanska området (red Bal- 
dick & Radice 1974, Hansen 1987 s 165). Folkom
flyttningarna medförde stora sociala förändringar 
inom det germanska samhället. Bl a började öst- 
och nordgermaner under inflytande av langobar- 
disk gravtradition att gravlägga de manliga indivi
derna ur det övre sociala skiktet med vapen (Kei- 
ling 1989 s 201ff).

På Öland har de tidiga vapengravarna samtliga 
framkommit på stora gravfält, vilka ofta är be
lägna på grusåsar i inlandet och med rötter i brons
åldern. Gravgömman utgörs vanligen av en urne
grav i stenkista, vilken täcks av en rektangulär 
stensättning. Gravgåvorna, som nästan uteslutan
de består av vapen, är böjda eller sammanvikta. 
Med den nya gravseden införs också matoffer i 
form av obrända djurben, främst av tamboskap. 
Inom det här området finns tre platser med vapen

fynd, som utifrån vapentyperna kan knytas till den 
första vapenhorisonten.

Ett är beläget vid Övra Ålebäck och här utgjor
des urnan i två fall av ett bronskärl. Typmässigt är 
vapenuppsättningarna i de båda kittelgravarna 
nästan identiska. Föremålen i grav nr 10, som 
samtliga är av järn, består av en trekantfibula, en 
lansspets med långt ornerat blad och kraftig mitt
ås, ett eneggat svärd med smal och nästan rak 
tånge på vilken sitter inte mindre än åtta nitar, 
svärdslidebeslag och doppsko till svärdslida. Av 
skölden återstår handtag och sköldbuckla. Den se
nare är försedd med parerstång och brett brätte på 
vilket sitter fyra nitar med stora skivformiga huvu
den. Även sköldhandtagets fästeändar är försedda 
med stora skivformiga nithuvuden (volym II s 
450ff). I fyllningen påträffades dessutom ett re- 
mändebeslag av brons och ett bryne av sandsten, 
men det är osäkert om dessa föremål ursprungli
gen tillhört vapengraven.

Den andra kittelgraven innehöll två eneggade 
svärd av vilket ett har fem nitar i tången och det 
andra två, några svärdslidebeslag och två lansspet
sar, båda med långt blad, en sköldbuckla och ett 
sköldhandtag. Sköldbucklan är försedd med pa
rerstång och brett brätte på vilket sitter fyra nitar 
med stora skivformiga nithuvuden. De skivformi
ga nithuvudena återkommer även på sköldhandta
gets ändpartier. Av lansspetsarna har en kraftig 
mittås, medan bladtvärsnittet på den andra över
går mot rombiskt (volym II s 442ff).

Den dubbla uppsättningen av svärd och lans ty
der på att graven innehåller två gravläggningar. 
Lansarnas olika bladtvärsnitt visar också att det 
kan ha förflutit viss tid mellan de båda grav
läggningarna.

Från gravfältet norr om Ryd kommer den tredje 
öländska kittelgraven, grav nr 6 (volym II s 87). 
Även denna kittel var placerad i en liten stenkam
mare, som täcktes av en stor rektangulär stensätt
ning. I kitteln låg jämte de brända benen en tre
kantfibula av järn. Trekantfibulan och kitteln sam
manlänkar denna grav tidsmässigt med de båda 
kittelgravarna från Övra Ålebäck.

Den fjärde graven, som genom sköldbuckeltyp 
och sköldhandtag bör vara samtida med de ovan 
beskrivna, kommer från Törnbotten, grav nr 14. 
Vapnen hade dock inte lagts i någon importerad 
bronskittel utan i en enkel hartstätad träask av 
vilken endast hartstätningen återstår (volym II s 
196f).

Tre gravar innehåller vapendetaljer med typolo
giskt tidiga drag, såsom sköldbucklor med brett 
brätte och stora skivformiga nithuvuden. I två 
gravfynd ingår dessutom svärd och av dessa har två 
av tre mer än två nitar i greppet. Dessutom ingår 
långa lansspetsar med kraftig mittås.

Lansspetsar med långt och ofta ornerat blad, 
vilket är försett med en kraftig mittås, har östger
manska rötter. De dateras av Jahn till andra hälf
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ten av det sista århundradet f Kr (Jahn 1916, s 51, 
67, 78). Till samma tid daterar Jahn och Zieling 
sköldbuckor med parerstång och breda brätten 
(Jahn 1916 s 156, Zieling 1989 s 33). Den typ av 
kittlar, som påträffats i Övra Ålebäck och Ryd 
förekommer mer allmänt på de stora brandgrav- 
fälten längs södra Östersjökusten och i mellersta 
Tyskland, men uppträder också sporadiskt på 
gravfält i Danmark, Sydnorge och Sydsverige 
(Keiling 1989 s 207 Abb 7). Eggers daterar kittlar- 
na till sen förromersk järnålder utan att ange på 
vilken grund han bygger denna datering (Eggers 
1951 s 40f). Såväl J Kunow som H Keiling anser att 
dessa kittlar inte nått Nordeuropa förrän vid tiden 
kring vår tideräknings början och att det är via 
romarna som kittlarna når det germanska området 
(Kunow 1983 s 17, Keiling 1983 s 234ff, 1986 s 13f, 
1989 s 20 Iff).

Trekantfibulor dateras traditionellt till över
gången mellan den sena förromerska järnålderns 
andra och tredje period (Nylén 1955 s 429ff). Så
lunda daterar Ekholm en urnegrav från Isberga i 
Heda sn i Östergötland, där benbehållaren är en 
bronsspann och gravgåvan utgörs av en trekantfi- 
bula, till det sista århundradet f Kr (Ekholm 1920 s 
49). Dateringen bygger Ekholm på trekantfibulan. 
Stenberger anser dock att trekantfibulor och 
bronskittlar med järnrand ”måste ligga mycket 
sent inom period III och med sin hitre gräns ej 
allenast tangera utan också överskrida vår tideräk
nings begynnelse” och att detta framgår vid studiet 
”av de kontinentala fyndkombinationerna liksom 
av vårt inhemska material” (Stenberger 1948 s 
202ff). Fibulorna från Ryd och Övra Ålebäck, lik
som de båda från grav nr 202 vid Folkeslunda, 
uppvisar sena drag och redan Almgren påpekar att 
denna fibulatyp fortlever in i äldre romersk järnål
der (Almgren 1897 s 3). Werner menar att det 
finns ett typologiskt samband mellan trekantfibu
lan och de s k "Norischen Fibeln”, som har sin 
utbredning inom det östkeltiska området, och 
även Werner tidsfäster trekantfibulorna till över
gången mellan förromersk och äldre romersk järn
ålder (Werner 1977 s 394).

Lansspetsen med rombiskt bladtvärsnitt från 
grav nr 2 vid Övra Ålebäck visar att denna grav är 
anlagd e Kr, då lansspetsar med rombiskt blad
tvärsnitt först börjar uppträda vid övergången 
mellan förromersk och äldre romersk järnålder 
(Jahn 1916 s 78, Ilkjær muntligen). För en datering 
till de första årtiondena e Kr talar också den starkt 
slitna bronskitteln med flera reparationer, vilka 
vittnar om en lång användning före kittelns slutliga 
deponering i jorden. Keiling anser, som redan på
pekats, att kittlarna tidigast kan ha nått nordger- 
manskt område under det sista årtiondet f Kr och 
att kittlarna torde ha varit i bruk ca 10-15 år innan 
de slutligen använts som gravurna (Keiling 1986 s 
21 ff). Detta skulle innebära att samtliga nordiska 
kittelgravar, där kittein är av Eggers typ 4-6, 67 
och 73 skall dateras till de första årtiondena e Kr

(Eggers 1951 Tafel 2, 8).
Till nästa generation vapengravar, period Blb, 

hör Sörby-Störlinge gravarna nr 6 och 142, Ryd 
grav nr 1 och Övra Ålebäck grav nr 6. Gemensamt 
är de breda svärdsklingorna, 6—6,6 cm, lansspet
sar med lång holk och rombiskt bladtvärsnitt samt 
sköldbucklor med konisk överdel och smalt brätte 
på vilket sitter mer än fyra nitar (volym I s 345ff, 
367ff, volym II s 84ff, s 448ff).

I vapenuppsättningarna från Sörby-Störlinge 
grav nr 142 och Övra Ålebäck ingår också sköld
handtag och dessa har triangulära fästeändar. 
Handtagstypen är endast känd från Öland och 
Östergötland. De dateras av Zieling till sen förro
mersk järnålder, medan han daterar sköldbuckel- 
typen till såväl sen förromersk som äldre romersk 
järnålder (Zieling 1989 s 112, 170). Med tanke på 
lansspetsarnas bladtvärsnitt och sköldbucklornas 
smala brätte är en datering till tiden strax e Kr 
mera trolig (Jahn 1916 s 156f, Ilkjær 1975 s 144).

Tidsskillnaden avspeglas inte endast genom de 
olika vapentyperna utan också i den inre gravfor
men. Vapenuppsättningar med sköldbucklor av 
Zielings typ Alb, sköldbuckla med parerstång och 
fyra nitar med stora skivformiga nithuvuden har på 
Öland hittills alltid påträffats i urnegrav i stenkis
ta, medan sköldbucklor av Zielings typ Ild, konisk 
sköldbuckla med vanligen åtta nitar endast påträf
fats i stensatt bengrop eller i brandlager (Zieling 
1989 s 1013, 1024).

Vid mitten av det första århundradet e Kr änd
ras det öländska gravskicket. Man övergår då från 
kremering till jordande i gravgrop eller vanligare i 
hällkista. Även gravarnas topografiska läge änd
ras. Nu återfinner vi flertalet gravar längs land
borgen eller på mindre sandiga åsar nära de nuva
rande byarna. När denna övergång sker mera ex
akt i tid är svår att fastställa då romersk import 
saknas i öländska vapengravar och fibulor endast 
förekommer sporadiskt.

Förändringen av gravseden är inte specifik för 
Öland, utan kan följas inom hela det östgerman
ska och nordgermanska området. Den nya seden 
får dock starkast fäste inom det nordiska området, 
medan den endast kan följas sporadiskt i område
na söder om Östersjön. På kontinenten förblir 
dock brandgravskicket den dominerande gravfor
men även under äldre romersk järnålder (Capelle 
1971 s 111).

Med det nya gravskicket förändras också mat
offren. Matkniv och behållare för dryck tillkom
mer och dessa placeras alltid norr om den dödes 
huvud.

Till de tidiga skelettgravarna med vapen hör 
grav nr 113 vid Folkeslunda i Långlöts socken (vo
lym II kap V:5 s 319). Av hällkistan återstod en
dast en kalkstenshäll och innehållet var omrört. 
Föremålen utgörs av ett eneggat svärd med lätt 
böjt grepp, en kort lansspets med rombiskt blad
tvärsnitt, typ 6 enligt Ilkjaers indelning, och en 
sköldbuckla med konisk överdel och smalt brätte,
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typ 1 enligt Ilkjærs indelning (Ilkjær i manus). På 
brättet sitter fyra nitar med svagt välvda huvuden. 
I kistan påträffades också ett knivblad och ett ler
kärl med rundad buk och utsvängd mynning.

Sköldbuckeltypen med synlig söm finns spridd 
över hela det germanska området (Ilkjær muntli
gen). Typen uppvisar flera s k förromerska drag, 
men det kraftigt reducerade antalet nitar visar att 
typen tillhör en tidig del av äldre romersk järnål
der (Jahn 1916 s 169, 170, 182, ÄEG 1923 s 113).

Det eneggade svärdet skiljer sig från svärd från 
föregående perioder genom att ha två nithål i det 
lätt böjda greppet och ett vid klingans bas. Svärds- 
typen bibehålls sedan i oförändrat skick till dess de 
eneggade svärden utgår vid inledningen av yngre 
romersk järnålder.

Lerkärlet har kort hals och utvikt mynnings- 
kant. Dekoren, som finns på skuldrans övre del 
och hals, består av tunna horisontella och sned
ställda linjer. Kärltypen förekommer i tidiga 
öländska skelettgravar, men saknar då ofta orne- 
ring och i de fall sådan förekommer består den av 
en eller två tunna horisontella linjer på skuldrans 
övre del (jfr kärlet i skelettgraven söder om 
Ölands Skogsby, volym II kap IV:5 fig 39). Även 
den korta lansspetsen med det breda lövformade 
bladet är av en typ, som förekommer allmänt inom 
det östgermanska området under andra hälften av 
det första århundradet e Kr (Jahn 1916 s 80f).

Vapengraven från Gåtebo i Bredsätra socken 
bör även den vara anlagd under den sista fjärdede
len av det första århundradet eller möjligen i bör
jan av det andra århundradet e Kr (volym I s 
246f). Sköldbucklan är av en typ, som i Danmark 
går under benämningen ”spidsbule”, vilket klart 
anger dess utseende. Bucklan har konisk överdel, 
som ytterst avslutas i en spetsig pik. Nitarna på 
brättet är placerade i grupper om två och nithuvu- 
dena är kupiga. Typen förekommer allmänt inom 
det östgermanska området där grupperingen av 
sköldnitar i grupper om två börjar redan vid inled
ningen av äldre romersk järnålder (Jahn 1916 s 
183). Till skölden hör också ett sköldhandtag av 
vilket endast en profilerad fästeände återstår. 
Sköldhandtaget har inte någon direkt parallell in
om det här behandlade området och inte heller i 
de schema som Jahn eller Zieling uppställt (Jahn 
1916 s 188f, Zieling 1989 s 1032ff). Det har dock 
stora typologiska likheter med Jahns typ 6 och 
skulle därmed dateras till slutet av det första eller 
början av det andra århundradet e Kr (Jahn 1916 s 
188). Ilkjær förlägger sköldhandtagstypen till Bl, 
medan sköldbuckeltypen placeras i B2 (Ilkjær 
i manus). Det finns dock inget i det öländska mate
rialet som styrker en datering av denna sköldhand- 
tagstyp till period Bl, men väl till B2 och då till 
dess första del.

Lerkärlet av amforatyp med kort och smal hals 
samt en vinkelbandsornering av fina linjer på 
skuldran talar även det för en datering till andra 
hälften av det första århundradet e Kr (Liversage

1980 s 94). Dateringen styrks av de båda lansspet
sarna, vilka har bladtvärsnitt 2 och 2b, samt av 
kniven med det kraftiga bladet och med nit i tång
en (Ilkjær 1975 s 119). Det stora bladet och niten i 
tången är enligt Ilkjær tidiga typologiska drag, se
nare försvinner niten och bladet blir mindre 
(Ilkjær muntligen). Såväl de båda lansspetsarna, 
som kniven indikerar en tidig datering. Ett grav
fynd från Bengtstorp i Mörbylånga socken, vari 
ingår en sköldbuckla av Ilkjærs typ 3a, antyder att 
Gåtebograven kan vara anlagd vid övergången till 
period B2b (Stenberger 1933 s 25f, Nylén 1963 s 
208ff). Bengtstorpsfyndet är dock osakkunnigt 
upptaget och spjutspetsen, som är av omisskänne
lig yngre romersk järnålderstyp, visar att detta 
fynd kommer från minst två gravläggningar (Ilkjær 
muntligen).

Ytterligare en grav bör kunna dateras till den 
här perioden och den kommer från Björnhovda i 
Torslunda socken (volym II kap IV s 239). Grav
fyndet består av ytterst få föremål. Det eneggade 
svärdet, vilket låg vid skelettets vänstra sida, var 
det enda vapnet i graven.

En ny föremålsgrupp, bältesöljor, börjar upp
träda i öländska vapengravar under den här perio
den. I denna grav påträffades en sölja av järn med 
rektangulär ram. Tyvärr förekommer söljor myck
et sporadiskt i öländska gravar från äldre romersk 
järnålder, men jämför man denna sölja med lik
nande söljor från t ex Bornholm finner man att 
söljetypen tillhör den mellersta delen av äldre ro
mersk järnålder (Larsen 1949 125 fig 15:16)

En fotbägare i flera delar återfanns norr om ske
lettets kranium. Det lilla välbrända kärlet är orne- 
rat med två tunna horisontella linjer längs skuld
ran. Kärltypen är känd i Norden, men är vanligare 
inom det östgermanska området söder om Öster
sjön där den förekommer i två varianter. Här finns 
det dels stora fotbägare, vilka använts som benbe
hållare, dels små fotbägare, vilka bl a ingår i servi
serna i de berömda stormansgravarna vid Liibsow. 
De stora fotbägarna dateras till sen förromersk 
och början av äldre romersk järnålder, medan de 
små inte kan dateras till en tidigare period än B2a 
(Schmidt-Thielbeer 1967 s 14, Liversage 1980 s 
94ff). Grav nr 1/1925 vid Liibsow innehöll förutom 
två små fotbägare av samma typ som bägaren från 
Björnhovda en kraftigt profilerad fibula, Alm
grens typ IV 79-80 och två fibulor av Almgrens 
typ V 110-114. Fibulorna daterar Lübsowgraven 
till den senare delen av äldre romersk järnålder 
(Almgren 1897 s 45, 57f, Eggers 1950 s 72, 94f, 
102).

Under period B2b tillkommer nya föremålska- 
tegorier, såsom spjutspetsar, sporrar, fibulor, fing
erringar och bältedetaljer. Till detta tidsskede hör 
några av Ölands absolut praktfullaste vapenutrust
ningar. Två av gravfynden, Hörninge i Köpings 
socken, SHM 14 904, och Störlinge i Gärdslösa 
socken, SHM 10 460, har tillvaratagits vid grus
hämtning eller röjning kring sekelskiftet 1900, me-
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dan den tredje, Brostorp SHM 18 964, undersök
tes 1927 av M Stenberger (Stenberger 1933 s 18ff, 
obs Störlingefyndet är ett sammanblandat fynd 
och innehåller föremål från två gravläggningar).

Brostorpgraven låg, i motsats till flertalet gra
var, i direkt anslutning till ett husgrundsområde. 
Den yttre gravformen utgjordes av en rund röse- 
liknande stensättning, vilken innehöll två grav
gömmor. Den ena utgjordes av en 4 m lång ske- 
lettgrav utan synliga rester av kistkonstruktion, 
SHM 18 964 och den andra av ett ovalt 3,85 x 2,3 
m stort brandlager, SHM 18 864.

På och invid skelettet låg ett eneggat svärd, två 
lansspetsar, två spjutspetsar, en sköldbuckla med 
fingerborgsliknande nitar på brättet, typ 3a enligt 
Ilkjærs indelning, ett sköldhandtag av brons, typ 2 
enligt Ilkjærs indelning, två x-formiga sporrar, en 
sölja, en kniv, rester av ett lerkärl och en finger
ring av elektron.

En av lansspetsarna har långt blad med kraftig 
mittås, bladtvärsnitt 5 enligt Ilkjærs indelning 
(Ilkjaer 1975 s 119). Lanstypen förekommer i flera 
nordiska gravfynd och kallas Lynghöjgårdstypen 
efter ett danskt gravfynd. I detta fynd ingår också 
ett eneggat svärd, en spjutspets och ett sköldhan- 
tag med fingerborgsliknande nithuvuden (Ilkjaer 
1975 s 144f, i manus). Den andra lansspetsen, som 
är betydligt kortare, har ett blad med svagt marke
rad mittås och vars bladtvärsnitt närmast tillhör 
Ilkjærs typ 2b. Vid övergången mellan holk och 
blad är mittåsen som kraftigast varvid holktvär
snittet inte blir kvadratiskt med raka sidor utan 
kvadratiskt med konvexa sidor, typ 6 enligt Ilkjærs 
indelning (Ilkjær i manus). Lansspetsar med blad
tvärsnitt 2 eller 2b är en mycket heterogen grupp 
där bladform och storlek varierar kraftigt. De för
kommer dock endast i gravfynd med föremålsty- 
per, vilka klart kan dateras till äldre romersk järn
ålder (Ilkjær 1975 s 144).

