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Sammanfattning
Under 1962-63 genomförde Östergötlands Länsmu-
seum under ledning av Anders Lindahl en slutunder-
sökning på större delar av gravfältet RAÄ 60:1, Berga, 
S:t Lars socken, Linköpings stad. Anledningen var ex-
ploatering för småhusbebyggelse inom stadsäga 2335 
A i Västerberga. Området hade tidigare under längre 
tid varit använt som militärt övningsfält med skador 
till följd i form av grävda skyttegravar, byggda kamp-
vagnshinder och granatexplosioner.
 Trots de moderna störningarna identifierades 119 
anläggningar varav 100 undersöktes. Fem av dessa låg 
(och ligger fortfarande) i en separat mindre gravgrupp 
SÖ om det borttagna gravfältet vilket avtorvades men 
senare inte berördes av exploateringen. Ett 70-tal an-
läggningar har tolkats som gravar. Samtliga var brand-
gravar och de flesta täckta av en stensättning, ofta 
inkluderande naturligt förekommande markfasta ste-
nar. På bas av fynddateringar har gravarna daterats till 
vendel- vikingatid med undantag för någon datering i 
folkvandringstid. Gravar med rika pärluppsättningar 
och skrin samt en brist på vapengravar karakteriserar 

denna gravplats och gör den till en nära parallell till den 
samtida gravplatsen i Västra Bökestad. Bland de intres-
santa fynden är vidare två kärl med tidigslavisk formgiv-
ning. En del fynd (främst klinelera) och anläggningar 
(kokgropar, några stolphål) har initialt tolkats som bo-
platsrester. I ljuset av senare forskning är en samhörig-
het med gravplatsen och tillhörande offerhandlingar 
en annan möjlig tolkning.
 Bortsett från en sammanställning av fältrapporter, 
ritningar och foton samt en kort sammanfattning gjort 
av Agneta Bennett 1975 har det hitintills inte funnits 
någon bearbetning av gravar och fynd. Det har inte 
gjorts någon osteologisk bedömning av det stora ma-
terialet av brända ben. Särskilt på grund av det rika ke-
ramiska materialet tog därför rapportens författare på 
sig att som volontär bearbeta fyndmaterialet och sam-
manställa närvarande publikation. Redaktionen har 
finansierats av en donation från Westman-Wernerska 
Stiftelsen.

Ole Stilborg
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Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:5 000.
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Inledning
Kan man utgräva en gravplats 
två gånger?

När stadsdelen Berga växte i slutet på 50-talet och 
början på 60-talet låg ett gravfält (RAÄ 60) i vägen. 
Området hade under längre tid använts som militärt 
övningsfält och både de grävda och de byggda skytte-
värnen hade redan skadat ganska många anläggningar. 
Länsmuseet i Östergötland och den ansvariga arkeolo-
gen Anders Lindahl ansåg ändå att de mer än 100 gra-
varna och andra anläggningar borde undersökas innan 
de togs bort av exploateringen. Riksantikvarieämbetet 
var av samma åsikt men ansåg att störningarna var så 
omfattande att det skulle räcka med undersökningar 
under sommaren 1962 för en budget på 50 000 kr. 
Trots störningarna skulle det visa sig att fynden från 
romersk järnålder, vendeltid och vikingatid var rika. 
Den låga budgeten, som Riksantikvarieämbetet inte 
ville utöka med ytterligare medel till rapportskrivning 
trots fyndmängden, samt allmän tidsbrist för utgrävare 
och museum gjorde att bearbetningen i Linköping inte 
nådde längre än en fältplan och början på en fyndregist-
rering. Fyndmaterialet fraktades senare till Stockholm 
där ännu en översiktlig fyndregistrering påbörjades 
men tyvärr inte avslutades. I mitten på 70-talet begärde 
Länsmuseet att få tillbaka föremålsfynden för att kunna 
använda dem i en ny utställning. Föremålen skickades 
tillbaka medan benmaterialet stannade kvar i Stock-
holm och är än idag deponerat i SHM’s benmagasin i 
Tumba, Stockholm. I förbindelse med flytten färdig-
ställde Agneta Bennet 1975 en kortfattad anläggnings- 
och fyndbeskrivning för gravplatsen som en minimal 
utgrävningsrapport för ATA. Bennets rapport ingår i 
sin helhet i denna publikation om än med vissa tillägg 
och korrektioner baserade på den nya genomgången av 
fyndmaterialet. Gravfältet och några av fynden har kort 
omtalats i senare översikter och rapporter som förfat-
tats på Länsmuseet men har i övrigt inte bearbetats el-
ler studerats sedan 1975.

Efter 1975 har fynden delvis varit utställda men har så 
småningom återgått till fyndmagasinet på Länsmuseet 
där jag av en händelse blev uppmärksam på gravfynden, 
däribland ett stort och intressant keramiskt material. 
Ett fyndmaterial som skulle vara intressant att jämföra 
med keramiken på de två nyligen undersökta äldre järn-
åldersgravplatserna som är under bearbetning – Vist 
(RAÄ 20) och Högby (RAÄ 87:1). Vidare är Berga-
gravplatsen och dess fyndmaterial som helhet en mycket 
intressant parallell till den huvudsakligen Vendel-vi-
kingatida gravplatsen Västra Bökestad som totalunder-
söktes 1990 av Riksantikvarieämbetet UV-Linköping 
(Helander & Zetterlund 1997) och som ligger bara 
några få kilometer nordöst om Berga-gravplatsen.
 Målet med denna publikation är att göra en samlad 
framläggning av den 1962-63 utgrävda delen av Berga-
gravfältet så långt det är möjligt på bas av det förelig-
gande fyndmaterialet och anläggningsbeskrivningarna 
i Agneta Bennets rapport – men utan tillgång till gräv-
dagböcker eller förstahandsintryck. Benmaterialet har 
inte tidigare bearbetats osteologiskt och det har inte 
heller varit möjligt att göra detta i samband med den 
föreliggande bearbetningen. Det föreligger en aktuell 
lista på mängden av benfynd per grav sammanställd av 
L Drentzel, SHM. En osteologisk studie skulle dock 
vara mycket väsentlig, inte enbart för att få en köns- 
och åldersbestämning av de gravlagda individerna, men 
också för att utröna vilka djur som följt med på likbå-
let. Till exempel analyserna av benmaterialet från den 
småländska, vikingatida gravplatsen Bogla har visat på 
mycket komplex djuroffersymbolik (Artelius & Kris-
tensson 2005). 
 Tack till redaktör Lasse Norr för det utomordentliga 
arbetet med formgivningen av rapporten; till Östergöt-
lands museum för att inkludera rapporten i deras serie 
och till Westman-Wernerska Stiftelsen för donation 
som har finansierat redaktionen av rapporten.
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Rapport
över arkeologisk undersökning av fornlämning nr 60,