I fyndet ingår också två spjutspetsar. Av dessa 
har en lång holk, vars övre del är kvadratisk och 
den är försedd med ett litet triangulärt blad. Spjut
spetsen är enligt Ilkjær en blandning av typ 24 
enligt Ilkjærs indelning och typ 22 även kallad 
Hunntypen efter ett norskt gravfynd (Ilkjær i ma
nus). Ilkjær anser att dessa spjutspetsar är en öst
svensk särform av en nordisk spjutspetstyp, vilka 
uppträder tillsammans med lansspetsar av Lyng- 
höjgårds-, Gamme- eller Vennolumtyp (Ilkjær 
1975 s 146). Den andra spjutspetsen är betydligt 
kortare och tyvärr mycket rostangripen. Bladeg
garna tycks dock vara raka, vilket innebär att spet
sen kan dateras till äldre romersk järnålder.

Sköldbucklan med parerstång och höga försilv
rade fingerborgsliknande nithuvuden, typ 3a enligt 
Ilkjærs indelning, samt det rikt ornerade sköld
handtaget av brons vars fästeändar är försedda 
med pålagda pressbleck av silver och med infatta
de blå glaspärlor, typ 2 enligt Ilkjærs indelning, 
dateras av Jahn till den senare delen av äldre ro
mersk järnålder. Ilkjær anser dock att sköldbuck-

eltypen har en förhållandevis lång livslängd och 
förlägger typens inledningen till B2a och dess upp
hörande till mitten av Cla (Jahn 1916 s 187, Ilkjær 
1975 s 144f i manus). Sköldhandtagstypen dateras 
av Ilkjær till B2 och då främst till dess förra och 
mellersta del (Ilkjær i manus Grupp 2A). Lans- 
och spjutspetstyperna pekar däremot entydigt mot 
en datering till B2b.

Även brandlagret, SHM 18 864, innehöll vapen, 
såsom en lansspets av Lynghöjgårdstyp, ett eneg
gat svärd med tillhörande svärdslidebeslag, sköld- 
kantbeslag, fragment av sköldbuckla och en brons- 
sölja med tillhörande beslag. Söljor av den här 
typen har romerskt ursprung men efterbildades av 
germanerna och typen kan följas från period Bl. 
Raddatz delar in D-formade söljor i flera under
grupper (Raddatz 1957 s 52ff). Brostorpsöljan till
hör Raddatz’ undergrupp 1, vilken dateras till B2 
och en tidig del av Cl. Till soijan hör också ett 
långt vidhängande beslag av brons. De långa bälte
beslagen är typiska för period B2, medan de sak
nas i Cl (Raddatz 1957 s 67ff). En sölja med näs
tan identisk grundform och med vidhängande be
slag ingår i ett gravfynd från Tyrvalds i Klinte 
socken på Gotland. Detta vapenfynd innehåller 
bl a ett tveeggat kortsvärd, en doppsko till svärd 
och två s k ölandskrukor, på Gotland kallade got- 
landskrukor. Såväl vapendetaljerna som kerami
ken daterar denna grav till B2b (Nylén 1963 fig 10, 
Ilkjær i manus, grupp 3). Föremålsuppsättningar- 
na i de båda Brostorpsgravarna visar att de har 
anlagts samtidigt eller inom en mycket kort tids
rymd under B2b.

Ca 500 m väster om denna dubbelgrav finns ett 
stort landborgsgravfält. Delar av gravfältet under
söktes 1925 — 26, 1969 — 70, varvid åtta gravar inne
hållande vapendetaljer eller sporrar påträffades. I 
hällkistgraven A 13, SHM 31 890, återfanns en 
spjut- och en lansspets samt två x-formiga sporrar. 
Lansspetsen har lång holk och rombiskt bladtvär
snitt. Enligt Ilkjær är lanstypen även den av en 
typisk östsvensk form. Den uppträder i vapengra
var från den senare delen av äldre romersk järnål
der (Ilkjær muntligen). Till samma tid och samma 
område hör också spjutspetsen med triangulärt 
blad och lång holk, vars övre del är kvadratisk, jfr 
spjutspetsen Brostorp SHM 18 964. Graven inne
höll också en av de originellaste söljor som hittills 
påträffats på Öland. Den D-formade bältesöljan 
har en ram av ben och torne av brons. Ramen är 
ornerad med fyra små cirklar, ett motiv, som åter
finns på såväl keramik som fibulor, kammar, 
svärdsdetaljer, doppskor, lans- och spjutspetsar 
inom det germanska området under romersk järn
ålder. Söljetypen är vanlig inom hela det german
ska området och uppträder, som nämnts ovan, i 
föremålskombinationer, vilka kan dateras till and
ra hälften av äldre romersk järnålder (Raddatz 
1957 s 55ff, Larsen 1949 s 125, ÄEG Taf 15). I 
fyndet ingår också en kniv med konkav egg och 
smalt skaft. Knivformen är mycket ovanlig på
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Fig. IX:1. Tabell över gravfynd innehållande vapen 
samt vilka vapentyper som ingår i fyndet. De med * 
är ej sakkunnigt undersökta. OBS fyndet SHM 
10 460 är ett sammanblandat fynd och består av två 
gravläggningar, båda från period B2b. Typbeteck
ningar enligt llkjcers indelning utom där det står 
Zieling samt lans bladtvärs 2/2b kort resp lång holk 
och eneggat svärd typ 1 och 2.

Table showing grave finds containing weapons, 
and the weapon-types included in the find. The gra
ve finds marked * were not excavated by experts. 
Note that the SHM 10 460 find contains objects 
from two graves. The type designations are accor
ding to Ilkjaer’s classification, except for Zieling 
and lance blade section 2!2b, short or long shaft and 
single-edged sword type 1 and 2.
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Öland, men liknande knivar har påträffats på Got
land och är allmänt förekommande i Norge (ÄEG 
1923 fig 254, Ilkjær muntligen). Almgren-Nerman 
daterar knivtypen till period IV:2 (ÄEG 1923 Taf 
16)

Till den senare delen av äldre romersk järnålder 
hör också gravfynden från Torp i Gårdby socken, 
SHM 9754:34 och Ölands Skogsby i Torslunda 
socken, SHM 21 934 och SHM 4108 (volym II s 
468, s 243f, s 252f).

I samtliga gravfynd ingår lansspetsar. Av dessa 
är lansspetsen från Ölands Skogsby SHM 21 934 
av Lynghöj gårdstyp, medan lansspetsarna från 
Torp och Ölands Skogsby, SHM 4108 har Lyng
höj gårdstypens grundform, men har lansettformi- 
ga fördjupningar på bladets nedre del. Det senare 
är kännetecknande för den s k Hunntypen (Ilkjær 
i manus). Typen, som är spridd över stora delar av 
det germanska området, har hittills inte kunnat 
avgränsas inom en snäv tidsperiod (Ilkjær). På 
Öland tycks typen däremot endast uppträda i fynd 
med klart B2b-daterade vapenkombinationer.

I två gravfynd ingår också spjutspetsar, båda 
med kort holk. Den bäst bevarade har svagt sväng
da bladeggar och ingår i gravfyndet SHM 21 934, 
vilket enligt Ilkjær bör hänföra den till den s k 
Simristypen. Denna spjutspetstyp kan dess värre 
inte avgränsas inom en snäv tidsperiod (Ilkjær i 
manus). Huruvida dessa korta spjutspetsar, vilka 
förekommer i ett flertal öländska gravfynd, skall 
räknas till Simristypen är dock mera tveksamt. De 
svängda bladeggarna pekar fram mot spjutspetsar 
av yngre romersk järnålderskaraktär, men de in
går alltid i vapenfyndskombinationer som kan da
teras till äldre romersk järnålder. Det lilla profile
rade remändebeslaget från Ölands Skogsby, SHM 
21 934, pekar på en datering till en sen del av B2b 
(ÄEG 1923 s 37, Raddatz 1957 s 83 Abb 1)

För en mindre tidsskillnad mellan Ölands 
Skogsby, SHM 4108 och Torp skulle sköldhandta
gens utformning tala. Båda är tillverkade i brons, 
men handtaget från Skogsby avslutas med profile
rade ändplattor, medan sköldhandtaget från Torp 
har rektangulära, typ 3a enligt Ilkjærs indelning. 
Den senare handtagstypen uppträder något senare 
än Ilkjærs typ 2 och bör dateras till senare delen av 
B2b (Jahn 1916 s 189f, Ilkjær i manus).

Från det ovan omtalade landborgsgravfältet vid 
Brostorp kommer ytterligare sju vapengravar. Av 
dessa är sex funna i hällkista varav två täcktes av 
en delvis bevarad rektangulär stensättning.

Endast en grav, A 18, innehöll ett skelett i ur
sprungligt läge. Invid skelettet låg en i det närmas
te komplett vapenutrustning. Denna består av två 
lansspetsar med bladtvärsnitt 2b, typ 6 enligt 
Ilkjærs indelning, ett eneggat svärd, två x-formiga 
sporrar, ett sköldhandtag av järn, och en sköld
buckla med parerstång samt en kniv och ett ler
kärl. Av bältet återstår en bronssölja och remän- 
debeslag (volym II s 132ff).

Sköldbucklan, som närmast får hänföras till

Ilkjærs typ 3b, är av samma grundform som sköld
bucklan från skelettgraven SHM 18 964, men det 
finns påtagliga skillnader. Bl a har nitarna på brät
tet plana huvuden och bucklan avslutas med en 
divergerande stång (Ilkjær i manus). Buckeltypen 
uppträder i vapenkombinationer, vilka kan date
ras till B2b och början av Cla (Ilkjær i manus).

Sköldhandtaget, som åter är av järn, har långa 
triangulära ändar och kort grepp, typ 5g enligt 
Ilkjærs indelning. Handtagstypen avlöser de kraf
tigt profilerade sköldhandtagen av brons och date
ras av Jahn till slutet av det andra århundradet 
e Kr (Jahn 1916 s 189 Abb 220, 192). Ilkjær preci
serar dateringen till den senare delen av B2 (Ilkjær 
i manus).

Lansspetsarna, vilka båda har lång och rund 
holk samt bladtvärsnitt 2b, är av en typisk öst
svensk form (Ilkjær muntligen). Lanstypen upp
träder i öländska vapenfynd av typisk B2b och Cla 
karaktär (jfr Brostorp A 13, Ryd SHM 12 274:B).

Bältesöljan och rembeslagen av brons har paral
leller i gotländska fynd. Här förekommer de fram
förallt i gravar med kvinnliga attribut. Almgren 
daterar bältedetaljerna till den senare delen av den 
fjärde perioden och även Raddatz förlägger såväl 
soijan som remändebeslaget till övergångsskedet 
mellan B2 och Cl (ÄEG 1923 s 38f, fig 236, Rad
datz 1957 s 35 ff Tafel 1, 89 Abb 2).

Lerkärlet med lågt placerad och skarpvinklad 
skuldra är en kärlform, som främst förknippas 
med yngre romersk järnålder. Kärltypen förekom
mer bl a i ett flertal vapengravar från Simrisgrav- 
fältet i östra Skåne. Den äldsta, grav nr 41, dateras 
av Stjernquist till inledningen av yngre romersk 
järnålder, och det är just kärlet från denna grav 
som uppvisar de största likheterna med lerkärlet 
från grav nr 18 vid Brostorp (Stjernquist 1955 s 83 
och PI. XVI). Brostorpgraven bör trots det något 
heterogena intrycket vara anlagd vid övergången 
B2b/Cla eller möjligen så sent som under Cla.

Med nästa generation vapengravar har vi tagit 
klivet in i yngre romersk järnålder. Övergången 
anses infalla under markomannerkriget, som vara
de mellan åren 167 och 173 e Kr (Hansen 1987 s 
33).

Två vapengravsfynd är kända från inlednings
skedet och båda är funna sydväst om Ryds by i 
Glömminge socken. Rösen täckte de båda grav
gömmorna, som i ett fall utgjordes av skelett i 
hällkista, SHM 12 247:B, medan den andra graven 
saknade synlig inre gravkonstruktion, SHM 
14 145:B (volym II s 93ff).

Föremålen från hällkistgraven består av sköld
buckla med parerstång och divergerande hals, 
sköldhandtag av järn, tveeggat svärd samt en lans- 
och en spjutspets, medan skelettgraven innehöll 
sköldbuckla med hög hals och pik, tveeggat svärd, 
delar av ett lerkärl med hank, samt en lans- och en 
spjutspets.

Lansspetsen, SHM 12 274:B, har lång holk och 
kort blad med rombiskt bladtvärsnitt, vilket borde
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hänföra den till äldre romersk järnålder, en date
ring som också gäller spjutspetsen med en hulling, 
typ 23 enligt Ilkjærs indelning, medan sköldbuck
lan med divergerande hals är av Ilkjærs typ 3c, 
vilket medför en datering till period Cla (Ilkjær i 
manus) Till samma tidsskede daterar Jahn sköld
handtaget (Jahn 1916 s 191). Ilkjær inordnar å 
andra sidan sköldhandtaget i sin typ 3a och place
rar det därmed i period B2b, eller till samma tid 
som sköldhandtaget från Torp SHM 9754 (Ilkjær i 
manus). Även om Torphandtagets grundform 
uppvisar stora likheter med sköldhandtaget från 
Ryd så saknar Rydhandtaget den karakteristiska 
åsen mellan grepp och fästeände. Rydhandtaget 
har däremot flera typologiska element gemensam
ma med sköldhandtag av Zielings typ L4. Denna 
handtagstyp förekommer främst vid Nedre Elbe, 
Sydjylland samt inom Przeworsk-kulturen. Den 
uppträder i vapenkombinationer, som kan dateras 
till perioderna B2 och Cl (Zieling 1989 s 201, 
1038). Dateringen styrks av remändebeslaget, som 
har insvängd midja och är tillverkat i järn. Beslags
typen dateras av Raddatz till slutet av B2 och bör
jan av Cl. Typen förekommer enligt Raddatz 
främst i östgermanska gravfynd (Raddatz 1957 s 
lOlff, Abb 2).

Sköldbucklan från skelettgraven, 14 145:B, har 
konvergerande hals och kort pik, typ 3a enligt 
Ilkjærs indelning. Typen placeras av både Jahn 
och Zieling till slutet av det andra århundradet 
e Kr, vilket skulle motsvara Cla (Zieling 1989 s 
68f, Ilkjær i manus). Ilkjær anser däremot att ty
pen har en ganska lång livslängd och sätter dess 
första uppträdande i B2 och upphörande i Cla 
(Ilkjær i manus). Varken lansspetsen eller spjut
spetsen kan användas som dateringsunderlag då 
bladeggarna på den förra är totalt sönderrostade 
och den senare endast finns bevarad i fragment.

Huruvida de tveeggade svärden från de båda 
gravarna är s k kort- eller långsvärd går inte att 
säkert bedöma i dag, då båda är fragmentariska. 
Tångens ringa längd talar dock för kortsvärd, vilka 
i Norden främst tillhör övergångsskedet mellan 
äldre och yngre romersk järnålder (Jahn 1916 s 
128, Ilkjær 1975 s 149).

Från Nedra Vannborga i Köpings socken kom
mer en vapengrav, som trots sitt knappa och frag
mentariska innehåll, kan räknas till inledningsske
det av yngre romersk järnålder (volym I s 124f). 
Gravgömman utgjordes av en hällkista, vilken 
täcktes av ett rose. I hällkistan påträffades en 
sköldbuckla med konisk överdel, konvergerande 
hals och kort pik, en lansspets med kraftig mittås 
och fragment av en kniv. Lansspetsen vars bladeg
gar är fragmentariska har en kraftiga mittås, som 
fortsätter en bit ner på holken. Bladtvärsnittet är 
närmast typ 6 enligt Ilkjærs indelning och blad
eggarna tycks avsmalna rakt mot spetsen. De sam
mantagna typologiska elementen talar för att att 
spetsen är av s k Gamme typ (Ilkjær 1975 s 126ff, 
fig 13c, i manus). Denna lanstyp uppträder under

en kort period vid inledningen av yngre romersk 
järnålder. Ännu en lansspets av Gammetyp är 
känd från det här området och den finns i ett osak
kunnigt upptaget gravfynd från Folkeslunda i 
Långlöts socken (Stenberger 1933 s 43f). I fyndet 
ingår också en sköldbuckla i brons med påsatt 
topp, ett sköldhandtag av Ilkjærs typ 5B, en spjut
spets av Ilkjærs typ Folkeslunda och ett tveeggat 
långsvärd (Ilkjær i manus).

Ytterligare ett gravfynd, A 17 från Brostorp 7:3, 
kan dateras till inledningen av yngre romersk järn
ålder. Hällkistan innehöll en spjutspets, fragment 
av en sköldbuckla, skärvor av ett lerkärl med 
utvikt mynningskant, en kniv, en rektangulär soi
ja, en bronsfibula med hög nålhållare och några 
järnfragment med trärester.

Spjutspetsen har svängda bladeggar och hulling- 
ar med konkava insidor samt en holk vars övre del 
är kvadratisk. Sammantaget visar de olika typolo
giska elementen att spjutspetsen tillhör den s k 
Hunntypen (Ilkjær i manus). Denna spjutspetstyp 
har en mycket lång livslängd enligt Ilkjær, som 
sätter dess början till tiden kring Kr födelse och 
dess upphörande till mitten av Clb. Som redan 
påpekats kan spjutspetsar inte påvisas i öländska 
gravfynd förrän tidigast vid övergången till B2b.

Den lilla bronsfibulan med pålagt pressbleck i 
silver förekommer enligt Albrectsen under period 
Cl (Albrectsen 1971 s 222 typ 6). Även Almgren 
daterar fibulatypen till en tidig del av yngre ro
mersk järnålder (Almgren 1897 s 90, 97f och fig 
201).

En vapengrav som faller helt utanför det gängse 
mönstret under det aktuella tidsskedet är grav nr 
20 på Brostorp 7:3.1 motsatts till övriga vapengra
var, vilka samtliga är skelett i hällkista, är denna 
en brandgrav. Bland de brända benen påträffades 
en ring av elektron, en bandförmig fibula med hög 
nålhållare, ett remändebeslag och en sporre av 
brons. Den bandformiga fibulan ligger tidsmässigt 
mycket nära fibulan i A17 (Albrectsen 1971 s 222). 
Även remändebeslaget är av en typ som förekom
mer allmänt inom det östgermanska området samt 
i Böhmen och Mellaneuropa. Paralleller finns ock
så i gotländska gravar och dessa remändebeslag 
dateras av Almgren-Nerman till period V:1 (ÄEG 
1923 fig 279, 382 och text fig 119). Raddatz preci
serar dateringen till inledningen av yngre romersk 
järnålder eller period Cl (Raddatz 1957 s 89ff). 
Den lilla bronssporren motsäger inte en datering 
av graven till en tidig del av yngre romersk järnål
der (Godlowski 1970 s 9 Fig 2b Plate VI).

Till en sen del av Clb hör den tredje vapengra
ven från Ryds by (volym II s 98ff). I en drygt 3x1 
m stor hällkista återfanns ett skelett vars övre del 
var omrört. Mellan fotterna låg, instuckna mellan 
skänklarna på två sporrar av s k Röllangtyp, en 
lans- och en spjutspets (Ilkjær i manus). Norr om 
den plats där huvudet bör ha legat, påträffades en 
kniv. Vid höger lår låg en fingerring av guld, och 
spritt på kistbotten hittades keramik och kantbe
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slag av järn till svärdslida.
Keramiken kunde hopsättas till en kanna med 

lågt placerad skuldra och med öra utgående från 
mynningskanten. Kärltypen förekommer allmänt 
inom hela det sydskandinaviska området och upp
träder tillsammans med föremål, vilka kan dateras 
till mitten av det tredje århundradet e Kr (Stjern- 
quist 1955 s 86). Kärlet är en tidig variant av den 
långa rad kannor med öra, som dominerar gravke
ramiken i Norden under yngre romersk järnålder.