Berga, S:t Lars sn, Linköpings stad, Östergötland
A Bennett 1975 (tillägg O Stilborg)

Härmed översändes rapport över undersökningen av fornl. nr 60 vid Berga, S:t Lars 
sn, Linköpings stad, Östergötland. Undersökningen kom till stånd på grund av ex-
ploatering för småhusbebyggelse inom stadsäga 2335 A i Västerberga. Kostnaderna 
i samband med undersökningen har bestridits av Linköpings stad. Undersökningen 
pågick under sommarsäsongerna 1962-63 under ledning av antikvarie Anders Lin-
dahl, länsmuseet, Linköping.
 Någon slutgiltig rapport över undersökningen hade undersökningsledaren icke 
hunnit utarbeta. Befintligt material (fältrapporter, ritningar och foton) har därför 
sammanställts och redigerats (endast rena sakfel i texten har ändrats) av under-
tecknad på uppdrag av landsantikvarien, som ansett det angeläget att det stora och 
viktiga materialet kommer till allmän kännedom om än i obearbetat skick. Här 
medan skall endast ges en kortfattad beskrivning av fornlämningsområdet och 
undersökningsresultatet.
 Fornlämningen utgjordes enligt Riksantikvarieämbetets inventering för den eko-
nomiska kartan 1947-48 av ett gravfält bestående av ca 50 stensättningar av vilka 
flera hade blivit svårt skadade i samband med militära övningar, då gravfältet låg 
inom arméns övningsfält (figur 3). Fornlämningen var belägen på ett större impe-
diment som var bevuxet med högt gräs, enar och enstaka dungar av blandskog. Ca 
125 m norr om fornlämningen rinner Smedstadån och lika långt mot öster Tinner-
bäcken. Vid avtorvningen av gravfältet ökade antalet anläggningar till 119 varav ca 
100 undersöktes och borttogs, 12 frilades och undersöktes delvis samt återställdes 
och om 10 undersöktes aldrig (utgick?). De tolv anläggningarna ligger söder om 
själva undersökningsområdet och har bevarats i frilagt skick. De består av gravar 
med varierat utseende såsom två (ev 3) treuddar, en rektangulär stensättning, res-
ten runda stensättningar samt något nordväst härom en stensträng (A24, 25, 30, 
35, 40-42, 45, 48, 49, 53 samt A73).
 Av de ca 100 undersökta anläggningarna var ett 70-tal säkra gravar. Gravarna 
utgjordes övervägande av runda stensättningar. Dessutom förekom ett par (ev 3) 
treuddar och rektangulära stensättningar samt enstaka flacka högar. Samtliga gra-
var var brandgravar varav flera innehållande ett rikt fyndmaterial.
 Bland märkligare fynd kan nämnas: Flera rika pärluppsättningar, bronssmycken 
såsom mindre och större ovala spännbucklor (fragment), likarmat spänne(?) och 
hängsmycken av brons samt järnföremål, bl a beslag till skrin, broddar, knivar, pil-
spets och nitar m m.
 Under en stor del av gravfältet förekom boplatsrester tillhörande en äldre bo-
plats: en mängd härdar, stolphål, lerklining och keramik. De två stensträngar som 
redovisas på schaktplanen kan kanske sättas i samband med denna tidiga bosättning. 
Sammanfattande fältanteckningar över boplatsområdet saknas. De enskilda läm-
ningarna beskrivs enbart i samband med den grav vari eller under vilken de påträf-
fats, varför det är svårt att bilda sig någon uppfattning om boplatsens karaktär och 
omfattning. Förmodligen har boplatsen till stor del förstörts när gravarna anlades.
 Gravfältet härrör främst från yngre järnålder (550 - 1050 e Kr), men några gra-
var synes även ha givit fynd från senare delen av äldre järnålder (400 - 500-talen). 
Huruvida kontinuitet föreligger mellan dessa gravar kan endast en närmare bear-
betning av materialet utvisa.
 Tekniska uppgifter har på grund av materialets ofullständighet utelämnats 
(A Lindahls fältanteckningar har inte kunnat återfinnas).
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Figur 3a. Planritning över undersökningsområdet på Berga-gravfältet (RAÄ 60). Öster om det karterade området 
undersöktes ett antal gravar bland anläggningar som inte berördes av exploateringen. Skala 1:600.
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Figur 3b. Samma planritning placerad på digitala Fastighetskartan. Skala 1:1 000.
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Topografi 
Gravfältet ligger i ett mjukt kuperat moränlandskap 
som i norr angränsar till Smedstadbäcken och i ös-
ter till Tinnerbäcken (båda drygt 100 m bort). Längst 
mot söder är en del av gravfältets synliga anläggningar 
kvar sedan undersökningen 1962-63. De ligger på den 
moränås som angränsar till det aktuella utrednings-
områdets östra kant. Vid undersökningstillfället låg 
gravfältet inom arméns övningsfält och var bevuxet 
med högt gräs, enar och enstaka dungar av blandskog. 
Idag är området en bebyggd del av stadsdelen Berga i 
södra delen av Linköpings stad. Det lokala fornläm-
ningsbeståndet kring denna del av Linköping speglar 
ett fragmentariskt bronsålders- och äldre järnålders-
landskap med stensträngar, skålgropsförekomster och 
kvadratiska eller runda stensättningar (såsom RAÄ 33, 
71, 75, 59, 210, 223, 371 och 518). I gravfältets närhet 
återfinns även fornlämningar från den yngre järnål-
dern i form av bygravfälten (RAÄ 59 och 72, Linkö-
pings stad) tillhörande de tidigare byarna Berga och 
Ånestad, belägna ca 400 m nordöst respektive 500 m 
öster om aktuellt område. Berga och Ånestad byar kan 
ortnamnskronologiskt härledas till förhistorisk tid och 
nämns redan åren 1305 respektive 1307 i det historiska 
källmaterialet (SOFI).

Boplats och gravar – 
störning eller samband
Kammerherre N F B Sehested gjorde 1875-1881 de för-
sta utgrävningarna på gravplatsen Møllegårdsmarken 
inom godset Broholms ägor på Fyn. Det skulle visa sig 
vara Danmarks största kända gravplats från äldre järn-
ålder (ca 250 f Kr - 400 e Kr) med mera än 2400 gravar, 
som successivt undersöktes på 1960-talet och 1990-ta-
let (Albrechtsen 1971; Stilborg 1997 m ref). Sehested 
grävde även det han benämnde ”måltidspladser” med 
romartida fynd 500 m väster om gravfältet och 1971 
tolkade Erling Albrechtsen, som Sehested tidigare, 
dessa fynd som resterna efter den boplats som ”hörde 
till” gravplatsen (1971:13). Detta område har inte un-
dersökts vidare men i samband med 90-talets Gudme-
Lundeborg-projekt utgrävdes en rad andra boplatser i 
området och dessutom flera nya gravplatser (Stilborg 
1997). Den allmänna tolkningen blev nu att Mølle-
gårdsmarken var det ca 3 km längre västerut liggande 
Gudme-centrets gravplats. Studier av bland annat kera-
miken pekar dock på att Möllegårdsmarken sannolikt 
utnyttjades av folk bosatta i hela området. De nya un-
dersökningarna visade dessutom på att de lösa skärvor-
na i gravgömmor som tidigare ansetts vara inblandade 

från äldre boplatslager medvetet hade deponerats som 
pars-pro-toto-gravgods. Andra lösfynd kunde knytas till 
likbålsplatser och de mindre byggnaderna som kunde 
urskiljas på gravplatsen tolkades slutligen som rester 
efter kulthus (Stilborg 1997 m ref). Denna lilla utflykt 
till Danmark har gjorts för att illustrera en grundläg-
gande källkritisk frågeställning när det gäller att tolka 
fynd och anläggningar på ett gravfält vilka inte omedel-
bart kan identifieras som en gravläggning. 
 När det gäller en entydigt äldre bebyggelse på/intill 
gravfältet som den äldre järnåldersboplatsen bredvid 
Vendeltida gravar på Vilhelmsberg är tolkningen enkel 
(Petersson & Ulfhielm 2000). Det samma gäller spå-
ren efter bronsgjuteri från yngre bronsålder på Västra 
Bökestad-gravplatsen från äldre järnålder samt vendel-
tid-vikingatid (Helander & Zetterlund 1997:12). På 
platsen finns dock även bronsåldersgravar som genom 
en unik matchning mellan en halsring i en grav och 
gjutformsrester från gjuteriet har kunnat visas vara inte 
bara samtida men direkt kopplade till varandra. Även 
på Klinga-gravfältet finns ett samband mellan ett hus 
tolkat som kulthus och gravar från yngre bronsålder 
(Stålbom 1994:36f). Tolkningen som kulthus vilar 
här på fynd av brända människoben i husets kulturla-
ger. För tolkningen av boplats och gravar på gravfältet 
vid Skälv är det den stora kronologiska överlappning-
en i 14C-dateringarna mellan boplats och gravar som 
utgör huvudargumentet för att dessa hör ihop (Kaliff 
1992:37). Och husens samt övriga anläggningars och 
fynds ”normalitet” som ligger till grund för tolkningen 
av boplatsspåren som en vanlig gård. Kaliff står emel-
lertid inför problemet att tolka de härdar som är be-
lägna inom grav området och de ganska vanliga fynden 
av bränd lera, bränd klinelera, keramikskärvor och sla-
gen kvarts och flinta i gravöverbyggnaderna – är det 
spår efter boplatsaktiviteter eller hör de ihop med grav-
ritualer? Kaliff väljer att koppla härdarna ihop med 
gravarna (ibid:35) och åtminstone fynden av bränd 
lera i stensättningarna skulle kunna härröra från lik-
bålskonstruktioner snarare än profana brända kline-
lerskonstruktioner (Stilborg manus). Härdgropar på 
Vilhelmsberg har också tolkats som tillhörande grav-
läggningen (Pettersson & Ulfhielm 2000:56).

Berga – boplats?
Berga-gravfältet har också sina boplatsproblem. Den 
del av det begränsade fyndmaterialet av sten som består 
av en del av en skafthålsyxa, ett fragment av en tunn-
bladig flintyxa, en flintskrapa samt flint- och kvartsit-
avslag kan utan några större problem hänföras till en 
inte närmare daterbar stenåldersaktivitet på området. 
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Det är svårare att tolka de spår som främst skiljer ut sig 
genom att inte vara tydliga gravfynd. I den östra delen 
av utgrävningen finns stenansamlingar som inte utgör 
tydliga gravöverbyggnader av de vanliga typerna (figur 
3). Öster om en antaget senare stenmur undersöktes 
12 olika, oregelbundna stensättningar (A103, 105, 
106, 107, 109 och A111-117 – se appendix 1). Flera 
av dem – speciellt A112-115 mot sydöst – har samma 
avlånga form och samma nordväst-sydöst-orientering 
vilket kunde tyda på att anläggningarna här öster om 
den senare stenmuren har störts av plöjning eller tung 
fördonstrafik intill muren. För A107, A109, och A114-
116 nämns i anläggningsbeskrivningen att de är delvis 
störda av grävda gropar och sprängningar i samband 
med militärövningarna på området. I mitten av det-
ta område finns även två entydiga gravar (A108 och 
A109) som också är skadade av militären men enligt 
anläggningsbeskrivningen inte i så stor grad att deras 
form inte är igenkännbar. Att stenpackningen runt ett 
större markfast block, som utgör A117, är minst skadad 
är logiskt eftersom blocket har hindrat plöjning/trafik 

(figur 4). Den senare störningen av området underlättar 
inte tolkningen av fynden som enligt våra traditionella 
tolkningsramar har drag av boplatsavfall. Dessutom har 
områdena mellan stensättningarna inte undersökts och 
vi vet därför inte om det kan ha funnits spår av hus och 
gropar eller härdar utan sten ansamlingar. Bortsett från 
ett möjligt stenskott stolphål under graven A15 och 
ett annat under A102 samt de odaterade stensträng-
arna är ett antal gropar de enda anläggningarna som 
kan diskuteras som boplatsspår. A111 har tolkats som 
kokgrop och intill A114 och A115 upptäcktes var sin 
större grop med träkol och skörbrända sten. Gropen 
vid A114 innehöll utöver skörbrända stenar en hel 
del träkol och bitar av bränd lera. Det är inte svårt att 
tolka dessa gropar som kokgropar. Det samma gäller 
kol- och stenfyllda gropar av olika storlekar från ca 1 
m till ca 2 m i diameter intill eller under gravarna A15, 
A20, A46, A47, A59, A63 och A110 i gravfältets östra 
och centrala delar (se appendix). Andra snarlika gro-
par med liknande innehåll vid A15, A98 (4 x 1,3 x 0,3 
m stor!) och A110 innehöll emellertid också mindre 