Lansspetsen är av s.k. Vennolumtyp. Typen fö
rekommer i en rad nordiska gravfynd samt i offer
fyndet från Vimose i Danmark. Lanstypen uppträ
der tillsammans med sköldbucklor med konisk 
överdel, vilka ibland har påsatt topp, tveeggade 
långsvärd utom i Vennolumgraven där det är ett 
kortsvärd och tillsammans med spjutspetsar av typ 
Hunn, Svennum eller Skiaker (Ilkjær 1975 s 145, 
149). I Ryd är lansspetsen kombinerad med en 
spjutspets av s. k. Simristyp (Ilkjær muntligen). 
Ringen, som består av en tiokantig guldten med 
platta, spetsovala ändpartier, vilka är försedda 
med mittås, tillhör en typ ringar, som enligt Christ
lein uppträder i germanska hövdingagravar söder 
om Östersjön under 200-talet e Kr (Christlein 
1978 Tafel 33).

En grav med liknande innehåll har undersökts 
vid Övra Vannborga i Köpings socken (volym I s 
132f). Här ingår sporrar med skänklar, fingerring 
samt sköldkantbeslag och nitar till dylika beslag.

Ringen vid Övra Vannborga är tillverkad av en 
bandförmig och svagt ryggad bronsten vars av
smalnande ändar går omlott. Även om inte Vann- 
borgaringens mittdel är identisk med fingerringen 
från Ryd så uppvisar de båda ringarna flera ge
mensamma drag. Sporrarna är av en typ som enligt 
Godlowski uppträder i vapenkombinationer från 
senare delen av period B2 och under Cl (Godlow
ski 1970 s 12).

Att vapenuppsättningarna nu får en allt mer in
ternordisk prägel visas av gravfyndet från Bjärs på 
Gotland. I fyndet ingår bl a en lansspets av Ven
nolumtyp, sporrar av s k Röllangtyp, en sköld
buckla, en spjutspets av Skiakertyp och ett tveeg
gat långsvärd. Graven dateras av Almgren/Ner- 
man till period V:I. Efter Ilkjærs förnyade bear
betning kan gravens anläggningstid preciseras till 
200-talets första hälft (ÄEG 1914 s 126, Ilkjær 
1975 s 146 i manus).

Tyvärr har flertalet vapengravar från nästa pe
riod framkommit vid grushämtning och röjnings
arbeten varför fyndomständigheter och beskriv
ningar över respektive gravs utseende och innehåll 
ofta är mycket knapphändiga eller saknas helt.

Från ett numera totalförstört gravfält norr om 
Störlinge by kommer ett av Ölands föremålsrikas- 
te gravfynd. Fyndet gjordes vid grushämtning 1892 
och består av en sköldbuckla med konisk överdel, 
typ 6a enligt Ilkjærs indelning, delar av ett tveeg
gat svärd, rund doppsko till svärd, en lans- och en 
spjutspets, en bröstplatta, järnhank och brons

band till träspann, nedre delen av ett lerkärl med 
dekor på buken, en kniv, en bältesölja med ome
gaformad ram, en silverfibula av Almgrens grupp 
VI och en fingerring av elektron (Stenberger 1933 
s 47f, Fasth 1977 s 3ff). Gravfyndet innehåller flera 
föremål, som genom sin internordiska prägel är 
lätta att inordna i ett kronologiskt schema. Fram
för allt är det lans- och spjutspetsen, vilka båda är 
av s k Svennumtyp samt den runda doppskon, som 
daterar gravens anläggningstid till period C2a 
(Ilkjær & Lønstrup 1974 s 39ff).

Från Solberga i Köpings socken kommer ännu 
ett gravfynd från denna period (volym I s 120ff). 
Tyvärr är föremålen från denna grav mycket frag
mentariska, men en skiva till en rund doppsko, 
kantbeslag till svärdslida, en spjutspets troligen av 
s k Svennumtyp eller möjligen Skiakertyp, frag
ment av ett sköldhandtag av Zielings typ W1 och 
ett lerkärl med öra och lågt placerad och avsatt 
skuldra. Sköldhandtaget är av en typ som enligt 
Jahn börjar uppträda vid slutet av det andra år
hundradet, men blir vanlig först under det tredje 
århundradet e Kr. Även Ilkjær daterar typens 
första uppträdande till början av period Clb och 
dess upphörande till en bit in i period C3 (Jahn 
1916 s 189f, Zieling 1989 s 224, 1043, Ilkjær i ma
nus). Lerkärlet tillhör en grupp kannor, som enligt 
Stjernquist inte kan avgränsas inom snäva krono
logiska gränser. Kärlformen genomgår många 
utvecklingsstadier, vilket visar på en mycket lång 
livslängd. Att Solbergakärlet tillhör en tidig del av 
yngre romersk järnålder visar dekoren, som utgörs 
av horisontella linjer. Senare får kannorna stäm- 
pelornering. Ett lerkärl, som i form överensstäm
mer med Solbergakärlet, ingår i ett gravfynd från 
Roeshög i Skåne. Detta fynd innehåller bl a ett 
tveeggat långsvärd och en rund doppsko. Lerkär
let, det tveeggade svärdet och den runda doppskon 
sammanlänkar därmed denna grav tidsmässigt 
med såväl Solberga- som Störlingegraven (Stjern
quist 1955 s 89, P1 XL: 13).

Från Ölands Skogsby i Torslunda socken, SHM 
22 002, kommer den tredje graven från den här 
perioden (volym II s 245f). Hällkistan, som var 2,4 
m lång och 0,75-0,9 m bred, täcktes av flera lager 
lockhällar. I kistan låg, förutom ett välbevarat ske
lett, en spjut- och en lansspets båda av Svennum
typ, en sköldbuckla med konisk överdel och diver
gerande hals samt en kanna med öra.

Till nästa period, C2b, hör bl a fyndet från Dör
by i Norra Möckleby socken (volym II s 405f). 
Föremålen påträffades i ett delvis urplockat röse, 
vilket innehöll tre skelett. Någon kistkonstruktion 
kunde inte iakttagas. Över ett av skelettens fötter 
låg en sköldbuckla med konisk överdel, medan en 
lans- och en spjutspets påträffades längre upp i 
röset. Lansspetsen, som är mycket lik spetsar av 
Svennumtyp, har i motsats till dessa insvängda 
bladeggar. Den har fått ge namn åt denna speciella 
lansspetstyp, medan spjutspetstypen, som även 
den har insvängda bladeggar, har fått namn efter
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Lans typ AEG fig 94
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Lans typ H
avor

Eneggatsvärd typ 1 5 1fi 2 2 - 4 2 R
Sköldb. typ Zieling A1b 2 ? 3 3 - A
Sköldh. typ Zieling A 2 2 3 3 1
Lans bladtvärsnitt 1 1
Sköldb. typ Zieling 11 d 4 R 2 3
Sköldh. typ Zieling D 2 ? 2 2
Lans bladtv. 2/2b k holk 1 R 1 1 3 2 9 i i i
Sköldbuckla typ Zieling 11a j A i - - - - i
Sköldh. typ 1 1 i i
Sköldb. typ 2 1 - i 4 - 2 3 - 2 i ?
Sköldb. typ 3A 4 3 3 2 2 3 2 3 - 2 - - - 2
Sköldh. typ 2, 3A 2 5 4 2 2 3 3 2 2 - 1 1 - - 2
Eneggat svärd typ 2 i - 3 2 4 17 2 2 3 4 2 R - 3 2 - 1 1
Spjut typ Hunn/22 o 24 2 2 2 A 2 ? 2 3 - 1 1 - - 1
Låns typ Hunn 2 2 2 2 1
K spjut m sv. bladeggar A 2 3 3 2 1 4 2 1 2 - 1 1 - - 1
Laris typ Lynghöjgård ? 2 3 4 2 3 7 2 2 - 1 1 - - 2
x-formiga sporrar 2 2 2 2 - 1 2 5 3 - 1 1 - - 1
Lans bladtv 2/2b I holk 2 2 fi 2 - 2 2 3 10 1 2 2 1 1 2
Spjutspets m 1 hulling 1 A 1 i A
Sköldh typ 3B/5A o. G 2 1 3 1 _ 1 1 1 2 3 2 1 1
Sköldb. m. k stäng/3B 1 2 1 - 1 1 1 3 - 2 4 - 2 A
Sköldh. typ Zieling L4 1 1 1 1 1
Sköldb. typ 3C 1 - - - - - 1 1 L - 1 3 1
Tveeggat kortsvärd 2 2 1 1 - 1 2 1 3 1 1 2 1 1 4
Lans typ Gamme 1 2 1 1 i i
Spjut typ Folkeslunda 1 1 1 i i
Sköldh. typ 5B 1 1 1 1 1
Sköldb. rri påsatt topp 1 1 1 1 1
Tveeggat långsvärd A 1 1 i 2 - - - A i 1 - 1
Sporrar m skänklar 2A 2
Spjut typ Simris A 1 1
Lans typ Vennolum 2 1 2
Spjut typ Svennum i - 2 2 2 - i 2
Lans typ Svennum 1 2 2 1 1 2
Rund doppsko 1 2 2 2 1 1
Sköldh. typ 5C-F 1 1 1
Sköldb. typ 6 1 2 2 1 - 2 i i
Spjut typ Lundskin 1 i i
Lans typ Dörby 1 i i
Spjut typ Äpplerum t i
Låris typ Vöien i i
Sköldb. typ 8 2 - 2 i i
Spjut typ Éinang i - - 1
Lans typ Mollestad 2 2 1 1
Sköld.'typ 5X 1 - 1 1 1
Spjut typ Sättra 1 - 1 1 2 1
Lans typ Havor i 1 2

Fig. IX:2. Tabell över vapenkombinationer i 80 
gravfynd, såväl sakkunnigt som osakkunnigt un
dersökta. Typbeteckningar enligt llkjcers indelning 
utom i de fall där det står Zieling samt lans blad
tvärs 2/2b kort resp lång holk och eneggat svärd typ 
1 och 2.

Table showing weapon-combinations from 80 gra
ve finds, both expertly excavated and those found 
by accident. The type designations are according to 
Ilkjaer’s classification, except for Zieling and lance 
blade section 2/2b, short or long shaft and single- 
edged sword type 1 and 2.
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Sköldbuckla typ Zieling 11a

x-formiga sporrar

Tveeggat kortsvärd

Tveeggat långsvärd

Sköldb. typ 6

Spjut typ Äpplerum 
Lans typ Vöien 
Sköldb. typ 8 
Spjut typ Einang 
Lans typ Mollestad 
Sköld, typ 5X 
Spjut typ Sättra 
Lans typ Havor

Fig. IX:3. Tabell över vapenkombinationer i 52 
sakkunnigt undersökta gravfynd. Typbeteckningar 
enligt Ilkjærs indelning utom i de fall där det står 
Zieling samt lans bladtvärs 212b kort resp lång 
holk och eneggat svärd typ 1 och 2.

Table of weapon-combinations from 52 expertly ex
cavated grave finds. The type designations are ac
cording to Ilkjaer’s classification, except for Zieling 
and lance blade section 2/2b, short or long shaft and 
single-edged sword type 1 and 2.
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ett gravfynd från Lundskin i Norge. (Ilkjær i ma
nus).

Ytterligare en grav kan tillskrivas det här tids
skedet och den kommer från Äpplerum i Räpp- 
linge socken. I fyndet ingår en bältesöl ja av brons, 
delar av ett lerkärl samt en lans- och en spjutspets 
(volym I s 157f, 166f). Såväl lans- som spjutspetsen 
har insvängda bladeggar. Spjutspetsen, som av 
Ilkjær har fått beteckningen Äpplerumtypen, har 
stora typologiska likheter med spjutspetsen från 
Dörby. Skillnaden ligger framför allt i holkens 
längd i förhållande till bladets längd. Även lans
spetsen har stora likheter med spetsen från Dörby. 
Båda har insvängda bladeggar, men bladets största 
bredd är betydligt mindre på Äpplerumsspetsen 
än på Dörbyspetsen, 2,8 cm mot 6,7 cm. Lansspet
sar av typ Äpplerum har fått beteckningen Vöien- 
typen efter ett norskt gravfynd (Ilkjær i manus). 
Keramiken kommer från en kanna med lågt place
rad skuldra och öra med handtagspip. Kannor med 
handtagspip kan följas i nordiska gravfynd från 
övergången äldre/yngre romersk järnålder, men 
blir vanliga först en bit in i yngre romersk järnål
der och under det fjärde århundradet e Kr är alla 
kannor med öra försedda med handtagspip 
(Stjernquist 1955 s 80f). Gravfynden från Dörby 
och Äpplerum tillhör Ilkjærs grupp 9 och dateras 
till slutet av C2b och inledningen av period C3 
(Ilkjær i manus).

Till den yngsta vapengravshorisonten hör de 
båda gravarna SHM 18 156 och 18 865 från Bros
torp i Glömminge socken, SHM 9551 från Sättra i 
Gärdslösa socken och SHM 17 472 Dalby i Löts 
socken (volym II s 103ff, Stenberger 1933 s 45ff).

Gravarna vid Brostorp innehöll bl a vardera en 
lans- och en spjutspets. Spjutspetsarna har kvadra
tiskt bladtvärsnitt, kraftigt insvängda bladeggar 
och förkrympta hullingar. Enligt Ilkjær är en av 
spjutspetsarna SHM 18 865 av Sättratyp medan 
den andra SHM 18 156 är av Einangtyp. Även här 
är det främst förhållandet mellan holklängd och 
bladlängd samt hullingarnas form och längd, som 
motiverar en uppdelning i två olika typer. Einang- 
typen, som har flera typologiska drag gemensam
ma med Äpplerumtypen, uppträder enligt Ilkjær 
redan vid inledningen av period C3 medan Sättra- 
typens första uppträdande sätts till mitten av C3 
(Ilkjær i manus).

Lansspetsarna har till skillnad från spjutspetsar
na genomgått stora förändringar. Bladen har 
krympt och bladtvärsnittet är nu spetsovalt eller 
rombiskt. Ilkjær hänför de båda lansspetsarna från 
Brostorp till den s k Havortypen (Ilkjær i manus). 
Huruvida lansspetsarna ursprungligen haft samma 
bladtvärsnitt är dock tveksamt.

En av Brostorpsgravarna innehöll en remsölja 
med kvadratisk ram, vilken har antydan till midja, 
och vidhängande triangulärt beslag, medan x-for- 
miga rembeslag återfanns i den andra. Såväl va
pentyperna som soijan och rembeslagen daterar 
gravarnas anläggningstid till slutet av yngre ro

mersk järnålder eller senare delen av period C3 
(ÄEG 1923 Taf 36, 37, 45, 46, Ilkjær i manus).

Den mest kompletta vapenutrustningen från 
den här perioden kommer från Sättra i Gärdslösa 
socken. Tyvärr är fyndet osakkunnigt upptaget 
varför närmare fyndupplysningar saknas. Förutom 
en lansspets av Ilkjærs typ Mollestad och en spjut
spets av Sättratyp ingår en sköldbuckla med ko
nisk överdel, divergerande hals och starkt sluttan
de brätte, ett sköldhandtag med korta och konka
va ändplattor och bältesölja med omegaformad 
ram och långt vidhängande, genombrutet beslag 
samt x-formiga bältebeslag (Stenberger 1933, s 
45f, Ilkjær i manus). Sköldhandtaget, som är 
av Ilkjærs typ 5x, uppträder från slutet av C2 till 
mitten av C3, medan lans- och spjutspetstyperna 
enligt Ilkjær uppträder först en bit in i period C3 
(Ilkjær i manus).

Från Dalby, egentligen Lundby, i Löts socken 
kommer ytterligare ett osakkunnigt tillvarataget 
vapenfynd. I fyndet ingår en lansspets typ Molle
stad, en sköldbuckla med konisk överdel, diverge
rande hals och starkt fallande brätte, delar av ett 
bälte såsom remsölja med omegaformad ram och 
långt genombrutet beslag, x-formiga bältebeslag, 
ett remändebeslag och delar av en kanna med 
handtagspip (Stenberger 1933 s 46f). Stämpelde
koren på kannan visar att graven anlagts under ett 
mycket sent skede av yngre romersk järnålder. 
Dateringen styrks av lansspetsen, vilken av Ilkjær 
placeras i senare delen av period C3 (Ilkjær i ma
nus).

Genomgången av gravar innehållande vapen el
ler föremål, vilka kan härledas till en vapenutrust
ning, visar att vapenförande gravar på Öland upp
träder först vid eller troligare strax e Kr och att de 
därefter kan följas till övergången mellan period 
C3 och D.

En genomgång av gravform och gravarnas inne
håll inom det nordgermanska området visar att 
förändringen av gravseden har sitt ursprung i hän
delser och förändringar i mellersta Tyskland vid 
tiden strax f Kr (Keiling 1989 s 201ff). Hittills har 
flertalet forskare förlagt introduktionen av vapen
gravar i Norden till det sista århundradet f Kr och 
ofta till dess inledning. Dateringen har man, i brist 
på romersk import, byggt dels på bronskittlar av 
Eggers typ 4-6, 26, 67 och 73, dels på fibulor av 
s k senlaténe typ. Nyare forskning och den krono
logiska analysen ovan visar emellertid att det före
ligger stora problem med att härleda kittlarna till 
något bestämt verkstadsområde och detta gör dem 
mycket svåra att datera. Åter andra kitteltyper har 
härletts till fel verkstadsområde och därigenom 
blivit feldaterade (Keiling 1989 s 201f, Poulsen 
1988, s 97ff). Även trekantfibulorna tycks ha för
lagts till en för tidig period och som nämnts ovan 
ansåg redan Almgren att fibulatypen fortlever en 
bit in i romersk järnålder (Almgren 1897 s 3, Ny- 
lén 1955 s 429ff).

Av karta IX: 1 framgår att gravfynd innehållan
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de vapen är kända från hela det här behandlade 
området, men att den geografiska, liksom den kro
nologiska spridningen är mycket ojämn. Vapen- 
gravsfynd från den tidigaste fasen, Bl, är kända 
från Bredsätra, Gärdslösa, Högsrums, Glöm- 
minge, Algutsrums och Gårdby socknar, dock 
med tyngdpunkt i socknarna Glömminge, Gärds
lösa och Gårdby. Från B2a finns endast de ovan 
beskrivna gravarna från Gåtebo, Björnhovda och 
Folkeslunda (volym II s 48lf). Till detta skall läg
gas uppgifter om ytterligare två fynd av eneggade 
svärd varav ett lär vara funnet vid Björnhovda 
kvarnar och ett i en hällkista ca 250 m söder om 
Gårdby kyrka. (KLM:s lösfyndsinventering 1985, 
Stenberger 1933, s 39). Avsaknaden av andra date
rande föremål innebär dock att de sistnämnda fyn
den mycket väl kan tillhöra gravläggningar från 
nästa period, B2b.

Från den sistnämnda perioden härrör hela 17 
vapenfynd. Av dessa har 10 st undersökts sakkun
nigt. Perioden är dock i de flesta kronologischema 
något längre än B2a och som Hansen m fl visar, 
finns det stora svårigheter att särskilja sena B2 och 
tidiga Cl fynd (Hansen 1987 s 33ff och fig 10, 
volym II s 492f).

Från övergångsskedet mellan äldre och yngre 
romersk samt inledningen av yngre romersk järn
ålder, period Cl, kommer flertalet eller 5 st va- 
pengravsfynd från Glömminge socken. Den näst
kommande perioden, C2, som i Norden som hel
het kan uppvisa de praktfullaste vapengravarna, är 
förhållandevis svagt representerad inom det här 
området. Endast sex socknar har gravfynd med 
klart daterbara C2 fynd, men samtliga sex finns i 
de socknar som utifrån olika arkeologiska kriterier 
brukar anses vara centralområden på Öland under 
äldre järnålder. Öns praktfullaste C2 fynd kom
mer inte helt oväntat från Störlinge i Gärdslösa 
socken, LHM 13 164. Lokalen ligger alldeles syd
ost om det stora vapenofferfyndet i Skedemosse. I 
fyndet ingår bl a söljor, remändebeslag, beslags- 
plattor och doppskor, vilka har direkta paralleller i 
vapenfyndet från Störlinge (Stenberger 1933 s 47f, 
Hagberg 1967, pl 2, 7, 9).