Figur 4. Foto av A117 – block med kringliggande stenläggning i det undersökta områdets östra del.
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mängder brända ben. Det har som tidigare nämnts inte 
utförts någon osteologi på platsens benfynd, men fö-
rekomsten av brända ben (och i gropen vid A15 även 
lite keramik) gör det inte orimligt att se en koppling 
till brand gravarna. Åtminstone i de tre senare fall skul-
le gropfyllningen kunna representera likbålsrester. På 
gravfältet Vilhelmsberg har en liknande anläggning 
(A18594, tolkad som härdgrop) samt en intilliggande 
keramikkoncentration bredvid treudden A18577 räk-
nats som samtidig med och en del av gravfältsaktivite-
ten (Petersson & Ulfhielm 2000:42, 56).
 I övrigt är det främst det keramiska fyndmaterialet i 
de oregelbundna anläggningarna samt bristen på brän-
da människoben i flera av dessa som ger anledning att 
diskutera förekomsten av boplatsaktiviteter. I de flesta 
av gravarna består keramiken av en urna och/eller flera 
hela eller nästan hela bikärl. De enstaka lösa skärvorna 
är relativt få. Fyndmaterialet från A117 omfattar ett 
par hundra gram keramik, varav en del fragment och 
spjälkade skärvor. Skärvorna (ett 10-tal) är genomgå-
ende små men representerar ändå sannolikt minst fyra 
olika, mindre kärl som inte går att datera närmare än 
järnålder - vikingatid d v s som äldre eller samtida med 
gravfältet. Därtill kommer ca ett kilo bränd lera va-
rav en stor del är klinelersfragment med ett eller flera 
pinn avtryck. Några av klinelersbitarna och några av 
de andra bitarna av bränd lera är sekundärt sintrade – 
d v s de har antingen ingått i en konstruktion som gick 
sönder i samband med en högtemperatursprocess (t ex 
en likbålskonstruktion) eller blivit inkluderade sekun-
därt i en struktur som utsattes för höga temperaturer 
(en smideshärd eller ett likbål). Fynden från A117 om-
fattar också en flat sten med slipmärken och en run-
dad sten som tolkats som glättsten. Dessa fynd skulle 
utan problem kunna passas in i en boplatskontext. Det 
framkom emellertid också en glaspärla, en glassmälta 
och tre fragment av ett sandstensbryne, som har mot-
svarighet bland fynden i flera av gravarna. Om en grav 
har anlagts i en äldre boplatsanläggning, varför saknas 
då tydlig gravgömma med brända ben? På grund av det 
markfasta blocket har just denna stensättning inte ut-
satts för någon kraftig senare störning som skulle kun-
na förklara att eventuell grav och boplatsmaterial från 
olika tider har blandats ihop.
 Fynden från A105 och A106 gör inte situatio-
nen lättare att tolka. Av lite mera än ett kilo keramik 
som hittades i A105 kom nästan ett kilo från ett full-
representerat1 mellanstort kärl medan de resterande par 
hundra gram representerar minst tre eller fyra olika kärl, 
däribland ett perforerat kärl/cylinder. I Östergötland 

1 Ett fullrepresenterat kärl betecknar en grupp skärvor 
bestående av åtminstone en mynningsskärva, en bukskärva 
och en bottenskärva från samma kärl.

är perforerade kärl/cylindrar vanligt förekommande 
främst på äldre järnåldersboplatser där de nästan ound-
vikligen är associerade med smideslämningar (Stilborg 
2008:85). Det har emellertid gjorts åtminstone ett 
fynd i Skänninge i en 1000-tals-miljö vilket betyder 
att de perforerade skärvor inte nödvändigtvis innebär 
en äldre järnåldersdatering. Perforerade skärvor har 
hitintills inte hittats i gravar men förekommer t ex i 
en kvadratisk stensättning på SAAB-gravfältet (äldre 
järnålder) i Tannefors, Linköping (Stilborg 2004). Ka-
rakteristisk för den perforerade cylindern i Tannefors 
och andra perforerade skärvor från liknande kontexter 
i Linköpingstrakten är att hålen är igensatta av förkol-
nat organiskt material. En analys av detta material från 
Tanneforscylindern tyder på att det rör sig om förkol-
nad spannmål och det är närliggande att tänka på nå-
gon form för offerhandling och på anläggningen som 
en sorts altare. De perforerade skärvorna från A105 bär 
emellertid inga sådana användningsspår. Det samma 
gäller skärvor från ett annat perforerat kärl som hit-
tades i intilliggande A106 (bland ett större keramik-
material från flera kärl). I denna anläggning framkom 
också bitar av sintrad lera varav ett fragment eventuellt 
skulle kunna vara en rest av en gjutform. Detta skulle 
passa ihop med smides- eller metallhantverksanknyt-
ningen som är så vanlig under äldre järnålder. Å andra 
sidan påträffades de få brända benen i A105 just där 
skärvorna av det perforerade kärlet framkom en bit 
från de andra fynden, vilket gör det mera sannolikt att 
kärlet har deponerats i ett sakralt sammanhang. I såväl 
A105 som A106 hittades också enstaka bitar av kline-
lera däribland en (i A106) med en komplex form med 
flera pinnavtryck som mycket liknar ett klinelersfrag-
ment från A117. Även om boplatsindikatorerna igen 
tycks överväga i dessa fynd framkom även här en glas-
pärla (A106), en pilspets (A105) samt totalt 14 små 
fragment av brända ben som snarare pekar mot gravmil-
jön. En mycket snarlikt fyndmaterialsammansättning 
– skärvor från flera kärl, däribland ett tredje perforerat 
kärl2, bränd lera och några få fragment av brända ben – 
men också bronsfragment och en järnkrampa har fynd-
märkts A52 (och provgropar i samma). Anläggning 
A52 är dock tyvärr ett mysterium eftersom den enligt 
Agneta Bennets sammanställning av Anders Lindahls 
anläggningsbeskrivningar inte har grävts och inte hel-
ler är utsatt på undersökningsplanen. Det är oklart var 
felet ligger. Även grav A59 innehöll en bit bränd lera 
med avtryck.
 Sett i förhållande till A105 och A106, hur ska vi 
då tolka A59 (stensättning med mittblock) och de 

2 Olika perforerade kärl kan med säkerhet urskiljas genom 
att jämföra håldiametrar och gods.
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oregelbundna stensättningarna A102 och A118? I den 
senare hittades enbart någon enstaka skärva, lite bränd 
lera och träkol medan den förra innehöll ett rikt fynd-
material av metall (bl a skrinbeslag), benföremål (bl a 
en kam) samt glaspärlor, ett fullrepresenterat kärl och 
2,5 liter brända ben, vilket klart representerar en vi-
kingatida gravläggning. Samtidig påträffades en del 
bränd lera och enstaka sintrade bitar lera främst i en 
stenfylld fördjupning tolkad som ett möjligt stolphål 
men med enstaka spridda bitar i resten av anläggningen 
(A118). Är det en grav anlagd på en gammal boplatsyta 
eller har vi att göra med en bålplats som använts flera 
gångar innan den täckts av ett stentäcke? Variationen 
i fynden skulle kunna förklaras på detta sätt och bränd 
lera är inte ett okänt fynd i dessa sammanhang. Några 
få fragment av klinelera har också hittats i den oregel-
bundna stensättningen invid ett stenblock A63 med 
en brandgrav, rik på glaspärlor, längre västerut. Som 
tidigare nämnts finns en av groparna med träkol och 
skörbrända stenar bredvid A63 men det är oklart om 
det finns något samband med fynden av bränd lera.
 Vanlig arkeologisk klassificering placerar fynd som 
klinelera med pinnavtryck och perforerade skärvor i 
en boplatskontext, men som nämnt förekommar de 
senare i anläggningar med anknytning till gravar på 
flera gravfält i Linköpingsområdet. Utan dateringar 
som möjligen skulle kunna avgöra att de diskuterade 
boplatsspåren är tydligt äldre än gravarna är det inte 
möjligt att med säkerhet definiera och avgränsa en 
möjlig järnåldersboplatsfas på Berga. Med ledning i 
tolkningen av liknande fynd på andra platser finns det 
också andra tolkningsmöjligheter som...

...altare?
Om den vanliga förekomsten av offeraltare i olika kul-
turer skriver Kaliff & Østigård i boken Kremation och 
kosmologi bland annat: 

”Den forniranska eldritualen är i många avse-
enden lik den vediska, inte minst när det gäller 
utformningen av altare. Eldar installeras på tre 
altare enligt samma mönster som i vediska ritual. 
På liknande sätt … fanns i Rom ett cirkulärt al-
tare för Vesta (aedes rotunda) men också templa 
quadrata. Grekerna hade ett runt hushållsalta-
re på vilket offrades mjölk och honung, samt ett 
större, kvadratiskt som användes för djuroffer (m 
ref)” (2013:96) 

Anläggningen A117 – bestående av ett stort, när-
mast kubiskt, jordfast stenblock omgivet av en smal 

stenläggning – ligger i gravfältets östra utkant. Som 
ovan nämnt har fynden av bränd klinelera, skärvor 
från en rad olika kärl och bristen på brända ben tolkats 
som boplatsrester. Men sedan utgrävningen av Berga-
gravfältet har några intressanta paralleller till A117 
undersökts. Intill en våtmark i den västligaste delen 
av bo- och gravplatsområdet Abbetorp (Boxholm och 
Mjölby kommun, Ög) låg två stora jordfasta stenblock 
(Lindeblad et al 2004:37-67). Runt dessa block hitta-
des skärvor av minst ett 60-tal olika kärl varav bara 2-3 
var fullrepresenterade (Stilborg 2004b:18) samt brända 
och obrända djurben. Matskorpedateringar från dessa 
kärl placerade deponeringen i yngre romersk järnålder 
(Lindeblad et al 2004:58). Inom området men med 
större spridning hittades även glaspärlor, skärvor av 
glasbägare och skärvor efter 11 perforerade cylindrar 
(ibid och Stilborg 2004b:18). Här fanns dock även sam-
tida härdar och äldre smideshärdar som de perforerade 
cylindrarna möjligen ska knytas till. Kärlen och benfyn-
den runt blocken har emellertid tolkats som rester av 
offerhandlingar och kombinationen: Stor jordfast sten 
och keramikkärl – känns igen även från andra lokalite-
ter i Sverige (Stilborg 2009b:157). Kaliff och Østigård 
pekar på att den religiöst förknippade beteckningen 
Harg ”tycks kunna syfta på en klippa, en markerad häll 
men även en sten eller träkonstruktion” (2013:100).
 Vad är då till hinder för att A117 tolkas som just ett 
Harg – ett offeraltare, som efter allt att döma mycket 
väl kan ha varit i funktion samtidig med gravplatsen? 
Paralleller med Abbetorp finns i keramiken och pärlor-
na och möjligen också i djurbenen (osteologi saknas ju 
på Berga). Det som återstår är klineleran med sin tradi-
tionella boplatsanknytning. Ett nytt fynd i en grav från 
förromersk järnålder vid Södra Ving, Ulricehamn, Vg 
pekar emellertid på andra tolkningsmöjligheter. I en 
avlång nedgrävning centralt i den runda anläggningen 
låg klinelersrester efter en byggnadskonstruktion som 
sannolikt stått och bränts ner just här (Ängeby manus; 
Stilborg 2013). Resterna hade först täckts av en mindre 
stenhög där det också förekom brända ben av får/get. 
Allt hade sen täckts av en större rund hög som obetyd-
ligt senare öppnats delvis, för att tillåta nedsättningen 
av en urnegrav nära kantkedjan. Det finns inget annat 
som indikerar någon äldre boplats på området och till-
sammans med andra liknande ”dödshus/altare”-fynd 
från Västsverige utgör fyndet ett starkt argument för 
att samma fenomen kan ha levt vidare i vendel-viking-
atid. A117 förklaras därmed bäst som ett altare, möjli-
gen som del av ett större rituellt område inkluderande 
A105 och A106 med rester efter flera olika altare i både 
sten- och klinelerskonstruktion.
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Gravar 
- yttre och inre gravskick
Gravfältet omfattar en för perioden och regionen gan-
ska traditionell blandning av olika typer av yttre och 
inre gravskick. Stensättningar över brandgravar främst 
i form av brandlager dominerar.

Yttre gravskick
Runda stensättningar med eller utan kantkedja och 
i ett fall med ett gravklot (A49) är den helt domine-
rande yttre gravform följt av oregelbundna stensätt-
ningar med eller utan kantkedja (tabell 1 och figur 5). 

Härutöver undersöktes en oval stensättning (A99), en 
fyrsidig stensättning (A55 – utanför karterat område) 
och tre stensättningar med mittblock (A43, 63, 59). På 
området har två treuddar undersökts – A2 längst mot 
norr och A53 som inte angetts på schaktplanen. Möj-
ligen har A53 som gravarna A55 och A49 legat öster 
om undersökningsområdet. Slutligen har fyra gravar 
enligt tolkningarna i fält legat under jordhögar varav 
en med rest sten.
 Variationen i yttre gravskick är ganska snarlik det 
vi ser i Västra Bökestad och på Vilhelmsberg där run-
da stensättningar också dominerar bilden och någon 

Yttre Inre
Brandlager Urnebrandlager Brandgrop Urne-

grav
Utspridd 
gravgömma

?

Treudd A2, A53
Stensättning 
Rund
Kantkedja

A3, A11, A16, A20, A25, 
A26, A32, A34, A37, A51, 
A61, A64, A68, A70, A72, 
A77, A84, A85, A95

A9, A21, A87, 
A98

A10 A15, A36, 
A50, A74

A23

Stensättning 
Rund

A27, A29, A31, A62, A66, 
A69, A88, A94

A71 A14, A78, 
A86

Stensättning 
Rund 
Kantkedja 
Gravklot

A49

Stensättning 
Oregelbunden

A12, A19, A22, A38, A47, 
A67, A75

A17, 
A46

A46+, 
A100, A102

A18, A97, 
A113

Stensättning 
Oregelbunden
Kantkedja

A33, A79

Stensättning 
runt mittblock

A43, A63 A59 A106, A110, 
A117

Stensättning
Oval
Kantkedja

A99

Stensättning 
Fyrsidig 
Kantkedja

A55

? Stensättning A105
Jordhög med 
rest mittsten

A101

Jordhög A108
Jordhög med 
centralröse

A93

Jordhög
Flack

A96

Tabell 1. Tabell över gravarnas inre och yttre gravskick på Bergagravplatsen.
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Figur 5. Histogram över fördelningen av Bergagravarna på olika inre och yttre gravskick.