Under slutet av period C3 upphör seden att ned
lägga vapen i mansgravarna. Nu minskar också 
antalet fynd drastiskt och vapengravar är endast 
kända från Glömminge, Löts och Gärdslösa sock
nar.

En närmare analys av hela gravmaterialet, ger 
vid handen att det finns många källkritiska aspek
ter att ta hänsyn till vid tolkningen av vapengravar
nas representativitet. Den första och viktigaste är 
gravningsintensiteten i respektive socken samt hur 
stor yta, som undersökts på varje gravfält. Bely
sande för denna problematik är undersökningarna 
vid Brostorp och Folkeslunda.

På Brostorp 7:3 undersöktes ett 4.000 m2 stort 
område. Trots den stora ytan framkom inte mer än 
sammanlagt 27 gravar och dessa låg ofta långt från 
varandra. Förklaringen till det låga antalet gravar

och dess glesa placering ger de gravar, som vid 
undersökningstillfället fortfarande hade delar av 
den yttre gravkonstruktionen bevarad. Dessa ut
gjordes dels av runda 18-26 m i diameter stora 
stensättningar, dels av 5x8 m stora rektangulära 
stensättningar, vilket innebär att varje gravgömma 
ursprungligen täckts av en 40 till 531 m2 stor sten- 
packning.

Undersökningsområdet vid Folkeslunda i Lång- 
löts socken omfattade en 9.000 m2 stor yta, men 
även här var gravantalet lågt; 120 gravar. Att det 
här trots allt var mer än dubbelt så många grav
läggningar i förhållande till antalet undersökta 
kvadratmeter beror på att flertalet gravläggningar 
tillhörde det vikingatida tidsskedet då gravarna 
täcks av en liten rektangulär stenpackning, medan 
gravar från den romerska perioden till stor del 
saknas. De senare torde vara belägna söder om 
undersökningsområdet, vilket indikeras av de 
båda hällkistorna på fastigheten Folkeslunda 1:2 
(volym II kap V:3 s 275).

Undersökningarna vid Brostorp och Folkeslun
da, vilka tillsammans med Sörby-Störlinge under
sökningen är de största gravfältsundersökningar 
som företagits på Öland, visar att det hittills inte 
finns något totalundersökt gravfält. Varje under
sökning måste därför ses som en delundersökning 
och behandlas därefter vid studier av gravmateria
lets representativitet.

Man bör också beakta när undersökningarna 
skett, vem som ledde undersökningen och hur un
dersökningen har dokumenterats. Generellt sett 
är dokumentationen av de äldre undersökningarna 
mer summarisk och plan- och/eller profilritningar 
saknas ofta. Dessutom har benmaterialet inte all
tid tagits till vara eller i vissa fall sammanblandats, 
vilket medför att stora delar av gravmaterialet 
måste utgå vid analyser av gravgods/gravkonstruk
tion kontra ålder/kön

Genomgången av gravfältsplaner visar att de 
öländska gravfälten från romersk järnålder ofta är 
uppdelade i manliga och kvinnliga gravområden. 
Avsaknaden eller underrepresentativiteten av 
barngravar på flertalet undersökta gravfält anty
der att även barn tillägnats egna gravområden. För 
ett sådant antagande talar bl a det s k barngravfäl
tet vid Bjärby i Kastlösa socken och de två koncen
trationerna av barngravar på Sörby-Störlingegrav- 
fältet (volym I s 401, Schulze 1984, volym I s 
319ff). Uppdelningen är på det sistnämnda grav
fältet mer diffus, vilket är en följd av att äldre 
gravar skadats av yngre. De många barnskeletten i 
stensättning nr 52 vid Folkeslunda kan även de 
vara en form av barngravfält (volym II s 289). Att 
gravområdena varit avskiljda rent fysiskt antyder 
stensträngen som skiljer två barngravar vid Al- 
gutsrum i Algutsrums socken från de övriga gra
varna på detta gravfält (volym II s 165, fig 111:16).

Resultaten från de större undersökningarna vid 
Folkeslunda, Övra Ålebäck och Brostorp anger 
också att gravfälten är horisontalstratigrafiskt upp-
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Plats Yttre gravform Inre gravform Vapenkombination Indv.ålder Datering
Sörby-Störlinge
A 2 Rund stens. Hällkista 25x0,85 m Sporrar Ad B2b
A 6:11 Rund stens. Brandlager Sköld Ad Blb
A 6:III Rund stens. Brandlager Sköld, lans, svärd Ad Blb
A 124 Rund stens. Brandlager Svärd Ad Bl?
A 142 Rund stens. Bengrop Sköld, lans, svärd 2Ad Blb
A 147 Oreg stens. Brandlager Svärd Juv Bl
A 157 Oreg stens. Urnegrop Svärd, lans Ad Bla
A 182 Oreg stens. Urnegrop Svärd,lans Ad Bla
A 183 Rund stens. Brandlager Svärd Inf II Bl

Hässleby
A 7 Rund stens. Hällkista 2,3x0,45 m Svärd Ad B2a

Ö Vannborga
A 1 Rund stens. Hällkista 3 m 1 Lans, sköld, sporrar Ad Clb

N Vannborga
SHM 12 097 Röse Hällkista 2,45 m 1 Lans, sköld Ad? Cla

Solberga 19:1
Röse Hällkista 2,8x0,9 m Svärd, sköld, spjut Ad? C2a

Äpplerum
SHM 21 536 Rund stens. Hällkista 3,1x1,25 m Lans, spjut Ad? C2b

Gåtebo
A 30 Rund stens. Hällkista 2,6x0,6—0,7 m Sköld, 2 st lans Mat B2a

Ormöga
A 16 Rest sten Brandgrop Svärd Ad Bl?

Bo gård
A 17 Rekt stens. Urnegr./brandlager Svärd, lans Mad Blb

Tjetthög
A 1 Rekt stens. Brandlager? Sköld, svärd, lans Bla
A3 Rekt stens. Hällkista 2,65 m 1 Sköld, svärd, lans B2b
A 4 Rekt stens. Brandlager Svärd Bl

Karums Alvar
SHM 5153:a Rekt stens. Brandlager? Svärd,lans Blb
SHM 5153:b Rekt stens. Brandlager? Svärd, lans Bla

Ryd
A 8 Rekt stens. Bengrop Svärd,lans Blb
A 1 Rund stens. Brandlager Sköld, svärd, lans Blb
A 7 Rekt stens.

Ryds Västergård

Brandlager Svärd, lans Blb

SHM 12274:b Röse Hällkista Svärd, sköld, lans 2 st B2b/Cla
SHM 14145:b Röse Skelettgrav Sköld, svärd, lans, spjut Ad Cla

Ryd 28 I
Hällkista 3,1x1,1 m Svärd, lans, spjut, 

sporrar
Ad Clb

Brostorp
SHM 18156 - Hällkista 2,6x1,15 m Lans, spjut Juv/Ad C3
SHM 18865 - Hällkista 2,3x0,17 m Lans, spjut Vuxen C3
SHM 18864 Röse Brandlager Sköld, svärd, lans B2b
SHM 18964 Röse Skelettgrav 4x0,6 m Sköld, svärd, lans, spjut 

sporrar
B2b

492



Plats Yttre gravform Inre gravform V apenkombination Indv.ålder Datering

Brostorp 7:3
A 13 - Hällkista 3x0,6 m Lans, spjut, sporrar Mat/Sen B2b
A 17 Hällkista 3,6x0,6 m Svärd?, lans, spjut 3 ind, inf II 

Ad/Mat
Clb?

A 18 Hällkista 3,3x0,6 m Svärd, sköld, lans, 
sporrar

3 ind 
Ad/Mat

B2b/Cla

A 20 - Brandgrop Sporre Juv Cl
A 22 Rekt stens. Hällkista 2x0,4—0,6 m Sköld, spjut C2 el D
A 30 Rekt stens. Hällkista 2,5x0,65-0,85 m Sköld Ad C3?

Törnbotten
A 9:2 Rund stens. Bengrop Svärd Bl
A 14 Rund stens. Urnegrav Sköld Bla

Björnhovda
SHM 24813 - Hällkista 2,8x0,4 m Svärd B2a

Ölands Skogsby
SHM 21934 - Hällkista 3,95x0,5 m Lans, spjut Vuxen B2b
SHM 22002 - Hällkista 2,4x0,75—0,9 m Sköld, lans, spjut Inf II, Ad C2a

Folkeslunda
A 113 - Hällkista Sköld, svärd, lans Ad B2a

Dörby
SHM 10302:1:1

Hagby
SHM 10477

Röse Skelettgrav Sköld, lans, spjut C2b

A 6 Rekt stens. Hällkista 2,9x0,5—0,7 m Sköld, svärd, lans 2 st B2b
A 5

Bläsinge
SHM 27772

Rekt stens. Hällkista 3,25x0,5 m

Hällkista

Svärd, lans

Lans, spjut

B2a?

Övra Ålebäck
A 2 Rekt stens. Urnegrav Sköld, svärd 2 st, lans 2 st Bla
A 4 Rekt stens. Brandlager Svärd, lans 2 st B2b
A 6 Rekt stens. Bengrop+brandlager Sköld, svärd, lans Blb
A 10 Rekt stens. Urnegrav Sköld, svärd, lans Bla
A 13 Rekt stens. Brandlager Svärd Bl?
A 15 Rekt stens. Bengrop Lans Blb
A 33 Rekt stens. Brandlager Svärd Bl
A norra 8 Rekt stens. Brandlager Svärd 2 st, lans 2 st Bl

Torp
SHM 9754 Röse? Hällkista 3,4x0,8 m Sköld, svärd, lans, spjut B2b

Fig. IX:4. Tabell över sakkunnigt undersökta va
pengravar från volym I och II. Av tabellen framgår 
den yttre, resp inre gravformen, individens ålder 
samt vapenkombinationerna under resp period.

Table of expertly excavated weapon graves from 
volumes I and II, showing the external and internal 
grave constructions, the age of death and the wea
pon combinations for each period.
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byggda. Det är därför inte överraskande att de 
undersökta vapengravarna vid Övra Ålebäck 
samtliga tillhör tidsskedet Bl, möjligen med nå
gon enstaka B2 grav och att daterbara vapengravar 
från Brostorp tillhör perioderna B2b — C3.

En förutsättning för att kunna studera olika so
ciala strukturer på ett enskilt gravfält eller mellan 
olika gravfält är att det finns flera vapenförande 
gravar från ett och samma gravfält. Dessvärre in
nehåller flertalet undersökta gravfält endast en el
ler två vapengravar. Lägger man till de icke sak
kunnigt undersökta gravfynden blir bilden dock 
något bättre, men i inget fall räcker gravantalet 
från respektive period och gravfält till statistiska 
beräkningar.

Av de här behandlade gravfälten innehåller tre 
vapenfynd från period Bl. Ett är beläget vid Övra 
Ålebäck där sex gravar med vapen undersökts. 
Tre gravfynd innehåller en för perioden ”komp
lett” utrustning dvs svärd, lans och sköld, medan 
två innehåller en lansspets och en ett eneggat 
svärd. Av de tre gravfynden med ”komplett” 
utrustning tillhör två period B la, medan den tred
je tillhör Blb. Om de förra, vilka innehåller iden
tiska sköldbucklor och sköldhandtag, är anlagda 
under en och samma generation är osäkert då om
loppstiden för s k förromerska föremålstyper an
ses vara längre än för föremålstyper av romersk 
järnålderskaraktär (Hansen 1987 s 39). De gravar, 
som endast innehöll en lansspets, har samtliga en 
spets med bladtvärsnitt 2, vilket innebär att de 
”fyndfattiga” gravarna samtliga är anlagda under 
Blb, ja i något fall så sent som i B2, se Fig. IX:1 
och IX:4.

Från Ryd kommer tre vapengravar av vilka en 
innehöll en ”komplett” utrustning, medan de övri
ga har kombinationen lans och eneggat svärd. Fö- 
remålstyperna anger att samtliga gravar bör vara 
anlagda under period Blb.

Det tredje gravfältet med tidiga vapengravar var 
beläget vid Sörby-Störlinge. Här fanns inte mindre 
än sju brandgravar innehållande vapendetaljer. 
Av dessa innehöll två en ”komplett” utrustning. 
Kronologiskt tillhör de båda gravarna med kombi
nationen lans och svärd den första vapenhorison
ten, Bla, medan de tre med ”komplett” utrustning 
kan dateras till period Blb. En närmare datering 
än till period B1 av de tre svärdsgravarna går inte 
att göra då varken svärd eller svärdslidebeslag för
ändras i samma snabba takt som lansar och sköld
detaljer.

Avspeglar de olika vapenkombinationerna den 
dödes ålder, dödsorsak, kronologiska och/eller so
ciala skillnader? Genomgången ovan ger inte nå
got entydigt svar. Övra Ålebäcksmaterialet anty
der att de olika vapenkombinationerna avspeglar 
kronologiska skillnader, medan Sörby-Störlinge- 
materialet motsäger detta. En osteologisk analys 
av benmaterialet skulle kunna vara en viktig pus
selbit, men tyvärr har endast benmaterialet från 
Sörby-Störlinge genomgått en sådan analys. Re

sultatet kan dock ge en fingervisning om vilken 
hypotes, som är mest trolig. Samtliga vuxna indivi
der vid Sörby-Störlinge utom en har gravlagts med 
två eller flera vapenslag, medan infant II och juve
nilis endast gravlagts med ett vapenslag. Avvikel
sen från gängse mönster i grav nr 124 beror på att 
denna grav var svårt skadad av en senare grav
läggning och får därmed utgå ur analysen. Huruvi
da skillnaden i antalet vapenslag generellt avspeg
lar den avlidnes ålder är svårt att avgöra. En ge
nomgång av hela vapengravsmaterialet, där osteo
logiska bestämningar har utförts, visar dock att de 
gravlagda till övervägande del är vuxna män och 
att dessa alltid gravlagts med mer än ett vapenslag, 
se Fig. IX:4. Förutom de ovan nämnda gravarna 
med benrester av infant II och juvenilis från Sör- 
by-Störlingegravfältet finns endast en vapengrav, 
Brostorp 7:3 A20, som innehåller benrester efter 
juvenilis eller därunder. Även denna grav innehöll 
endast ett föremål som kan sättas i samband med 
en vapenutrustning (volym II, kap 11:3 s 77). Svå
rare är det att förklara de olika kombinationerna 
svärd, lans, sköld resp svärd, lans. Även här kan 
dock skillnaden eventuellt bero på den dödes ål
der. Osteologiska bestämningar av bränt benmate
rial måste ofta, p g a sitt fragmentariska tillstånd, 
bli mycket vidare än för icke bränt material. De 
finindelningar som ibland presenteras i tyska grav- 
fältspublikationer av typen ungadult, mellanadult 
och senadult, bör man av källkritiska skäl ställa sig 
skeptisk till (Kunst 1978 s 87ff, Iregren och Hol
gersson muntligen). Man skall dock inte utesluta 
att de olika kombinationerna kan spegla sociala 
skillnader eller dödsorsak.

Den kronologiska studien visar att i de fall det 
finns mer än en vapengrav per gravfält så innehål
ler de nästan undantagslöst vapendetaljer som inte 
är identiska, men vapentyper som tidsmässigt av
löser varandra. Från Övra Ålebäck kommer dock 
två gravar, nr 2 och 10, vilka innehåller samma typ 
av såväl sköldbuckla som sköldhandtag och lans
spets. Huruvida gravarna tillhör en och samma 
generation är som nämnts ovan dock tveksamt. 
Skulle å andra sidan varje grav på detta gravfält 
representera en generation så blir gravfältets livs
längd betydligt längre än vad den kronologiska 
studien anger. Om endast de fem gravarna med 
mer än ett vapenslag räknas så kommer man när
mare en grav/generation. Till liknande resultat 
kommer man även för vapengravarna från Sörby- 
Störlinge. Siffran uppnår man genom att som 
Kunst beräkna ett snitt för dödsåldern för män, 
vilken är ca 40 år och minska denna med det antal 
år då män tidigast gravläggs med vapen, vilket 
infaller vid ca 18 års ålder (Kunst 1978 s 105).

Av Fig. IX:4 framgår att en till tre manliga 
individer/period och gravfält har tillägnats en grav
ritual vari ingår byggandet av runda eller rektan
gulära stensättningar och där en väsentlig del av 
gravgåvorna utgörs av vapen.

Det låga antalet gravar per gravfält beror, som
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nämnts tidigare, på att de täckande stensättningar- 
na upptar eller upptagit avsevärda ytor runt själva 
gravgömman. Detta innebär att varje gravfält ofta 
upptar stora markområden. Ett exempel är Bros- 
torpsgravfältet där de yttre gravformerna anger att 
gravfältet bör ha varit i bruk från övergången sen 
förromersk/äldre romersk järnålder och fram till 
folkvandringstid. Gravfältet sträcker sig ca 1 km i 
nord-sydlig riktning och mellan 150-200 m i öst
västlig riktning. Huruvida de oundersökta delarna 
innehåller gravar från samma tid som de hittills 
undersökta är dock ovisst. Erfarenheten från Fol- 
keslunda antyder att så inte kan vara fallet (volym 
II tabell s 290).

Representerar ett gravfält som Brostorp, Fol- 
keslunda, Övra Ålebäck eller Sörby-Störlinge ett 
hushåll/gård eller byns/områdets översta sociala 
skikt? De otroligt stora markområden som krävts 
för varje gravläggning och därmed hela gravfältet, 
liksom frånvaron av flera exakt samtida grav
läggningar, antyder att endast byns/områdets 
översta sociala skikt tillägnats denna omsorgsfulla 
och kostbara gravritual.

Var den övriga befolkningen gravlagts finns det 
endast svaga indikationer på. Gravläggningar sker 
ännu under yngre romersk järnålder på gravfälten 
i inlandet, men gravarna är här till skillnad från de 
ovan beskrivna mycket fyndfattiga, ex Törnbotten 
i Algutsrums socken och Ryd fornl nr 30 i Glöm- 
minge socken. En annan möjlighet är att den övri
ga befolkningen gravlagts sekundärt i överklassens 
gravar eller att de så som Sjöberg antar, är grav- 
lagda i små oansenliga stensättningar och utan 
gravgåvor på samma gravfält som de fyndrika gra
varna (volym I s 399). För teorin om att sekundär
begravningar skett i överklassens gravar skulle 
fynden av flera skelett i en och samma grav, men 
endast gravgods som kan knytas till en individ vid 
bl a Brostorp 7:3 antyda. Å andra sidan kan dessa 
skelett vara bevis för att även människooffer ingått 
i gravritualen. Sjöbergs teori om att de fyndtomma 
gravarna, som påträffades i Gåtebo skulle tillhöra 
”underklassen” är i dagens forskningsläge även 
den svår att belägga (volym I s 399f).

Sammanfattningsvis kan man säga, att trots det 
bitvis knapphändiga materialet visar genomgång
en av vapengravar att ett övre socialt skikt vid 
tiden kring Kr födelse börjat markera sin ställning 
bl a genom att uppföra stora gravmonument av 
sten och att nedlägga exklusiva föremål och stan
dardiserade föremålsset i graven. Mycket tyder på 
att man också avskiljer sig rent fysiskt från den 
övriga befolkningen genom att gravlägga sina 
döda på speciella gravfält. De standardiserade fö- 
remålssetten, vilka främst anger den dödes kön, 
liksom uppdelningen av gravfälten i olika delom
råden beroende på kön och ålder visar att den 
enskilde individen inte kunde nå en social position 
av egen kraft utan ingick i en större social enhet.

De tätt liggande gravfälten, ofta på mellan 1—5 
km avstånd, indikerar att det övre sociala skiktet 
endast kontrollerade ett mindre landområde. An
tagandet om att det i varje by funnits en storbon
de/byhövding styrks också av att det i varje välbe- 
varad järnåldersby, finns en gård, som är betydligt 
större än övriga gårdar, både vad gäller hus, åker- 
och ängsareal (Fallgren 1988 s 34).

Gravfynden från Brostorp SHM 18 964, Hör
ninge SHM 14 904 och Störlinge SHM 10 460 an
tyder att det inom det övre sociala skiktet kan ha 
funnits en inre hierarki. Än har dock inte någon 
grav från äldre järnålder påträffats, som avviker så 
mycket från den gängse gravseden att man utifrån 
gravens utformning eller innehåll kan tala om en 
furstegrav. De ständiga växlingarna av vapenty
per, vapenofferfyndet från Skedemosse och va
pengravarnas upphörande vid slutet av period C3 
visar att Öland under romersk järnålder stod i nära 
förbindelse med Sydskandinavien och områdena 
längs södra Östersjön.

Slutligen visar genomgången av vapengravar, 
att det inte finns något i gravseden eller i gravarnas 
innehåll som pekar på sociala eller ekonomiska 
skillnader mellan de i volym I och II behandlade 
områdena. Den stora skillnaden i antalet gravfynd 
beror, som redan påpekats, på valet av undersök
ningsobjekt samt på var och hur stor del av ett 
gravfält som blivit undersökt.
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IX. Final comments and analysis
by Monika Rasch

Burial finds from eight parishes of mid-Öland are 
presented in this volume. The parishes together 
cover a total area of c.307 km2 — about one quar
ter of Öland’s total surface area. This area lies 
within the fertile belt of land that stretches from 
the vale of Mörbylånga in the south-west to Albö- 
ke in the north, and which originated as a fertile, 
surface-covering moraine.

The geological formations that influenced the 
spread of population include a fairly large glaciof- 
luvial situated between Linsänkan in Glömminge 
parish and Raila in Högsrum parish; a large stra
tum of glaciofluvial deposit which runs from Bröt- 
torpsören in the east to Hässlebybrottet in the 
west, and the Great Alvar, a heath which resemb
les steppe land, whose northern extremity enters 
the parishes of Gårdby and Torslunda.

The principal natural formations that mark the 
central part of the island are however the two coa
stal ridges, locally known as “östra och västra 
landborgen”. The western escarpment was formed 
when the Baltic ice sea made quite a long pause in 
its retreat and consists mainly of material, mostly 
limestone, that was transported a short distance. 
The eastern ridge, the ancylus, was formed when 
the Yoldia sea was at its highest level, and is com
posed of sand, gravel and small pebbles. Both rid
ges are partly covered by huge shifting sand dunes. 
Water holes and shallow lakes were formed in the 
troughs between the beach embankments and the 
ridges; many of these have now been drained.

This area also contains the largest deciduous fo
rest in northern Europe; the so-called Mittland
skogen, which has come into being mainly over the 
last 60 years. Much of this was meadow and heath 
land before, but the restructuring of agriculture 
after the second world war, from extensive cattle 
farming to intensive crop cultivation, brought with 
it a gradual reduction of the amount of grazing, 
and thereby a regrowth of forest.

The present-day pattern of habitation, which is 
mainly along the two coastal ridges, has very an
cient origins. Finds of graves of late-Viking origin, 
silver treasures and pit houses show that the pre

sent pattern dates back at least to Viking times. If 
one takes into account the categories of pre-Viking 
remains however, then this division of settlements 
into eastern and western parts becomes more dif
fuse. The majority of the archaeological remains 
and the large house foundation complexes are si
tuated in the Mittlandskogen, while most of the 
iron-age burial grounds are located along the rid
ges, and/or on property in the present-day villages.

Burial grounds
The visible graves and the positions of the burial 
grounds in the landscape varies in the different 
parishes, and the differences are greatest on the 
western side. In the parish of Högsrum we find the 
heaviest concentration between Karum and Lin- 
dersborg in the eastern part of the parish, while 
the ridge is almost empty of finds. This due partly 
to the fact that there is hardly any cultivatable land 
on the south-western part of the plateau.

This easterly stretch of graves continues into the 
parish of Glömminge, but the graves here are 
much fewer. After a long interval, the burial 
grounds on the land ridge resume at the village of 
Glömminge, and can be followed thereafter, with 
minor interruptions, through the parish of Glöm
minge and then on through the parishes of Alguts- 
rum and Torslunda. In Algutsrum the main pat
tern of graves and burial places runs from east to 
west, due to the above-mentioned glaciofluvial de
posit, between Bröttorpsören and Hässlebybrot
tet.

Apart from the chain of burial grounds on the 
ridge, Torslunda parish has a number of graves 
and burial grounds on small beach embankments 
and on some areas of slightly rising ground in the 
interior of the parish. In addition, a line of graves 
runs near the coast along Kalmar sound from 
Glömminge parish in the north to Vickleby parish 
in the south. Graves and burial places are found 
mainly on and along the so-called Sandåsen, the 
litorina ridge, but there are also graves very close 
to the coast.

The picture of ancient remains is somewhat dif-
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ferent on the eastern side. Here the distribution of 
graves and burial grounds is more evenly spread 
over the parishes. Here too the majority are on 
the land ridge or on its offshoots, but we can also 
follow large concentrations of mainly single graves 
a little to the west of the eastern ridge. On the 
boundary between the parishes of Runsten and 
N.Möckleby there is a line of burial places in an 
east-west direction. This directional location is due 
here also to the above-mentioned glaciofluvial de
posit. Peculiar to the eastern side are the many 
graves near the coast. In contrast to those along 
the western side, these lie often near a large comp
lex of house foundations or field walls.

As in the area dealt with previously, the round 
stone settings clearly dominate here over other 
grave shapes, and even here there are wide varia
tions in size, height and constructional details (I p 
394).

Archaeological investigations show that on 
Öland it is very difficult to set a more exact date 
upon the visible remains from the outer shape alo
ne. Generally however it can be said that the 
round stone settings were raised during the early 
iron age. The low, rectangular stone settings be
long to the pre-Roman and Roman iron ages, whi
le the rectangular cairn-like stone settings can 
mostly be attributed to the transition between late 
pre-Roman to early Roman iron age. Cairns and 
round cairn-like stone settings are a group which is 
found during the entire pre-history period, while 
mounds usually cover a grave from the late iron 
age, mainly Viking age.

Grave finds
In the area dealt with in this volume c.450 graves 
have been investigated by experts, and of these 
about 250 contained datable finds. Distribution of 
the graves investigated is spread very unevenly 
between the parishes because most of the investi
gations have been caused by exploitation of land. 
Most of the graves investigated can be referred to 
the late pre-Roman period up to and including the 
late Roman iron age. Single inhumation graves 
from the Viking period are found over the entire 
area, while Viking cremation graves have only 
been found at Folkeslunda in the parish of Lång- 
löt. This parish also contains the only known con
centration of graves from the Migration period.

The most comprehensive investigation that has 
ever been undertaken on Öland was carried out 
between 1968—73, at the village of Folkeslunda in 
Långlöt parish, where a total area of 9,000 m2 was 
totally researched. The grave field was situated on 
the Östra landborgen and along its sides. 163 struc
tures were discovered, 122 of them being graves. 
The major part of the burial area was sanded over 
or had been cultivated, as so often on Öland, 
which is why only a few graves had been recorded 
in the register of ancient remains. The investiga
tion showed that half of the datable graves were

from Viking age. Both cremation and inhumation 
graves were represented from this period, and it 
should be noted that there was an unusually high 
proportion of children’s graves of the inhumation 
type.

The most remarkable grave however is the large 
stone setting, Walter’s stone, 40 m in diameter, 
with a central boulder weighing 9 tons, which 
bears 3 cup marks.

The primary grave was composed of a cremation 
layer whose contents included a fragment of bron
ze fibula with an attached plate of silver and mol
ten glass. The glass is the remains of a pale green 
glass beaker. Remains of the skeletons of about 14 
infants were found around the edges of the stone 
setting (cf.grave AI at Hässleby in parish of Kö
ping, I chap. 11:3 p 75ff). C14 analyses were made 
of the bone material and these show that the child 
skeletons are the same age as the primary grave, 
which was dated by means of finds to the middle of 
the 4th century A.D.

Other grave finds show that the Folkeslunda bu
rial ground was in use from the late bronze age to 
the late Viking age inclusive (II chap V:3 p 286f).

Apart from this investigation, a number of smal
ler rescue excavations have been made in the pa
rish. As long ago as 1893, F J Baehrendtz investi
gated six graves on the crown of the ancylus ridge 
immediately north of Långlöt churchyard. The 
graves belong to the early Roman iron age and the 
early Migration period (II map V:3 p 334).

In the parish of Runsten, which adjoins that of 
Långlöt along its northern edge, only smaller re
scue excavations and archaeological checks have 
been carried out, in spite of the fact that large parts 
of the ancylus ridge in the villages of Lopperstad, 
Runsten and Bjärby have been used as gravel pits, 
especially during the first half of this century. 
About 15 graves have been excavated, and 12 of 
these have yielded dated finds. Their time span 
covers almost all the iron-age periods, with a lack 
of finds relating to the late Migration and the Ven
del periods that is typical of Öland. (II map VL.5 p 
372).

In N. Möckleby parish too, only small investiga
tions have been undertaken during both earlier 
and more recent times. As in Runsten parish, gra
ve finds here provide a time spread that covers the 
greater part of the iron age, with a clear majority 
of them however relating to the pre-Roman and 
early Roman iron ages and the Viking age (II map 
VIL6 p 417).

One of Ölands most well-known grave fields lies 
on the border between the parishes of N.Möckleby 
and Gårdby, at Övra Ålebäck. Parts of it were 
investigated by F J Baehrendtz in 1893-96. It be
came known in particular for the many weapon 
graves containing rich finds of equipment, of 
which two were recovered in bronze vessels. The 
finds date the inception of the burial ground to the 
transition period between the late pre-Roman and
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the early Roman iron ages (Baehrendtz 1896 p 
107ff, Stenberger 1933 p 4ff). Other grave finds 
from Gårdby parish come from an area south of 
the church. Of these, three can be dated to the 
early Roman iron age, and seven to the Viking 
period (II map VIII:4 p 473).

Several investigations have taken place in the 
parishes along Kalmar Sound, but here too the 
extent of the archaeological excavations is very 
uneven.

Only two burial grounds have thus been partial
ly investigated in the parish of Högsrum. Both 
excavations took place during the later half of the 
19th century and about the end of the century. 
Unfortunately, the results are often poorly docu
mented, and the lack of dated finds from several 
graves makes correct dating very difficult. There 
are however two weapon graves at Kamms Alvar, 
dating from the transition period late pre-Roman/ 
early Roman iron ages, plus a cremation grave 
containing remains of a vessel with embossed de
coration from the end of the late Roman iron age, 
and a cremation grave was found at Odens flisor, 
the contents of which included a fragment of an 
arabie silver coin. The coin dates the grave to the 
first half of the Viking age (II map 1:3 p 36). In the 
parish of Glömminge however both large, well- 
planned investigations and purely rescue excava
tions have been carried out. The first investiga
tions took place in 1904 and 1910, when T J Arne 
excavated about 10 stone settings at a burial 
ground north of the village of Ryd, on the border 
with Högsrum. The finds, of a bronze vessel and 
well-equipped weapon graves from the transition 
between the late pre-Roman and early Roman pe
riods, meant that this cemetery too became known 
far outside Sweden’s boundaries (Arne 1919 p 194, 
Stenberger 1933 p 8). South-west and east of Ryd, 
three stone cists and an inhumation grave were 
investigated by experts. Three of the graves con
tained weapons, and all of them, by means of the 
objects found, could be dated to the transition 
period between the early Roman/late Roman iron 
ages and the late Roman iron age.

On two occasions, parts of a large burial ground 
were investigated, immediately south of the centre 
of Glömminge. The grave finds show that the 
ground was used for burials from the early Roman 
iron age to the end of the late Roman iron age. 
The graves were very well equipped throughout; 
several men had been buried with weapons, and 
the women with sets of jewellery. The entire burial 
ground should be classed as a “Fürstengräber
feld”.

Not far from here, M Stenberger investigated a 
cairn-type stone setting in 1927, in connection with 
his extensive settlement investigations on Öland. 
The stone settings yielded two weapon graves, of 
which the weapon equipment of the inhumation 
grave is one of the most splendid ever found on the 
island.

All the graves excavated in the parish of Glöm
minge belong to the time period late pre-Roman to 
the late Roman iron ages inclusive (II map 11:5 p 
148).

In the south, Glömminge borders the parish of 
Algutsrum; parts of two large burial grounds were 
investigated here. One was situated on a gravel 
ridge in the inner part of the parish, while the 
other lay on the Västra landborgen. Both grounds 
date back to the transition between the stone and 
bronze ages. At the cemetery at Algutsrum, the 
emphasis is upon the late pre-Roman and early 
Roman iron ages, while at the Törnbotten burial 
ground, there is an even spread from the late bron
ze age to the Migration period (II map 111:4 p 200). 
In Torslunda, the most southerly parish and the 
largest in area, only sporadic rescue excavations 
have been undertaken. A number of graves, the 
majority of stone-cist type, have been found du
ring road work along road no. 136.

At the end of the 19th century, F J Baehrendtz 
carried out two small investigations of two large 
burial grounds situated upon low gravel ridges in 
the eastern part of the parish. Since these excava
tions were undertaken in graves already plunde
red, the finds were very few.

One of the few excavations carried out during 
which more than one or two graves were examined 
simultaneously was south of the village of Ölands 
Skogsby in 1987. The graves, which yielded few 
objects, belonged to the transition period between 
pre-Roman/early Roman iron ages. Other grave 
finds from Torslunda parish date mainly from the 
Roman iron age, but late Viking age inhumation 
graves from Ölands Skogsby and Torsborg show 
that this period is also represented (II map p 260).

Taken together, the graves mentioned in this 
volume that have produced finds are divided into 
two main time periods: the first and longest is from 
the late pre-Roman iron age to the Migration pe
riod, and the other falls during the Viking age.

Weapon graves from the early iron age 
— an analysis
The summary in vol.l described the development 
of settlements during the iron age, but this summa
ry will analyse the chronological and social aspects 
of weapon graves from the early iron age.

The area dealt with in this volume contains 37 
graves that have been examined by experts and 
which contain weapons or objects that are conside
red to form part of weapon equipment. This 
should be set in relation to the 20 graves with 
weapons that are dealt with in vol. I. The differen
ce is noticeable, since the total number of graves 
yielding finds in both areas differ by less than 
40:213 in vol. I and 250 in vol. II.

Does the difference in the number of weapon 
graves in the two areas mirror social and/or econo
mic inequalities or is it due to differences in the 
choice of burial object? The question is relevant,
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in view of the fact that the areas in vois. I and II 
adjoin one another, and both are situated within 
the fertile belt of land that stretches across mid- 
Öland.

The parishes of Glömminge, Gårdby and 
Gärdslösa have yielded 16, 9 and 8 weapon graves 
respectively. There are only isolated weapon grave 
finds from the other parishes. All the parishes 
however have produced sets of weapons origina
ting from destroyed graves, the parishes of Kö
ping, Långlöt, Glömminge, Gärdslösa, Algutsrum 
and Torslunda providing the majority of these.

The descriptions of the parishes show that there 
are very few graves from the early and middle 
periods of the pre-Roman iron age that have provi
ded finds of objects. It was not until the time about 
the birth of Christ that the custom of burying cho
sen sets of objects became more widespread on 
Öland, and this was a direct result of social and 
political changes south of the Baltic. Julius Cae
sar's conquest of the Celtic areas of western Euro
pe in the middle of the first century before the 
birth of Christ, and the military expeditions of the 
Romans east of the Rhine spread alarm among the 
Germanic tribes. At the time immediately before 
the birth of Christ, the expansion politics of the 
Romans led to large movements of people within 
the south Germanic area (Ed Baldick & Radice 
1974, Hansen 1987 p 165). These movements gave 
rise to wide social changes in the Germanic socie
ty. Among other things, the eastern and northern 
Germanic tribes, under the influence of Lombar
die burial traditions, began to bury the male indivi
duals of the upper social strata with weapons (Kei- 
ling 1989 p 20Iff).

On Öland, the early weapon graves were all 
found in large burial grounds, which were often 
placed on gravel ridges inland, and with roots in 
the bronze age. The grave usually consists of an 
urn burial in a stone chamber, which in turn is 
covered by a rectangular stone setting. The grave 
finds, which nearly always are weapons, are bent 
or folded together. The new burial custom also 
introduced food offerings in the form of unburnt 
bones of animals, mainly of domestic cattle. There 
are three places in this area with weapon finds 
which can link them with the first horizon of wea
pon graves.

One is at Övra Ålebäck, and here in two instan
ces the urn was a bronze vessel. With regard to 
type, the weapon collections in both the urn graves 
are almost identical. The objects in grave no. 10, 
which are all of iron, consist of a triangular fibula, 
a lancehead with a long ornamental blade and a 
robust centre rib, a single-edged sword with a nar
row, almost straight grip, on which there are no 
less than eight rivets, sword scabbard fittings and a 
ferrule for the scabbard.

Of the shield, there remains only the grip and 
shield boss. The latter is fitted with a cross guard 
and a broad brim, which bears four rivets with

large, plate-shaped heads. The shield grip is also 
fitted with plate-shaped rivet heads (vol.II p 
450ff). Also found in the filling material was a 
strap end of bronze, and a whetstone made of 
sandstone, but it is not certain that these objects 
belonged originally to the weapon grave.

The other urn grave contained two single-edge 
swords, one of which has five rivets on the grip and 
the other two, a few scabbard fittings and two 
lanceheads, both with long blades. One of the lan
ces has a strong centre rib on the blade, while the 
cross-section of the blade on the other one is of 
rhomboid shape. There is also a shield boss with 
cross guard and a broad brim, which bears four 
rivets with large, plate-shaped heads, and a shield 
grip, the fixing ends of which are also fitted with 
rivets with large, plate-shaped heads (vol.II p 
442ff). The double set of sword and lance indicate 
that the grave contained two burials. The differing 
cross sections of the lance blades show also that 
there can have been a certain interval of time bet
ween the two burials.

From the cemetery north of Ryd comes the third 
Öland urn grave, grave no. 6 (II p 87). This vessel 
too was placed in a small stone chamber which was 
covered by a large rectangular stone setting. In 
addition to the burnt bones, the vessel contained a 
triangular fibula of iron. The fibula and the vessel 
link this grave chronologically with the two urn 
graves with bronze vessels at Övra Ålebäck.

The fourth grave, which the shield boss and 
shield grip indicate as being contemporary with the 
ones described above, is at Törnbotten, grave 
no. 14. Weapons were not laid in an imported 
bronze vessel here however, but in a simple woo
den box sealed with resin, of which only the resin 
remains (II p 196f).

Three of these graves contain weapons with ty
pological early characteristics, such as shield boss 
with broad brim and large, plate-shaped rivet 
heads. Two grave finds include a sword in addi
tion, and of these, two of three have more than 
two rivets in the grip. Also included are long lance
heads with strong centre ribs.

Lanceheads with long and often ornate blades, 
fitted with a strong centre rib, have eastern Ger
manic origins. They are dated by Jahn to the se
cond half of the first century B.C. (Jahn 1916, p 
51, 67 78). Jahn and Zieling also date shield bosses 
with cross guards and broad brims to the same 
period (Jahn 1916, p 156, Zieling 1989 p 33). The 
type of vessel found at Övra Ålebäck and Ryd are 
found generally in the cremation burial grounds 
along the southern Baltic coast and in central Ger
many, but only sporadically in burial grounds in 
Denmark, southern Norway and southern Sweden 
(Keiling 1989 p 207 Abb 7). Eggers dates the ves
sels to the late pre-Roman iron age, without indi
cating the evidence upon which this is based (Eg
gers 1951 p 40f). Both J Kunow and H Keiling 
consider that these vessels did not reach northern
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Europe until the time around the commencement 
of our calendar system, and that it was via the 
Romans that the vessel reached the Germanic area 
(Kunow 1983 p 17, Keiling 1983 p 234ff, 1986 p 
13f, 1989 p 201ff).