enstaka treudd förekommer (Helander & Zetterlund 
1997:96f; Petersson & Ulfhielm 2000:17). Mindre 
skillnader utgörs av de trekantiga stensättningarna på 
Vilhelmsberg, jordhögarna på Berga, en möjlig skepp-
sättning på Vilhelmsberg och en möjlig båtgrav (A189) 
på Västra Bökestad (Petersson & Ulfhielm 2000:16; 
Helander & Zetterlund 1997:20) Den verkligt mar-
kanta skillnaden ligger i de omarkerade gravar som ut-
gör 25-30 % av anläggningarna på Västra Bökestad och 
Vilhelmsberg men som inte förekommer på Berga. Det 
finns god anledning att anta att detta beror på under-
sökningstekniken på Berga som efter allt att döma inte 

omfattat avbaning av områdena mellan de stenmarke-
rade gravarna. Dock framkom inga nya omarkerade 
gravar när den nordligaste delen av det 1962 under-
sökte men då inte exploaterade området återigen un-
dersöktes, och då med total avtäckning (F Samuelsson, 
ÖM, pers medd).
 Såväl på Vilhelmsberg (Petersson & Ulfhielm 
2000:15) som på Västra Bökestad (Helander & Zetter-
lund 1997:25) påträffades ett tillhugget gravklot med 
inhugget kors respektive horisontella linjer intill en 
gravs stensättning. Därutöver har ytterligare tre, min-
dre runda stenar på Vilhelmsberg tolkats som gravklot 
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(Petersson & Ulfhielm 2000:50f, 55). På Berga hittades 
en naturligt rund kvartsboll i grav A49 som uppfatta-
des som gravklot.
 Den runda stensättningen A77 har en intressant 
detalj i utformningen av kantkedjan. I söder fanns en 
lucka i kedjan och därutanför låg ett par stenar som 
skulle kunna tolkas som markering av en ingång – en 
sorts portalstenar. Utanför ett avbrott i den västra si-
dan av kantkedjan runt stensättningen A61 ligger två 
stenar som tillsammans med en sten innanför utgör 

en liknande ingång (figur 6). Ingångsstrukturer med 
samma utseende och företrädevis riktade mot söder 
har hittats på äldre järnåldersgravar t ex gravfältet RAÄ 
171 vid Torsvik i Småland (Gustafsson & Nordström 
2010:29ff).
 Förekomsten av en jordhög med rest mittsten fram-
går av tabell 1, men därutöver verkar flera av stensätt-
ningarna ha haft resta stenar. Den kvadratiska A55 
tycks ha haft resta stenar i mitten och alla fyra hörn.

Figur 6. Foto av A61 med portalstenar i kantkedjan (längst ned i bilden).
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Inre gravskick
Ett orört eller minimalt manipulerat brandlager är den 
helt dominerande gravformen i alla typer av gravar på 
Berga. Därtill kommer en enstaka brandgrop (A10) och 
ett par urnegravar (A17, A46). I en del fall är brandres-
terna utspridda i anläggningen utan någon identifierbar 
gravform (tabell 1, figur 5).
 Jämförelser med de två andra gravplatserna är själv-
klart behäftade med problem på grund av olika ut-
grävningstekniker och antagligen också skillnader i 
terminologi. Vi kan dock se att det även på Vilhelms-
berg är brandlagret i flera fall kombinerat med en urna 
som är den vanligaste gravform (Petersson & Ulfhielm 
2000:19) medan brandgrop, urnebrandlager och urne-
gravar tillsammans är vanligare än brandlager på Västra 
Bökestad (Helander & Zetterlund 1997:96f).
 I mitten av stensättningen hörande till grav A64 
fanns ett runt flak av bränd lera ca 0,4 m i diameter 
bredvid en 0,8 x 0,6 m stor stenhäll. Fynd nr 2 som be-
står av mer än 100 bitar bränd, grov lera (1,3 kg) är an-
tagligen rester av detta flak. De plankonvexa bitarna är 
ganska hårt brända på gränsen till sintring. En verkar 
bära pinnavtryck som antyder att leran härrör från nå-
gon typ av konstruktion. Antagligen har det på något 
sätt ingått i likbålets uppbyggnad (jmf Ängeby manus). 
Förkolnade rester av stockar från själva likbålet före-
kommer i enstaka fall – bl a grav A21, A22 och A31, 
där stockarna låg i anknytning till en avlång sotkon-
centration (se appendix 1). Liknande fynd av förkol-
nade stockar har gjorts på Vilhelmsberg (Petersson & 
Ulfhielm 2000:54).

Diskussion
Det mest intressanta resultatet av en jämförelse av grav-
skicket mellan de tre gravplatserna är att det kan före-
komma relativt klara skillnader i det inre gravskicket 
samtidigt som variationen i det yttre är ganska begrän-
sat och likartat. Utan att vara någon revolutionerande 
upptäckt understryker det att yttre och inre gravskick 
inte uppfattades som en enhet men hade var sin varia-
bilitet. Därmed menar jag att de givetvis har uppfattats 
som en helhet i samband med den enstaka begravning-
en men att valmöjligheterna varit olika många och att 
de kunde kombineras ganska fritt. Rent allmänt borde 
detta innebära en bredare rituell vokabulär.
 Treuddar verkar ha haft en speciell betydelse. Varje 
av de tre gravplatserna har en – eller två-tre (Berga). Det 
samma gäller möjligen de större gravkloten. Dessa två 
förhållanden verkar tillhöra gestaltningen av gravplat-
sen som helhet och tycks därmed indikera existensen av 
överordnade regler för dess yttre utseende och struktur.
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Fynd
Fyndmaterialet är rikligt och varierat. Det domineras 
och karakteriseras av det betydande antalet glaspärlor i 
en rad gravar. Det låga antalet fynd av vapenutrustning 
och dylika typiska manliga indikatorer är på samma sätt 
anmärkningsvärt och något som likt pärlrikedomen 

delas med Västra Bökestad och Vilhelmsberg. Kera-
miken har ägnats ett särskilt intresse dels på grund av 
författarens forskningsområde dels på grund av fö-
rekomsten av två kärl i tidigslavisk design som sällan 
uppträder i gravmiljö utanför Birka.