Triangular-shaped fibulas are traditionally da
ted to the transition between the second and third 
period of the late pre-Roman iron age (Nylén 1955 
p 429ff). Thus Ekholm dates an urn burial from 
Isberga parish in Östergötland, where the bronze 
bucket and the grave find consisted of a triangular 
fibula, to the first century B.C. (Ekholm 1920 p 
49). Ekholm bases this dating upon the triangular 
fibula. Stenberger however considers that triangu
lar fibulas and bronze vessels with iron strips 
“must come very late in period III, and with its 
nearer limit not only touching but also overlap
ping the commencement of our calendar system” 
and that this is shown by studies “of the combina
tions of continental finds, as of our own domestic 
material” (Stenberger 1948 p 202ff). The fibulas 
from Ryd and Övra Ålebäck and both those from 
grave no.202 at Folkeslunda, show late characteri
stics, and it was already pointed out by Almgren 
that this type of fibula still existed in the early 
Roman iron age (Almgren 1897 p 3). Werner sta
tes that there is a typological connection between 
the triangular fibula and the so-called “Norischen 
Fibeln”, which was widespread throughout the 
eastern Celtic area, and even Werner fixes the 
date of the triangular fibula to the transition bet
ween the pre-Roman and early Roman iron ages 
(Werner 1977 p 394).

The lancehead with rhomboid blade cross sec
tion from grave no.2 at Övra Ålebäck shows that 
this burial took place after the time of Christ, since 
lanceheads of rhomboid blade section first begin to 
appear during the transition between the pre-Ro
man and early Roman iron ages (Jahn 1916 p 78, 
Ilkjaer verbally).

The dating to the first decades A.D. is suppor
ted by the badly-worn bronze vessel, whose many 
repairs bear witness to many years of use before 
being deposited in the earth. As has been pointed 
out already, Keiling considers that the vessels can 
have reached the north Germanic area during the 
first century B.C. at the earliest, and that they 
would have been in use for about 10-15 years 
before finally being used as burial urns (Keiling 
1986 p 21ff). This would mean that all the Scandi
navian urn graves, in which the vessel is of the 
Eggers type 4—6, 67 and 73, should be dated to the 
first century A.D. (Eggers 1951 Tafel 2,8).

The Sörby-Störlinge graves nos.6 & 142, Ryd 
grave no.l and Övra Ålebäck grave no.6 belong to 
the next generation of weapon graves. They share 
the broad sword blades, 6-6.6 cm, lanceheads 
with long blade and rhomboid cross-section, and 
shield bosses with conical upper parts and narrow 
brims which bear more than four rivets (I p 345ff, 
367ff, II p 84ff, p 448ff).

The sets of weapons from the Sörby-Störlinge 
grave no. 142 and Övra Ålebäck also include shield 
grips which have triangular fixing ends. The grip 
type is known only from Öland and Östergötland. 
They are dated by Zieling to the late pre-Roman 
iron age, while he dates the type of shield boss to 
both the late pre-Roman and early Roman iron 
ages (Zieling 1989 p 112,170). In view of the cross 
section of the lance blades and the narrow brim of 
the shield boss however, it would seem that the 
period immediately after Christ is a more likely 
dating (Jahn 1916 p 156f, Ilkjaer 1975 p 144).

The time difference is reflected not only in the 
varying types of weapon but also in the form of the 
interior of the grave. Weapon collections with 
shield bosses of Zieling’s type Alb, shield bosses 
with cross guards and four rivets with large, plate
shaped heads, have only been found on Öland in 
urn graves in small stone chambers, while shield 
bosses of Zieling’s type lid, conical shield boss, 
usually with eight rivets, have only been found in 
stone-set bone pits or in cremation layers (Zieling 
1989 p 1013, 1024).

The Öland style of burial underwent a change in 
the middle of the first century A.D., away from 
cremation and towards inhumation burial in an 
earth pit or, more commonly, in a stone cist. The 
topographical positions of the graves was also 
changed. We now find the majority of the graves 
along the land ridges or on smaller sandy ridges 
near the present villages. It is difficult to state 
exactly when this change took place, since Roman 
imports are lacking in weapon graves on Öland, 
and fibulas are found only occasionally.

The changes in burial style are not unique to 
Öland, but can be followed throughout the entire 
east and north Germanic areas. The new customs 
became most strongly rooted in Scandinavia, but 
can be found only sporadically in the areas south 
of the Baltic sea. On the continent, cremation con
tinued to be the most frequent form of burial even 
during the early Roman iron age (Capelle 1971 p 
111).

The new burial custom also changed the food 
offerings. A knife for food and a drinking vessel 
are found, always placed north of the head of the 
dead person.

Grave no.113 at Folkeslunda in the parish of 
Långlöt belongs to the early inhumation graves 
with weapons (II chap. V:5 p 319). There remained 
only one limestone of the cist, and the contents 
had been moved about. The objects consisted of a 
single-edged sword with a slightly curved grip, a 
short lancehead with rhomboid blade cross sec
tion, type 6 per Ilkjaer’s classification, and a hemi
spherical shield boss with a narrow brim, type 1 
per Ilkjaer’s classification (Ilkjaer in ms). On the 
brim are four rivets with slightly domed heads. 
There was also a knife blade in the cist, and an 
earthenware pot with rounded body and outward
ly curved mouth.
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The type of shield boss with visible seam is 
found all over the Germanic area (Ilkjaer verbal
ly). It displays several so-called pre-Roman de
tails, but the greatly reduced number of rivets 
shows that the type belongs to an early phase of 
the early Roman iron age (Jahn 1916 p 169, 170, 
182, AEG 1923 p 113).

The single-edged sword differs from the swords 
of previous periods by having two rivet holes in the 
slightly curved grip, and one at the base of the 
blade. The sword type is retained without altera
tion until the single-edged sword disappears at the 
beginning of the early Roman iron age.

The vessel has a short neck and outward-curving 
mouth. The decoration, on the upper part of the 
shoulder and the neck, consists of thin horizontal 
and diagonal lines. This type of vessel is found in 
early inhumation graves on Öland, but they often 
lack ornamentation. Even when this is found it is 
confined to one or two thin horizontal lines on the 
upper part of the shoulder (cf. vessel in inhuma
tion grave south of Ölands Skogsby, II chap IV:5 
fig 39). The short lancehead with the broad, leaf- 
shape blade, is also a type commonly found within 
the east Germanic area during the second half of 
the first century A.D. (Jahn 1916 p 80f).

Most probably, the weapon grave at Gåtebo in 
the parish of Bredsätra also belongs to the last 
quarter of the first century, or possibly the begin
ning of the second century A.D. (I p 246f). The 
shield boss is of a type known in Denmark as a 
“spidsbule”, which clearly indicates its appearan
ce. The boss has a conical upper section, the extre
me head of which ends in a point. The rivets on the 
brim are placed in groups of two, and the rivet 
heads are domed. The type is commonly found in 
the east Germanic area, where the grouping of 
shield rivets in pairs started as early as the begin
ning of the early Roman iron age (Jahn 1916 p 
183). There is also a grip to the shield, of which 
only a profiled rivet plate remains. The grip does 
not have any direct parallel within the area being 
dealt with here, nor in the lists drawn up by Jahn 
and Zieling (Jahn 1916 p 188f, Zieling 1989 p 
1032ff). It has however considerable typological 
similarity with Jahn’s type 6, and should therefore 
be dated to the end of the first or the beginning of 
the second century A.D. (Jahn 1916 p 188). Ilkjaer 
places the shield grip type in period Bl, while the 
shield boss type is placed in B2 (Ilkjaer ms.), but 
there is nothing in the Öland material that sup
ports the dating of the shield grip to period Bl, but 
rather to B2, and then to its first part.

The earthenware vessel of amphora type, with 
short and narrow neck and a band of fine lines as 
ornamentation on the shoulders also speaks for a 
dating in the second half of the first century A.D. 
(Liversage 1980 p 94), and this is supported by the 
two lanceheads, which have blade cross sections 2 
and 2b, and by the knife with the strong blade and 
rivets in the handle. (Ilkjaer 1975 p 119). Accor

ding to Ilkjaer, the large blade and the rivets are 
early typological characteristics; the rivets disap
pear later and the blade becomes smaller (Ilkjaer 
verbally). The two lanceheads and the knife indi
cate an earlier date. A grave find from Bengtstorp 
in the parish of Mörbylånga, which includes a 
shield boss of Ilkjaer’s type 2, suggests that the 
Gåtebo burial can have taken place during the 
transition to period B2b (Stenberger 1933 p 25f, 
Nylén 1963 p 208ff). The Bengtstorp find was not 
discovered by experts however, and the lance
head, which is of unmistakably late Roman iron 
age type, shows that this find comes from at least 
two graves (Ilkjaer verbally).

It should be possible to date one more grave to 
this period, and that one is at Björnhovda in the 
parish of Torslunda (II chap IV p 239). The grave 
find consists of very few items; the single-edged 
sword, which lay at the left side of the skeleton, 
was the only weapon in the grave. A new category 
of objects - belt buckles - begins to appear in 
weapon graves on Öland during this period. This 
grave yielded a buckle of iron, with a rectangular 
frame. Buckles only appear very rarely in Öland 
graves from the early Roman iron age unfortuna
tely, but if we compare this buckle with similar 
ones from e.g. Bornholm, we find that the buckle 
type belongs to the middle of the early Roman iron 
age (Larsen 1949 p 125 fig. 15:16).

A foot beaker, broken into a number of pieces, 
was found north of the cranium of the skeleton. 
The little, well baked vessel is ornamented with 
two thin, horizontal lines along the shoulder. This 
type of vessel is known in Scandinavia but is more 
common in the east Germanic area, south of the 
Baltic Sea, where two variations of it are found: 
one is a large foot beaker, used to hold bones, and 
the other is a small foot beaker which sometimes 
forms part of the services in the famous chieftain 
graves at Liibsow. The large beakers date from 
the late pre-Roman and the beginning of the early 
Roman iron ages, while the small ones cannot be 
dated to an earlier period than B2a (Schmidt- 
Thielbeer 1967 p 14, Liversage 1980 p 94ff). Grave 
no. 1/1925 at Liibsow contained, in addition to two 
small foot beakers of the same type as the ones 
from Björnhovda, a strongly profiled fibula, Alm- 
gren’s type IV 79/80, and two fibulas of Almgren’s 
type V 110—114. The fibulas set the date of the 
Liibsow grave to the later part of the early Roman 
iron age (Almgren 1897 p 45, 57ff, Eggers 1950 p 
72, 94f, 102).

New categories of objects begin to appear du
ring period B2b, such as spear heads, spurs, fibu
las, rings and belt fittings. Some of Gland’s most 
splendid sets of weapons belong to this period of 
time. Two of the grave finds, Hörninge in Köping 
parish, SHM 14 904, and Sterlinge in Gärdslösa, 
SHM 10 460, were found when digging gravel or 
clearing land about the turn of the last century, 
while the third, Brostorp SHM 18 964, was exca-
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vated in 1927 by M Stenberger (Stenberger 1933 p 
18ff, NOTE! the Sterlinge find is a mixed find that 
contains objects from two burials).

The Brostorp grave lay, in contrast to many gra
ves, directly adjacent to house foundations. The 
outer shape of the grave was formed by a round, 
cairn-type stone setting which contained two gra
ves. One was a 4 m long inhumation grave without 
any visible remains of a cist construction, SHM 
18 964, and the other of an oval 3.85 x 2.3 m large 
cremation layer, SHM 18 864.

On and beside the skeleton lay a single-edged 
sword, two lanceheads, two spearheads, a shield 
boss with rivets resembling thimbles on the brim, 
type 3a per Ilkjaer’s classification, a bronze grip, 
type 2 according to Ilkjaer, two X-shaped spurs,a 
buckle, a knife, remains of an earthenware vessel 
and a ring made of elektron.

One of the lanceheads has a long blade with a 
strong centre rib, blade cross section 5 per Ilkjaer’s 
classification (Ilkjaer 1975 p 119). This type of 
lance occurs among several finds in Scandinavian 
graves, and is called the Lynghöjgård type, after a 
grave find in Denmark. This find also included a 
single-edged sword, a spear head and a shield grip 
with thimble-like rivet heads (Ilkjaer 1975 p 144f, 
in ms). The other lancehead, which was much 
shorter, had a blade with a faintly marked centre 
rib, and whose blade cross section is closest to 
Ilkjaer’s type 2b. The centre rib is strongest the 
joint of the shaft and the blade, and the cross 
section of the shaft is not square with straight sides 
but square with convex sides, type 6 according to 
Ilkjaer’s classification (Ilkjaer in ms). Lanceheads 
with blade cross sections 2 or 2b are a very hetero
geneous group, in which the blade shape and size 
vary greatly. They only occur among grave finds 
with types of objects that can clearly be dated to 
the early Roman iron age (Ilkjaer 1975 p 144).

The find also includes two spearheads, one of 
which has a long shaft, the upper part of which is 
square and it is fitted with a small triangular blade. 
According to Ilkjaer, the spear head is a mixture 
of type 24 per Ilkjaer’s classification, and type 22, 
also called the Hunn type after a Norwegian grave 
find (Ilkjaer in ms). Ilkjaer considers that these 
spear heads are a distinctive eastern Swedish form 
of a Scandinavian type of spear head, which ap
pears together with lanceheads of Lynghöjgård-, 
Gamme or Vennolum type (Ilkjaer 1975 p 146). 
The other spearhead is considerably shorter and 
unfortunately very rusty. The edges of the blade 
appear to be straight however, which means that 
the head can be dated to the early Roman iron age.

The shield boss with cross guard and high, silve
red thimble-like rivet heads, type 3a per Ilkjaer’s 
classification, and the richly ornamented shield 
grip of bronze, whose rivet plates are fitted with an 
extra pressed-on piece of silver with blue glass 
pearls, type 2 according to Ilkjaer, are dated by 
Jahn to the later part of the early Roman iron age.

Ilkjaer believes however that the shield boss was 
of a type which had a relatively long period of use, 
and attributes the introduction of the type to B2a, 
and its discontinuance to the middle of Cla (Jahn 
1916 p 187, Ilkj ler 1975 p 144f, in ms). The shield- 
grip type is dated by Ilkjaer to B2, mainly to its 
early and middle periods (Ilkjaer in ms Group 
2A). The types of lance and spear heads point 
clearly however to a dating of B2b.

The cremation layer, SHM 18 864, also contai
ned weapons, such as a lancehead of Lynghöjgård 
type, a single-edged sword with accompanying 
scabbard fittings, a shield binding of bronze, a 
fragment of a shield boss and a bronze buckle with 
fittings. Buckles of this type are of Roman origin, 
but were imitated by the Germanic people, and 
the type can be followed from period Bl. Raddatz 
divides D-shaped buckles into several sub groups 
(Raddatz 1957 p 52ff). The Brostorp buckle be
longs to Raddatz’ sub group 1, which is dated to B2 
and the early part of Cl, and is accompanied by a 
long, attached fitting of bronze. The long belt fit
tings are typical of the B2 period, but are not 
found in Cl (Raddatz 1957 p 67ff). A buckle of 
almost identical basic shape and with fitting atta
ched was part of a grave find at Tyrvalds in the 
parish of Klinte on Gotland. This weapon find also 
included a short, two-edged sword, a sword ferrule 
and two so-called Öland jars, known on Gotland 
as Gotland jars. Both the weapon parts and the 
earthenware date this grave to B2b (Nylén 1963 fig 
10, Ilkjaer in ms, group 3), The objects found in 
the two Brostorp graves show that they were either 
founded at the same time or within a very short 
space of time during B2b.

There is a large burial ground about 500 m west 
of this double grave. Parts of this were investigated 
in 1925-26 and 1969-70, of which eight graves 
containing parts of weapons or spurs were found. 
In the stone cist grave A 13, SHM 31 890, a spear- 
and a lance head were found, plus two x-shaped 
spurs. The lance head has a long socket and rhom
boid blade cross section. Ilkjaer states that this 
type of lance is also a typical eastern Swedish 
form. It appears in weapon graves from the later 
part of the early Roman iron age (Ilkjaer verbal
ly). The spear head with a triangular blade and 
long shaft, the upper part of which is square, cf. 
spear head Brostorp SHM 18 964, also belongs to 
the same time and the same area. The grave also 
yielded one of most original buckles yet found on 
Öland: the D-shaped belt buckle has a frame of 
bone and a spike of bronze. The frame is decora
ted with four small circles, a motif found on eart
henware items, fibulas, combs, parts of swords, 
ferrules, lance and spear heads in the Germanic 
area during the Roman iron age. The buckle type 
is common within the whole of the Germanic area, 
and appears, as stated above, in combination with 
other objects that can be dated to the second half 
of the early Roman iron age (Raddatz 1957 p 55ff,
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Larsen 1949 p 125, AEG Taf 15). The find also 
includes a knife with a concave edge and narrow 
grip. The knife shape is very unusual on Öland, 
but similar knives have been found on Gotland, 
and are commonly found in Norway (ÄEG 1923 
fig 254, Ilkjaer verbally). Almgren-Nerman dates 
the knife type to period IV:2 (ÄEG 1923 Taf 16).

The grave finds from Torp, in the parish of 
Gårdby, SHM 9754:34, and Ölands Skogsby in the 
parish of Torslunda, SHM 21 934 and SHM 4108, 
also belong to the later part of the early Roman 
iron age (II p 468, 243f and 252f).

Lanceheads are included among the finds from 
all the graves. Of these, the one from Ölands 
Skogsby SHM 21 934, is of the Lynghöjgård type, 
while those from Torp and Ölands Skogsby SHM 
4108 have the basic shape of the Lynghöjgård 
type, but have lancet-shaped depressions in the 
lower part of the blade. The latter is typical of the 
so-called Hunn type (Ilkjaer in ms.), which is 
spread over large parts of the Germanic area, and 
which it has not yet been possible to limit to a 
narrow period of time (Ilkjaer in ms.). On Öland 
however, this type only seems to appear in weapon 
combinations that can clearly be dated to B2b.

Two grave finds also include spearheads, both 
with short shafts. The best preserved one has 
slightly curved blade edges, and is part of the find 
SHM 21 934, which according to Ilkjaer should be 
referred to the so-called Simris type. This type of 
spearhead cannot unfortunately be limited to a 
particular period (Ilkjaer in ms). Whether these 
short spearheads, that are found in several Öland 
graves, are to be regarded as the Simris type is 
however more doubtful. The curved blade edges 
point forwards towards spearheads of late Roman 
iron age character, but they are always included in 
weapon find combinations that can be dated to the 
early Roman iron age. The small, profiled strap 
ends from Ölands Skogsby, SHM 21 934, suggests 
a dating within a later part of B2b (ÄEG 1923 p 37, 
Raddatz 1957 p 83 Abb 1).

The shape of the shield grips speaks for a shorter 
interval of time between Ölands Skogsby, SHM 
4108 and Torp. Both are of bronze, but the grip 
from Skogsby ends in profiled rivet plates, while 
the Torp shield grip has rectangular ones, type 3 
per Ilkjaer’s classification. The latter type comes 
somewhat later than Ilkjaer’s type 2, and should 
be dated to the later part of B2b (Jahn 1916 p 189f, 
Ilkjaer in ms.).

At the above-mentioned cemetery at Brostorp 
we have a further seven weapon graves. Six of 
these are in stone cists, two being covered by a 
partially preserved rectangular stone setting.

Only one grave, A 18, contained a skeleton in its 
original position. Beside the skeleton lay an almost 
complete set of weapon equipment. This consists 
of two lanceheads with blade section 2b, type 6 per 
Ilkjaer, a single-edged sword, two x-shaped spurs, 
a shield grip of iron and a shield boss with a cross

guard, a knife and an earthenware vessel. Nothing 
remains of the belt except a bronze buckle and 
strap ends (II p 132ff).

The shield boss, which most resembles Ilkjaer’s 
type 3B, is of the same basic shape as the one from 
the inhumation grave SHM 18 964, but there are 
clear differences; the rivets on the brim have flat 
heads and the boss ends in a forked spike (Ilkjaer 
in ms, fig 22). This type of boss appears in weapon 
combinations that can be dated to B2b and the 
beginning of Cl (Ilkjaer in ms.).

The shield grip, which is again of iron, has long, 
triangular rivet plates and a short grip, type 5g per 
Ilkjaer. This type of grip succeeded the strongly 
profiled shield grips of bronze, and is dated by 
Jahn to the end of the second century A.D. (Jahn 
1916 p 189 Abb 220, 192). Ilkjaer dates it more 
exactly to the later part of B2 (Ilkjaer in ms.).

The lanceheads, which both have long, round 
sockets and blade section 2b, are of typical eastern 
Swedish shape (Ilkjaer verbally). The type ap
pears in Öland weapon finds of typical B2b and 
Cla character (cf. Brostorp A 13, Ryd SHM 
12 274:B). The belt buckle and strap ends of bron
ze have parallels within finds on Gotland. Here 
they are found mainly in graves of females. Alm
gren dates the belt parts to the later part of the 
fourth period, and Raddatz also places both buck
le and strap ends in the transition period between 
B2 and Cl (ÄEG 1923 p 38f, fig 236, Raddatz 1957 
p 35 ff Tafel 1,89 Abb 2).

The bowl, with a bi-conical form and roughly 
sharp profile, is a type of vessel that is connected 
mainly with the late Roman iron age. Among ot
her places, this type appears in several weapon 
graves at the Simris burial ground in eastern Skå
ne. The oldest, grave no.41, is dated by Stjernquist 
to the beginning of the late Roman iron age, and it 
is just the vessel from this grave which shows the 
greatest similarities with the earthenware vessel 
from grave no. 18 at Brostorp (Stjernquist 1955 p 
83 and Pl.XVI). In spite of the somewhat hetero
geneous impression, the Brostorp grave should be 
dated to the transition between B2b and Cla, or 
possibly even as late as during Cla.

With the next generation of weapon graves we 
take a step into the late Roman iron age. The 
transition is considered to have taken place during 
the Markomanner war, which lasted from 167 to 
173 A.D. (Hansen 1987 p 33).

Two weapon grave finds are known from the 
opening phase, both found southwest of the village 
of Ryd, in the parish of Glömminge. Cairns cove
red both graves, one of which consisted of a skele
ton in a stone cist, SHM 12 247:B, while the other 
grave lacked any visible inner grave construction, 
SHM 14 145:B (II p 93ff).

The objects found in the stone-cist grave were a 
shield boss with cross guard and forked neck, 
shield grip of iron, a two-eged sword and a lance- 
head and spearhead, while the inhumation grave
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contained a shield boss with a high neck and a 
pike, a two-edged sword, parts of a clay vessel with 
a handle, plus a lancehead and spearhead. The 
lancehead, SHM 12 274:B, has a long shaft and a 
short blade of rhomboid blade section, which 
should date it to the early Roman iron age. This 
dating applies also to the spearhead with the barb, 
type 23 per Ilkjaer’s classification, while the shield 
boss with the forked neck is of Ilkjaer’s type 3c, 
placing it in period Cla (Ilkjaer in ms.). Jahn dates 
the shield grip to the same period (Jahn 1916 p 
191). On the other hand, Ilkjaer identifies the 
shield grip with his type 3a, and thus places it in 
period B2b, or the same time as the shield grip 
from Torp, SHM 9754 (Ilkjaer in ms). Even 
though the basic shape of the Torp grip shows 
great similarities with the one from Ryd, the Ryd 
grip lacks the characteristic ridges between the 
shaft and the rivet plates. The Ryd grip has how
ever several typological elements in common with 
grips of Zieling’s type L4. This type of shield grip is 
found mainly at Nedre Elbe, Sydjylland and within 
the Przeworsk culture. It appears in weapon com
binations that can be dated to the periods B2 and 
Cl (Zieling 1989 p 201,1038). This dating is sup
ported by the strap ends, which have an inwardly- 
curved waist, and are of iron. This type of fitting is 
dated by Raddatz to the end of B2 and the begin
ning of Cl. According to Raddatz, the type occurs 
mainly in east Germanic grave finds (Raddatz 1957 
p lOlff, Abb2).

The shield boss from the inhumation grave 
14 145:B, has a converging neck and a short pike, 
type 3a per Ilkjaer’s classification. The type is pla
ced by both Jahn and Zieling at the end of the 
second century A.D., which would be equivalent 
to Cla (Zieling 1989 p 68f, Ilkjaer in ms.). Ilkjaer 
considers however that the type had quite a long 
useful life, and puts its first appearance in B2 and 
its disappearance in Cla (Ilkjaer in ms.). Neither 
the lancehead nor the spearhead can be used for 
dating purposes since the edges of the blade on the 
former are totally rusted away, and the latter is 
only composed of fragments.

It cannot be stated today whether the two-edged 
swords from the two graves are of the so-called 
short or long types, since both are in fragments. 
The small size of the grip suggests the short sword, 
which in Scandinavia belongs mainly to the transi
tion between the early and late Roman iron ages 
(Jahn 1916 p 128, Ilkjaer 1975 p 149).

There is a weapon grave from Nedra Vannborga 
in the parish of Köping, which in spite of its mea
gre and fragmentary contents, can be attributed to 
the beginning of the late Roman iron age (I p 
124f). The grave was a stone cist, covered by a 
cairn. The cist contained a shield boss with a hemi
spherical upper part, high neck and short pike, a 
lance head with a strong centre rib, and fragments 
of a knife. The blade of the lancehead is in frag
ments, but it shows a marked centre rib which

continues some way down the shank. The blade 
cross section is closest to type 6 per Ilkjaer’s classi
fication, and the edges of the blade appear to be
come narrower towards the tip. All the typological 
elements point to the head being of the so-called 
Gamme type (Ilkjaer 1975 p 126ff, fig. 13c, in ms.). 
This type of lance appears over a short period at 
the beginning of the late Roman iron age. A fur
ther lancehead of Gamme type is known from this 
area, and it was part of a grave find excavated by 
non-expert labour at Folkeslunda, in the parish of 
Långlöt (Stenberger 1933 s 43f). This find also 
included a shield boss of bronze with an attached 
top part, a shield grip of Ilkjaer’s type Folkeslun
da, and a long, two-edged sword (Ilkjaer in ms.).

A further grave find, A 17 from Brostorp 7:3, 
can be dated to the beginning of the late Roman 
iron age. The stone cist contained a spearhead, 
fragments of a shield boss, pieces of a clay vessel 
with the edges of the opening bent outwards, a 
knife, a rectangular buckle, a bronze fibula with a 
high holder for the pin, and a few fragments of iron 
and wood.

The spearhead has curved blade edges and barbs 
with concave inner sides and a shaft with a square 
upper part. Taken together, the various typologi
cal features indicate that the spearhead is of the 
so-called Hunn type (Ilkjaer in ms.). This type of 
spearhead was in use over a very long time, accor
ding to Ilkjaer, who placed its introduction to the 
time around the birth of Christ, and its discon
tinuance to the middle of Clb. As mentioned pre
viously, it cannot be shown that Öland grave finds 
contained spearheads before the transition to B2b, 
at the earliest.

The small bronze fibula with a piece of stamped 
silver foil attached is attributed to period Cl by 
Albrectsen (Albrectsen 1971 p 222 type 6). Alm
gren too dates the fibula type to an early part of 
the late Roman iron age (Almgren 1897 p 90, 97f 
& fig 201).

A weapon grave that falls completely outside 
the normal pattern during the contemporary pe
riod is grave no. 20 at Brostorp 7:3. In contrast to 
other weapon graves, which all have a skeleton in 
a stone cist, this one is a cremation grave. A ring 
made of elektron was found among the burnt bo
nes, plus a band-shaped fibula with high catch pla
te, a strap end and a bronze spur.

Chronologically, the band-shaped fibula lies 
very close to the one in A 17 (Albrectsen 1971 p 
222). The strap end is also of a type which is com
monly found within the east Germanic area and in 
Bohemia and central Europe. There are also pa
rallels in graves on Gotland, and these strap ends 
are dated by Almgren-Nerman to period V:1 
(ÄEG 1923 fig 279, 382 & text fig 119). Raddatz 
dates them more precisely to the beginning of the 
late Roman iron age or period Cl (Raddatz 1957 p 
89ff). The small bronze spur does not conflict with 
dating the grave to an early part of the late Roman
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iron age (Godlewski 1970 p 9 fig 2b Plate VI).
The third weapon grave from the village of Ryd 

(II p 98ff), belongs to a late part of Clb. A skele
ton was found in a stone cist; its upper part had 
been moved. Between the feet lay a lance head 
and a spearhead, inserted between the bows of two 
spurs of so-called Röllang type(Ilkjaer in ms). A 
knife was found north of the place where the head 
should have lain. A gold ring lay beside the right 
thigh, and fragments of earthenware and iron fit
tings from the scabbard were spread over the bot
tom of the cist.

The earthenware pieces were assembled into a 
beaker with an S-shaped profile, and handle at the 
brim. This beaker type is commonly found within 
the whole of southern Scandinavia, and appears 
together with objects that can be dated from the 
middle of the third century A.D. to the late Ro
man iron age (Stjernquist 1955 p 86). This type is 
an early variation of the long line of jugs with 
handles, which dominate grave ceramics in Scandi
navia during the late Roman iron age.

The lancehead is the so-called Vennolum type, 
which is found in many Scandinavian grave finds 
and in votive deposits at Vimose in Denmark. It is 
a type that appears together with hemispherical 
shield bosses which sometimes have an extra top 
part attached, double-edged, long swords, except 
in the Vennolum grave where it is a short sword, 
and together with spearheads of Hunn, Svennum 
or Skiaker type (Ilkjaer 1975 p 145,149). At Ryd, 
the lancehead is combined with a spearhead of the 
Simris type (Ilkjaer verbally). The ring, which is a 
ten-sided band of gold, with flat, oval pointed end 
sections which have a centre rib, belongs to a type 
of ring which, according to Christlein, appears in 
the graves of Germanic chieftains south of the Bal
tic during the third century A.D. (Christlein 1978 
tafel 33).

A grave with similar contents was investigated at 
Övra Vannborga in the parish of Köping (I p 
132f). This find included bow spurs, a finger ring, 
shield bindings and rivets from similar fittings.

The ring at Övra Vannborga is formed of a bar 
of bronze with tapering, overlapping ends, of oval 
section, with a slightly raised ridge on the outer 
side. Even though the centre part of the Vannbor
ga ring is not identical with the one from Ryd, both 
rings display a number of common features. The 
spurs are of a type which according to Godlowski 
appear in weapon combinations from the later part 
of period B2 and from Cl (Godlowski 1970 p 12).

The grave find at Bjärs, on Gotland, illustrates 
the fact that weapon sets now begin to have a more 
inter-Scandinavian character. The find includes a 
lancehead of Vennolum type, spur of the Röllang 
type, a shield boss, a spearhead of Skiaker type 
and a long, two-edged sword. The grave is dated 
by Almgren/Nerman to period V:I. After Ilkjaer’s 
renewed investigation it can be set more precisely 
in the first half of the 3rd century A.D. (ÄEG 1914

p 126, Ilkjaer 1975 p 146, in ms).
Unfortunately, the majority of weapon graves 

from the next period were discovered during gra
vel digging or land clearing work, which is why the 
circumstances of the finds, and descriptions of 
each grave’s appearance and contents are often 
very limited or completely non-existent.

From a burial ground now totally destroyed, 
north of Störlinge, comes one of Gland’s richest 
grave finds. It was made during gravel digging in 
1892, and consists of a hemispherical shield boss, 
type 6a per Ilkjaer, parts of a two-edged sword, a 
round sword ferrule, a lancehead and a spearhead, 
a breast plate, an iron grip and a bronze band for a 
wooden bucket, the lower part of an earthenware 
pot with decoration on the bowl, a knife, a belt 
buckle with an omega-shaped frame, a silver fibula 
of Almgren’s group VI and a ring of elektron 
(Stenberger 1933 p 47f, Fasth 1977 p 3ff). The 
grave find includes several items which are easily 
placed in a chronological system thanks to their 
inter-Scandinavian character. These are mainly 
the lancehead and spearhead, both of the Sven
num type, and the round ferrule, which dates the 
grave to period C2 (Ilkjaer & Lønstrup 1974 p 
39ff).

There is a further grave find from this period, 
from Solberga in the parish of Köping (I p 120ff). 
The objects from this grave are very fragmented 
unfortunately, but a plate from a round ferrule, 
edge fittings from a scabbard, a spearhead, pro
bably of Svennum type, or possibly Skiaker, frag
ments of a shield grip of Zieling type W1 and an 
earthenware pot with a handle and low, angular 
shoulders were found. The shield grip is of a type 
which, according to Jahn, started to appear at the 
end of the second century, but did not become 
common until the third century A.D. Ilkjaer too 
dates the first appearance of this type to the begin
ning of period Clb, and its disappearance to some 
time into period C3 (Jahn 1916 p 189f, Zieling 
1989 p 224,1043, Ilkjaer in ms.). The earthenware 
vessel belongs to a group of jugs which, according 
to Stjernquist, cannot be placed within narrow 
chronological limits. The form of the vessels un
derwent many stages of development, which indi
cates a very long useful life. That the Solberga 
vessel belongs to an early part of the late Roman 
iron age is shown by the decoration, composed of 
horizontal lines. The jugs were later given an em
bossed ornamentation. An earthenware vessel 
which matches the one from Solberga in shape, 
comes from a grave find at Roeshög in Skåne. This 
find included a long, two-edged sword and a round 
ferrule. The earthenware vessel, the two-edged 
sword and the ferrule thereby link this grave chro
nologically with both the Solberga and Störlinge 
graves (Stjernquist 1955 p 89, PI XL: 13).

From Ölands Skogsby in the parish of Torslun- 
da, SHM 22 002, we have the third grave from this 
period (II p 245f). The stone cist, which was 2.4 m
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Fig. IX:5. Osakkunnigt upptaget gravfynd från 
Folkeslunda by i Långlöts socken, SHM 3108. Va
pentyperna visar att gravläggningen har skett vid 
inledningen av yngre romersk järnålder, period 
Cl b. Föremålen är avbildade i skala 1:2, utom det 
tveeggade svärdet, som är i skala 1:4. Teckning C 
Bonnevier.

A grave that was unscientifically excavated at Fol
keslunda village in Långlötparish, SHM 3108. The 
weapon-types date from the beginning of the late 
Roman iron age, period Clb. The objects are re
produced to scale 1:2, except for the two-edged 
sword, which is shown to a scale 1:4. Drawing C 
Bonnevier.
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in length and 0.75—0.9 m wide, was covered by 
several layers of limestone. The cist contained a 
well-preserved skeleton, a spearhead and lance- 
head both of Svennum type, a hemispherical shield 
boss with a forked neck, and a jug with a handle. 
The find at Dörby, in the parish of Norra Möckle- 
by, is among those that belong to the next period, 
C2b (II p 405f). The objects were found in a cairn 
which had been partly dismantled, and which held 
three skeletons. There appeared to be no cist cons
truction. One of the skeletons had a hemispherical 
shield boss lying across its feet, while a lancehead 
and a spearhead were found higher up in the cairn. 
The lancehead, which closely resembles those of 
Svennum type, has blade edges which curve in
wards, in contrast to them. The lancehead from 
Dörby has given its name to this particular type of 
lancehead, while the type of spearhead, which also 
has blade edges curved inwards, has received its 
name from a grave find in Lundskin in Norway 
(Ilkjaer in ms.).

One more grave can be ascribed to this period of 
time; it is from Äpplerum, in the parish of Räpp- 
linge. The find includes a belt buckle of bronze, 
parts of an earthenware vessel, a lancehead and a 
spearhead (I p 157f,166f). The blades of both lan
ce- and spearhead have inwardly-curved edges. 
The spearhead, designated the Äpplerum type by 
Ilkjaer, has close typological similarities with the 
spearhead from Dörby. The difference lies princi
pally in the length of the shaft in relation to the 
length of the blade. The lancehead also has simila
rities with that from Dörby; both have inwardly- 
curved edges to the blades, but the blade of the 
Äpplerum type is much narrower at its widest part 
than the one found at Dörby: 2.8 cm instead of 6.7 
cm. Lanceheads of the Äpplerum type have been 
designated the Vøien type, after a Norwegian gra
ve find (Ilkjaer in ms.). The ceramics consist of a 
jug with low-placed shoulder and tubular-handle. 
Jugs with tubular handles can be followed in Scan
dinavian grave finds from the transition period 
between the early and late Roman iron ages, but 
do not become common for some time into the late 
Roman iron age. During the fourth century A.D., 
all jugs with lips have tubular handles. (Stjernquist 
1955 p 80f). The grave finds from Dörby and Äpp
lerum belong to Ilkjaer’s group 9, and are dated to 
the end of C2b and beginning of C3 (Ilkjaer in ms).

The two graves SHM 18 156 and 18 865 from 
Brostorp, in the parish of Glömminge, belong to 
the most recent category of weapon graves, as do 
SHM 9551 from Sättra in the parish of Gärdslösa 
and SHM 17 472 from Dalby in the parish of Löt 
(II p 103ff, Stenberger 1933 p 45ff).

The contents of the graves at Brostorp each inc
luded a lance- and a spearhead. The spearheads 
have square blade sections, sharply concave blade 
edges and shrunken barbs. Ilkjaer states that one 
of the heads SHM 18 865 is of the Sättra type, 
while the other SHM 18 156 is the Einang type.

Here too it is mainly the relationship between 
length of shaft and length of blade, and the shape 
and length of the barbs that motivates their divi
sion into two different types. The Einang type, 
which has several typological features in common 
with the Äpplerum type, appears as early as the 
beginning of the C3 period, while the first appea
rance of the Sättra type is dated to the middle of 
C3 (Ilkjaer in ms.).

The lanceheads, in contrast to the spearheads, 
underwent large changes. The blades shrank and 
the blade cross section became oval-pointed or 
rhomboid. Ilkjaer ascribes both lanceheads from 
Brostorp to the so-called Havor type (Ilkjaer in 
ms.). It is doubtful however whether the lance
heads originally had the same cross section.

One of the Brostorp graves contained a strap 
buckle with square frame, which has a slightly wai- 
sted shape and triangular fitting attached, while 
x-shaped belt fittings were found in the other. 
Both weapon types, buckle and belt fittings date 
the graves to the end of the late Roman iron age, 
or the later part of period C3 (ÄEG 1923 Taf 
36,37,45,46, Ilkjaer in ms.).

The most complete set of weapon equipment 
from this period was found at Sättra, in the parish 
of Gärdslösa. The find was unfortunately excava
ted without expert assistance, which is why detai
led information about the find is not available. 
Apart from a lancehead of Ilkjaer’s type Molle- 
stad, and a spearhead of Sättra type, there is a 
hemispherical shield boss with forked neck and 
strongly sloping brim, a shield grip with short, con
cave end plates, a belt buckle with omega-shaped 
frame with long openwork, hanging fittings and 
x-shaped belt fittings (Stenberger 1933, p 45f, Il
kjaer in ms). The shield grip, of Ilkjaer’s type 5x, 
appears from the end of C2 to the middle of C3, 
while the lancehead and spearhead do not appear 
until some way into period C3, according to Ilkjaer 
(Ilkjaer in ms.).

From Dalby, actually Lundby, in the parish of 
Löt, comes a further weapon find discovered wit
hout expert help. The find includes a Mollestad 
type lancehead, a hemispherical shield boss with 
forked neck and strongly sloping brim, parts of a 
belt such as a belt buckle with an omega-shaped 
frame and long open-work fittings, X-shaped belt 
fittings, a strap end and parts of a jug with a tubu
lar handle (Stenberger 1933 p 46f). The embossed 
decoration on the jug shows that the grave dates 
from a very late period of the late Roman iron age. 
The dating is confirmed by the lancehead, which is 
placed by Ilkjaer in the later part of period C3 
(Ilkjaer i ms.).