Utseende A2 A14 A19 A20 A25 A33 A46 A49 A50 A51 A55 A59 A60 A63
Blå 1 1 1 1 5 1 5
L. Blå
Seg. Blå 1 3 1 2
Facet. Blå 1
Grön 5 1 1 4 4 1 9
Seg. Grön 6 3
Vit 1 2 2 2 1 1
Seg. Vit 1
Gul
Seg. Gul 1
Klar 1 7
Guldfolierat 1 1 3
Silverfolierat
Röd glasfluss 1 2 1 1 1 3 1 2
Vit glasfluss 1 1 16
Grön glasfluss 4
Gul glasfluss 1
Melon 1 1
Blå m. ögon o. linjer 1
Blå m. ögon 1
Vit m. kors. Våglinje 1
Vit m. kors. linje 2
Vit m. blåa ögon
Millefiori 1
Röd m. gula prickor 1
Cyl. Grön m. röd zigz 1
Cyl. Vit m. röd linjer 1
Grön m. linje 1 1 1 1
Röd med vit/svart öga 1
Karneol facetterad 9 3
Karneol cyl. o. facett 3
Bergskristall slät 1 1
Bergskristall facett 4 3 8
Stenpärla obest 1 1
Bronspärla 1 1
Lerpärla 1
Glassmälta 1 2 2 2 1 1 5
Antal/anläggning 1 8 3 12 1 3 32 29 10 3 1 9 1 70
Övriga - försvunna 2 47 3
Totalt 1 8 3 12 1 3 34 76 13 3 1 9 1 70

Tabell 2. Fördelningen av olika typer och antal av pärlor i Berga-gravarna.
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Pärlor
Pärlor utgör en viktig fyndgrupp i Berga-gravfältets 
gravar – om än inte lika framträdande som på det 
samtida gravfältet i Västra Bökestad. Där gravarna på 
det senare innehöll totalt 1066 pärlor fördelade på 31 
gravar rör det sig i Berga om 26 gravar med totalt 380 

pärlor (Helander & Zetterlund 1997). Detta är ändå 
en mycket hög siffra jämfört med samtida gravplatser 
i andra regioner (Svanberg 2003). Gravarna som inne-
höll pärlor finns utspridda över hela den utgrävda delen 
av gravplatsen, men det finns en tydlig koncentration 

A68 A70 A77 A93 A95 A98 A99 A100 A102 A106 A113 A117 Summa Utseende
24 3 15 1 1 Blå
22 1 L. Blå

1 1 1 Seg. Blå
Facet. Blå

2 Grön
1 Seg. Grön

1 Vit
1 Seg. Vit

1 9 Gul
6 Seg. Gul
3 Klar
3 Guldfolierat
1 Silverfolierat

1 1 Röd glasfluss
Vit glasfluss

1 Grön glasfluss
1 Gul glasfluss
1 Melon

Blå m. ögon o. linjer
Blå m. ögon
Vit m. kors. Våglinje
Vit m. kors. linje

1 Vit m blåa ögon
1 Millefiori

Röd m. gula prickor
1 1 Cyl. Grön m. röd zigz

Cyl. Vit m. röd linjer
1 1 Grön m. linje

Röd med vit/svart öga
Karneol facetterad
Karneol cyl. o. facett
Bergskristall slät
Bergskristall facett
Stenpärla obest
Bronspärla
Lerpärla

2 10 Glassmälta
1 1 2 1 4 73 4 31 1 1 1 1 304 Antal/anläggning

24 76 Övriga - försvunna
1 1 2 1 4 97 4 31 1 1 1 1 380 Totalt
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enstaka specialpärlor som t ex två millefiori-pärlor och 
ett 20-tal smälta pärlor/glassmältor som inte kan be-
stämmas närmare. De mera vanliga typerna av pärlor – 
t ex runda blå av glas och röda tunnformade av glasfluss 
– förekommer i flest gravar medan de mera speciella 
pärlorna uppträder i de pärlrika gravarna. Detta gäller 
också bergskristall-, karneol- och bronspärlorna som 
uppträder i tre av de pärlrikaste gravarna – A46, A49 
och A63. Den generella överensstämmelsen i pärlsam-
mansättning med fynden på Västra Bökestad och de på 
gravplatsen vid Bogla, Småland (Artelius & Kristens-
son 2005; Artelius 2010) som här använts som jämfö-
relsematerial betyder att dateringarna bör ligga under 
vendeltid och vikingatid. Dateringarna av de enstaka 
pärlorna, som baseras på Johan Callmers avhandling 
från 1977, är i de flesta fallen ganska breda med undan-
tag för de mera speciella pärlorna. Dessa förekommer 
som nämnts bara i några få pärlrika gravar och pärlornas 
dateringspotential är därför begränsat. Kombinationen 
av olika pärlor kan dock också ge vissa indikationer.
 Grav A98 med flest pärlor (97 st) har huvudsakligen 
enkla runda glaspärlor av olika färgar (56), men även 
en del segmenterade pärlor (15 blå, 2 klara, 2 guldfo-
lie och 6 gula; se figur 8). Denna sammansättning är 
snarlik den i grav A190 på Västra Bökestad (Helander 
& Zetterlund 1997:54), som där har daterats till slu-
tet av vendeltid.
 Grav 49 har bl a en blå avlång, facetterad pärla 
som enligt Callmer hör hemma mellan 790 och 860 
(1977:80). Grav 129 på V Bökestad med en liknande 
pärla har placerats i övergången vendeltid-vikingatid 

Gravarna med det högsta antalet pärlor 

Gravarna med den största mängden metallfynd

Figur 7. Karta över spridningen av gravarna med det 
högsta antalet pärlor respektive med den största mäng-
den metallfynd.

Figur 8. Glaspärlor från grav A98 (modern uppträd-
ning). Skala 1:1,5.