A review of graves containing weapons, or 
objects which can be related to weapon equip
ment, show that on Öland, weapon graves first 
appear at or slightly after the time of the birth of 
Christ, and that they can subsequently be traced to 
the transitional period between C3 and D.
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A perusal of grave shapes and their contents 
within the north Germanic area shows that chang
es in burial customs have their origin in events and 
changes in central Germany in the period just be
fore the birth of Christ (Keiling 1989 p 201ff). The 
majority of researchers have hitherto dated the 
introduction of weapon graves into Scandinavia in 
the first century B.C., and often to the beginning 
of the century.

In the absence of Roman imports, the dating has 
been based partly on bronze pots of Eggers type 
4—6, 26, 67 and 73, and partly on fibulas of the 
so-called late laténe type. More recent research 
and the chronological analysis above show howe
ver that there are great problems in attempting to 
ascribe the bronze vessels to any particular work
shop area, and this makes them very difficult to 
date. Other types of vessel have been ascribed to 
incorrect workshop areas, and have therefore 
been wrongly dated (Keiling 1989 p 201f, Poulsen 
1988 p 97ff). Triangular fibulas have also been 
located too early in the time scale. As mentioned 
above, Almgren, at that early date, considered 
that the fibula type continued in use some way into 
the Roman iron age (Almgren 1897 p 3, Nylén 
1955 p 429ff).

It can be seen from map IX: 1 that grave finds 
containing weapons are known over the whole of 
the area being dealt with here, but that the geo
graphical and chronological distributions are very 
uneven. Weapon grave finds from Bl, the earliest 
phase, are known from the parishes of Bredsätra, 
Gärdslösa, Högsrum, Glömminge, Algutsrum and 
Gårdby, with higher concentrations in Glöm
minge, Gärdslösa and Gårdby. From period B2a 
there are only the graves at Gåtebo, Björnhovda 
and Folkeslunda described above (II p 319f). To 
these we should add details of a further two finds 
of single-edged swords, one apparently found besi
de the windmills at Björnhovda, another in a stone 
cist about 250 m south of Gårdby church. (KLM’s 
inventory of random finds 1985, Stenberger 1933 p 
39). The absence of other dated objects means 
however that the latter finds possibly belong to 
graves from the next period, B2b.

We have as many as 17 weapon finds from the 
last-named period; 10 of these have been investi
gated by experts. In most chronological schedules 
this period is somewhat longer than B2a, and as U 
Lund Hansen and others have shown, it is very 
difficult to distinguish between late B2 and early 
Cl finds (Hansen 1987 p 33f and fig. 10.

From the transitional period between the early 
and late Roman iron ages and the beginning of the 
late Roman iron age - period Cl, the majority (5) 
of the weapon grave finds are in the parish of 
Glömminge. The following period — C2, during 
which Scandinavia as a whole can show the most 
splendid weapon graves, is relatively poorly repre
sented in this area. Only six parishes have grave 
finds including objects clearly datable to C2, but

all six are in the parishes which, on the basis of 
various archaeological criteria, are usually consi
dered to be the central area of Öland during the 
early Iron age. The island’s richest C2 find comes, 
not wholly unexpectedly, from Sterlinge in the pa
rish of Gärdslösa, LHM 13 164. The location is 
immediately south east of the large votive deposit 
at Skedemosse.

The find included buckles, strap ends, belt fit
tings and ferrules, which have direct parallels in 
the weapon find from Sterlinge (Stenberger 1933 p 
47f, Hagberg 1967 pi 2, 7, 9).

The custom of laying weapons in male graves 
ceased during the last part of period C3. From 
here onwards the total number of finds falls drasti
cally, and weapon graves are known only from 
Glömminge, Löt and Gärdslösa parishes.

A more detailed analysis of the total grave mate
rial shows that there are many aspects of source 
criticism to be taken into account when interpre
ting the representational accuracy of weapon gra
ves. The first and most important is the intensity of 
the investigations in the various parishes, and the 
size of the area examined at each burial ground. 
The excavations at Brostorp and Folkeslunda illus
trate this problem.

At Brostorp 7:3, an area of 4,000 nr was investi
gated, but in spite of this large area only 27 graves 
were discovered, and these often lay far from each 
other. The explanation of the small number of 
graves and their scattered placing is given by the 
graves themselves, which at the time of the excava
tion still had parts of the exterior grave construc
tion preserved. This consisted partly of round sto
ne settings, 18-26 m in diameter and partly of 5x8 
m large rectangular stone settings, which means 
that every grave was originally covered by a stone 
packing from 40 to 531 m: in size.

The investigation area at Folkeslunda in the pa
rish of Långlöt covered an area of 9,000 m2, but 
here too the number of graves — 120 — was small. 
The number of graves found here was more than 
double, in relation to the number of square metres 
dug, but the majority of graves belonged to the 
Viking period, when the exterior of a grave usually 
consisted of a small, rectangular stone packing, 
while large sections of the Roman period graves 
were missing. The latter should be located south 
of the area investigated, which is indicated by the 
two stone cists on the property Folkeslunda 1:2 (II 
P 275).

The investigations at Brostorp and Folkeslunda, 
which together with the Sörby-Störlinge excava
tion are the largest grave field investigations to 
have been undertaken on Öland, show that there 
is no burial ground that has as yet been totally 
investigated. Each investigation must therefore be 
seen as a partial investigation, and treated as such 
when studying the representational correctness of 
the grave material.

Other factors that should be given attention are
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when the investigations took place, who led them 
and how they were documented. In general, docu
mentation of the earlier investigations was less 
thorough, and plan and/or profile drawings were 
often lacking. In addition, bone materials were not 
always preserved, and in some cases mixed toget
her, which means that large amounts of grave ma
terial must be disregarded when analysing grave 
objects/ grave construction versus age/sex.

A review of maps of burial grounds shows that 
the Öland burial grounds from the Roman iron age 
are often divided into male and female areas. The 
absence or under-representation of children’s gra
ves suggests that children too were given their own 
burial areas. Facts that support this assumption 
include the so-called child burial ground at Bjärby, 
in the parish of Kastlösa and the two concentra
tions of children’s graves at the Sörby-Störlinge 
burial ground (I p 401, Schulze 1984, 1 p 319ff). 
The degree of separation at the latter location is 
more difficult to estimate accurately since old gra
ves have been damaged by newer ones. The many 
skeletons of children in stone setting no.52 at Fol- 
keslunda may also constitute a form of children’s 
burial ground (II p 289). The field walls that de
marcate two children’s graves from the other gra
ves at the same cemetery, at Algutsrum in the 
parish of the same name, suggest that burial areas 
could be physically separated (II p 165 fig. 111:16).

Results of the large excavations at Folkeslunda, 
Övra Ålebäck and Brostorp indicate also that the 
burial grounds are laid out to a horizontal strati- 
graphical pattern. It is therefore not surprising that 
the weapon graves investigated at Övra Ålebäck 
belong to the B1 period, possibly with one or two 
B2 graves, and that the datable weapon graves 
from Brostorp belong to the periods B2b - C3.

A prerequisite condition for the study of various 
social structures at a particular burial ground or for 
a comparison between different ones, is that there 
must be several weapon graves from just one bu
rial ground. The majority of burial grounds inve
stigated contain only one or two such graves howe
ver. If one adds the grave finds produced by non
expert investigation then the picture becomes a 
little clearer, but in no instance is the total of gra
ves from any period or burial ground sufficient to 
form a basis for statistical calculations.

There are three weapon finds from period B1 
among the burial grounds dealt with here. One is 
at Övra Ålebäck, where six graves with weapons 
were investigated. Three graves contained a 
“complete” equipment for the period, i.e. sword, 
lance and shield, while two held a lancehead and a 
single-edged sword.

Of the grave finds with “complete” sets of wea
pons, two belong to period Bla, while the third is 
from Bib. It is uncertain whether the former, 
which contain identical shield bosses and shield 
grips, were established within one and the same 
generation, since the period of use for so-called

pre-Roman types of objects is considered longer 
than for types of objects of Roman iron age cha
racter (Hansen 1987 p 39). The graves which only 
held a lancehead all have a head with a blade of 
cross section 2, which means that the graves with 
low yields of objects were all established during 
Bib, or in one case as late as B2. See Fig IX: 1 and 
IX:4.

From Ryd come three weapon graves, one of 
which contained a “complete” set of weapons, 
while the other two held the combinaton of lance 
and single-edged sword. The object types indicate 
that all the graves were established during period 
Bib. The third burial ground with early weapon 
graves was situated at Sörby-Störlinge. Here there 
were no fewer than seven cremation graves with 
parts of weapons, two of them with “complete” 
sets. Chronologically the two graves with lance 
and sword belong to the first weapon period, Bla, 
while the three with “complete” sets can be dated 
to period Bib. A more exact dating than to period 
B1 of the three sword graves cannot be made, 
since neither the sword nor the scabbard fittings 
changed at the same fast tempo as lances and 
shield fittings.

Do the various weapon combinations mirror the 
dead person’s age, cause of death, chronological 
and/or social differences? The above review gives 
no clear answer to these questions. The material 
from Övra Ålebäck suggests that the varying wea
pon combinations reflect chronological differen
ces, while that from Sörby-Störlinge contradicts 
this. An osteological analysis of bone material 
would be of great assistance, but unfortunately 
only the bone material from Sörby-Störlinge has 
been subjected this analysis. The result can howe
ver provide a pointer to the most probable theory. 
All but one of the adult individuals at Sörby-Stör
linge were buried with two or more types of wea
pon, while infants and juveniles were buried with 
only one weapon. Deviations from the normal pat
tern in grave no. 124 are due to this grave being 
badly damaged by a later burial, and having there
fore to be eliminated from the analysis. Whether 
the difference in number of weapons normally ref
lects the age of the deceased is difficult to decide. 
A review of all the weapon grave material, where 
osteological examinations have been carried out, 
shows however that the great majority of the per
sons buried were adult males, and that these had 
all been buried with more than one type of wea
pon, see Fig. IX:4. Apart from the above-mentio
ned graves with bone remains of infants and juve
niles from Sörby-Störlinge, there is only one wea
pon grave, Brostorp 7:3 A20, which contains bo
nes from juveniles or younger children. This grave 
too contained only one object which can be con
nected with weapons (II p 77). It is more difficult 
to explain the various combinations of sword, lan
ce and shield/sword and lance. Even here the diffe
rences may possibly be due to the age of the dead
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person. On account of its fragmentary condition, 
osteological dating of burnt bone material must 
often be much less precise than for unburnt mate
rial. The fine divisions that are sometimes presen
ted in German burial ground publications, such as 
young adult, middle adult and late adult, should be 
regarded with scepticism, for reasons of source 
criticism (Kunst 1978 p 87ff, Iregren and Holgers
son verbally). The possibility that the various com
binations can reflect social differences or cause of 
death should not be disregarded however.

The chronological studies show that in those ca
ses where a burial ground includes more than one 
weapon grave, they contain, almost without ex
ception, weapons which are not identical but of 
types which succeed one another chronologically. 
From Övra Ålebäck however come two graves - 
nos.2 and 10 — that contain the same types, both 
of shield boss, shield grip and lancehead. As men
tioned above, it is doubtful that the graves are of 
the same generation. On the other hand, if each 
grave in this burial ground should represent one 
generation, then the useful life of the burial 
ground would be much longer than the chronologi
cal studies indicate. If only the five graves with 
more than one type of weapon are taken into ac
count, then one gets closer to the ratio of one 
grave per generation. A similar conclusion is also 
reached with regard to the weapon graves at Sör- 
by-Störlinge. In this context, one generation is 
equivalent to the length of time during which men 
were buried with weapons, which on Öland seems 
to be C.20 years. This figure is based upon Kunst’s 
method of calculating generations, from archaeo
logical bone material from Hamfelde, at Kreis 
Herzogtum Lauenburg, in northern Germany. An 
average length of life for men with weapons is first 
calculated, which in the case of the Hemfelde ma
terial was C.40 years. This age is then reduced by 
the number of years when men were first buried 
with weapons, which appears to fall at about 18 
years of age. Both average figures correspond clo
sely with the results given by the osteological exa
minations of the bone material from Öland (Kunst 
1978 p 105).

It can be seen in Fig. IX:4 that between one and 
three male persons per period and burial ground 
have been given a burial ritual which included the 
building of circular or rectangular stone settings, 
and in which a part of the grave objects consisted 
of weapons.

The low number of graves per burial ground is 
due, as mentioned earlier, to the considerable area 
that the covering stone setting occupied around 
the grave itself. This means that each burial 
ground often occupies a large area of land. Bro- 
storp burial ground, for example, where the exte
rior forms of the graves indicate that the burial 
ground was in use from the transition between the 
late pre-Roman/early Roman iron ages to the Mi
gration period, stretches itself about one kilometre

from north to south, and 150—200 metres east to 
west. It is not known whether the parts not yet 
investigated contain any graves from the same pe
riod as those already investigated. Experience 
from Folkesunda suggests that this is not so (II 
table p 290).

Does a burial ground such as Brostorp, Folkes- 
lunda, Övra Ålebäck or Sörby-Störlinge represent 
a household, a farm, or the upper social stratum of 
the village or the local area? The incredibly large 
areas of land needed for each burial and thus for 
each burial ground, and the absence of several 
graves of exactly similar dates suggest that only the 
upper social strata of each village or area were 
given this elaborate and costly burial ritual.

There are only vague indications as to where the 
rest of the population were buried. Burials still 
took place during the late Roman iron age at in
land burial grounds, but these graves, in contrast 
to those described above, yield very few finds, e.g. 
Törnbotten, in the parish of Algutsrum and Ryd 
monument no.30 in the parish of Glömminge. 
Another possibility is that the rest were buried 
secondarily in the upper-class graves, or that they 
lie buried in small, insignificant stone settings and 
without burial gifts, within the same burial 
grounds as the well-equipped graves, as Sjöberg 
assumes (I p 399f). The fact that one grave someti
mes contains several skeletons, as at Brostorp 7:3, 
and grave goods that can only be connected with 
one individual, speaks for the theory of secondary 
burials. On the other hand, these skeletons may be 
proof that human sacrifices were included in the 
burial ritual. Sjöberg’s theory that the graves that 
contain no finds, that were found in Gåtebo, 
should belong to the “lower classes”, is difficult to 
sympathise with in the light of today’s research.

To summarize, it can be said, in spite of the 
sometimes meagre material, that a review of wea
pon graves shows that an upper social stratum, at 
the time around the birth of Christ, began to mark 
its status by raising large burial monuments of sto
ne, and by burying exclusive objects and standar
dised sets of objects in the graves. There is also 
considerable evidence to support the theory that 
these people segregated their dead from those of 
rest of the population by burying them in special 
burial grounds.

The standardised sets of objects, which mainly 
indicate the sex of the dead person, and the divi
sion of burial grounds into different arecs, depen
ding on sex and age, show that the individual could 
not reach a social position by his or her own ef
forts, but only by being part of a larger social unit.

The fact that the burial grounds lie so close to 
each other, often within a distance of 1—5 km, 
indicates that the upper social stratum controlled 
only a small area of land. The theory that every 
village had a well-to-do farmer or village chief is 
also supported by the fact that every well-preser
ved iron-age village contained a farm that was
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much larger than the other farms, both in respect 
of size of house and area of land (Fallgren verbal
ly)-

Grave finds from Brostorp SHM 18 964, Hör
ninge SHM 14 904 and Störlinge SHM 10 460 indi
cate that there may have been an inner hierarchy 
within the upper social group. No grave from the 
early iron age has yet been found which deviates so 
markedly from the normal burial customs that one 
could speak of a princely grave, simply on account 
of its shape or contents. The continual variations 
of weapon types, the votive deposit of weapons at 
Skedemosse, and the cessation of weapon graves

at the end of period C3, show that during the Ro
man iron age, Öland was in close contact with 
southern Scandinavia and the areas along the sout
hern Baltic Sea.

Finally, a review of the weapon graves shows 
that there is nothing in the burial customs or grave 
contents to indicate any social or economic diffe
rences between the two areas in vol.s I and II. The 
wide variations in the number of grave finds is due, 
as already mentioned, to the choice of objective 
and to where and how large a part of the burial 
ground was investigated.
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F örkortningar/Abbreviations:

AMS Arbetsmarknadsstyrelsen brå bronsålder (bronze age)
(The Central Board of Employment) jäå järnålder (iron age)

äjäå äldre järnålder (early iron age)
ATA Antikvarisk Topografiska Arkivet, yjäå yngre järnålder (late iron age)

Riksantikvarieämbetet, Stockholm from förromersk järnålder (pre-Roman iron
(The Central Board of National Anti age)
quities, Archival Department) ärom äldre romersk järnålder (early Roman 

iron age)
Du (Riksantikvarieämbetets) Dokumen- yrom yngre romersk järnålder (late Roman

tationsbyrås Undersökningssektion iron age)
(The Central Board..., Section for fvt folkvandringstid (migration period)
Survey and External Assignment) vet vendeltid (Vendel period)

vit vikingatid (viking period)
KLM Kalmar Läns Museum, Kalmar 

(The Provincial museum of Kalmar)
p, per period

A anläggning, grav (structure, grave)
KVA Kungliga Vetenskaps Akademien, d diameter

Stockholm dj djup (depth)
(The Royal Swedish Academy of h höjd (heigth)
Sciences) L alt 1 längd (length)

br bredd (breadth)
KVAA Kungliga Vitterhets, Historie- och An tj tjocklek (thickness)

tikvitetsakademien, Stockholm K, k kort (short)
(The Royal Swedish Academy of Let sv svängda (curved)
ters, History and Antiquities) Sköldb. sköldbuckla (shield-boss)

Sköldh. sköldhandtag (shield grip)
LUHM Lunds Universitets Historiska Mu bladtv. bladtvärsnitt (bladesection)
LHM seum fornl. fornlämning (ancient monument)

(Lund University, Archaeological In oreg. oregistrerad (unregistered)
stitute) inf infans, infant, 0-1 år

inf I infans I, 0—7 år
NAM Nordiska arkeologmötet inf II infans II, 5—14 år

juv juvenis, 10—24 år
Raä Riksantikvarieämbetet, Stockholm ad adultus, 18—44 år

(The Central Board of National Anti adult vuxen (ad-sen)
quities) mat maturus, 35-62 år

sen senilis, över 50 år
SGU Sveriges Geologiska Undersökning 

(Geological Survey of Sweden) M man (male)
K kvinna (female)

SHM Statens Historiska Museum, Stock
SHMM holm

(The National Historical Museum)

SKÅ Skånelaholm, f d osteologiskt magasin 
för SHM:s benmaterial

UV (Riksantikvarieämbetets) Undersök
ningsverksamhet
(The Central Board..., Division for 
Archaeological Investigation)

Volym I/II Ölands järnåldersgravfält volym I och
alt I, II II

ÄEG Ältere Eisenzeit Gotlands, Almgren- 
Nerman 1923
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Rättelser

s 79, tabell

17 HÄLLKISTA, utan markering ovan jord.
3,6 x 0,6 m, 0,8-0,85 m dj.

s 395, vänstra spalten (Se t ex gravfältet foml nr 13 i Algutsrum, Ölands jämåldersgravfält denna 
volym kap 111:3 eller de ovan nämnda gravfälten i Bredsätra, Ölands jämåldersgravfält volym I kap 
VI:3).
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ÖLANDS 
JÄRNÅLDERS- 
GRA VFÄLT
är minnen från 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 pä 
Öland i drygt hundra år. Särskilt 
intensiv har verksamheten varit under 
1960- och 70-talen. 1 fyra böcker kom
mer gravlämningarna och gravgåvorna 
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 ut
nyttja materialet i sin jämförande 
forskning. Men skrifterna kan också ha 
stort intresse för alla hembygdsintres- 
serade ölänningar och sommarölän- 
ningar. Här lyfts även de enklare fyn
den fram ur magasinens gömmor och 
kan ge en djupdimension åt dagens 
landskap.
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