till den centrala delen av det undersökta området (fi-
gur 7). Här påträffades inte bara 11 av de 26 gravarna, 
men även fyra av de fem pärl-rikaste gravarna med mera 
än 30 pärlor (A46, A63, A98 & A100) och tre av fem 
gravar med mellan 3 och 5 pärlor (tabell 2). De flesta av 
gravarna med pärlfynd utanför detta centrala område 
har mindre än fem pärlor och oftast bara en enstaka. 
Undantaget är graven A49 som ligger sydöst om det 
karterade undersökningsområdet bland de gravar som 
inte togs bort 1962-63. Med 76 pärlor har denna grav 
den näst rikaste pärluppsättningen.
 Huvudparten av pärlorna är gjorda av glas och glas-
fluss (tabell 2). Därtill kommer 17 pärlor av bergskris-
tall, 15 pärlor av karneol, två pärlor av obestämt sten, 
två gjutna bronspärlor och en pärla av bränd lera. Bland 
glaspärlorna dominerar de enkla runda glaspärlorna i 
olika färger och storlekar (140 st) följt av pärlorna av 
glasfluss varav en del med olika former för dekor (45) 
och de segmenterade pärlorna (38). Därtill kommer 
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(Helander & Zetterlund 1997:56) och grav 569 på 
Fiskeby-gravfältet med samma pärltyp har daterats 
till 800-talet utifrån den typologiska dateringen av en 
spännbucklarest (Lundström 1970:63). A49 innehöll 
också en millefiori-pärla, som närmast förknippas med 
tidigare järnålder (Helander & Zetterlund 1997:53) 
men dels kan det röra sig om en gammal ärvd pärla, dels 
dyker formen även upp omkring år 800, vilket stämmer 
med dateringen av den blå facetterade pärlan.
 Gravarna A46 och A63 har båda såväl bergskristall- 
och karneolpärlor som var sin bronspärla (figur 9). 
Liknande men mindre omfångsrika pärluppsättningar 
i gravarna A12158 och A15992.2 på Bogla-gravplat-
sen har av Tore Artelius daterats till 800-talet (Arte-
lius 2010:158 och 189) medan samtliga bronspärlor 
på V Bökestad ligger i vikingatida gravar (Helander & 
Zetterlund 1997:51). Grav A63 har dessutom en blå/
svart glasflusspärla med inlagda ögon med röda och 
gula strålar (960 - 990 e Kr enl Callmer 1977:85; He-
lander & Zetterlund 1997:57). En liknande hittades 
i grav 557 (även med 8 bergskristall- och 12 karneol-
pärlor) på Fiskebygravfältet som metall-daterades till 
900-talet (Lundström 1970:64; 1965:pl 22). Uppsätt-
ningen i grav A63 omfattade vidare en blå/svart pärla 
med pålagda gula ögon som är vanligast under 790-
820 men även förekommer 885-950 e Kr (Callmer 
1977:86). Slutligen fanns i A63 tre vita glasflusspärlor 
med korsande vågband i rött – en typ som förekom-
mer under hela 800- och 900-talen (ibid:87). Även 

bergskristallpärlorna omfattar en blandning av äldre 
släta runda och yngre som är facetterade (ibid:91; Pe-
tersson & Ulfhielm 2000:22) och förklaringen skulle 
således kunna vara att pärluppsättningen i A63 består 
av såväl nya som gamla, ärvda pärlor. Denna förkla-
ringsmodell är kontroversiell men med tanke på Terra 
sigillata-kärl som bevisligen har deponerats i gravar i 
Sverige när dessa var antikviteter så är tanken inte helt 
omöjlig. A46 och A63, som har ganska likartade upp-
sättningar och torde vara samtida, bör därför sannolikt 
placeras i 900-talet med utgångspunkt i de pärlor som 
har den senaste typologiska dateringen.
 I ovannämnda A46 och A63 samt i A19, A20 och 
A95 uppträder gröna pärlor med ett rött vågband. 
Liknade finns i de Bogla-uppsättningar som Artelius 
placerar i 800-tal (Artelius 2010:189) och i V Böke-
stadgravar där de ges en bred datering till övergången 
vendel-vikingatid och vikingatid (Helander & Zetter-
lund 1997:63f).
 Pärlfynden bör emellertid kunna användas till mera 
än datering. Till en början visar deras allmänna fö-
rekomst och det faktum att en typologisk kronologi 
överhuvudtaget är möjlig att pärlorna var populära in-
slag i smyckeuppsättningen. Enligt Fredrik Svanbergs 
avhandling om det vikingatida gravskicket i sydligaste 
Sverige uppträder de främst i kvinno- och barngra-
var (2003:21). I sju av nio vendeltida mansgravar på 
Vilhelmsberggravfältet förekom dock mellan 1 och 
8 pärlor per grav (Petersson & Ulf hielm 2000:28). I 

Figur 9 . Brända karneol- och bergskristallpärlor, två glaspär-
lor samt en lerpärla (längst ner) från grav A46. Skala 1:1.

de status-kategoriseringar som Svanberg föreslår 
för de olika regionerna är det huvudsakligen me-
tallsmycken som avgör status men i frånvaro av 
spännbucklor, treflikiga spännen och dylikt utgör 
förekomsten av pärlor ett statusmarkerande in-
slag (2003:57). Kvinnogravarna med såväl metall-
smyckeuppsättning som pärlor utgör således det 
högsta sociala skiktet och gravar enbart med pärlor 
det nästhögsta. Mängden av pärlor tycks genomgå-
ende vara högre i gravarna av högsta statusklass (t ex 
i sydvästra Skåne, ibid:96). Svanberg skiljer i denna 
förbindelse inte på om det rör sig om (antagligen 
skandinavisk framställde) glaspärlor, bronspärlor 
eller importerade karneol- och bergskristallpärlor. 
I jämförelse med de två Linköpingsgravplatserna 
är mängden av pärlor i gravarna i Halland, Skåne, 
Blekinge, Småland och på Öland ganska begränsad. 
I de flesta fallen har de rikaste gravarna upp till 20 
pärlor (Svanberg 2003:28, 96, 101, 106 och 118). 
På Öland har gravarna upp till som mest 43 pär-
lor medan Igelösa i Småland är ett undantag med 
upp till 55 pärlor i en grav (ibid:73 och 82). På 
ovannämnda Bogla har de två pärlrikaste gravarna 
24 respektive 37 pärlor (Artelius & Kristensson 
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2005:80 och 87) att jämföra med 97, 76 och 70 i de tre 
rikaste gravarna på Berga-gravfältet och 162, 150 och 
100 i de tre rikaste på V Bökestad (Helander & Zet-
terlund 1997:62f). Helander et al nämner även en grav 
med 120 pärlor från Norrö, Heda sn, Ög. Detta kunde 
tyda på att det finns skillnader i tillgången på pärlor och 
eller deras betydelse/sociala värde mellan olika delar av 
Sverige. På den äldre vendeltida gravplatsen Vilhelms-
berg har de två pärlrikaste gravarna 52 och 53 pärlor 
– även det höga antal. Fiskebygravplatsens vikingatida 
gravar (800-900-tal) faller något utanför mönstret med 
bara 26 och 35 pärlor i de pärlrikaste gravarna (Lund-
ström 1965:113ff). Det generellt högre antalet pärlor 
i Östergötland än längre söderut avspeglar möjligen ett 
kortare avstånd till Birka.
 En intressant forskningsfråga skulle kunna vara att 
närmare jämföra de två Bergagravarna med bergskris-
tall- och karneolpärlor med gravar som har liknande 
uppsättningar på Fiskeby-gravfältet, Vilhelmsberg-
gravfältet, några öländska gravfält med flera andra. 
Har de gravlagda i dessa gravar enbart det gemensamt 
att de tillhör samma samhällsklass eller finns det andra 
gemensamma nämnare som binder ihop dem – t ex en-
gagemang i handelsnätverk med tanke på den impor-
terade bergskristallen och karneolen? Såväl de mycket 
pärlrika Bökestad-gravarna, som inte har pärlor av dessa 
material, och de något fattigare Bogla-gravarna som 
har båda delarna visar på att det inte finns något en-
kelt förhållande mellan rikedom och tillgång till dessa 
material. Detta stöds av förhållanden på Vilhelmsberg-
gravfältet där de få bergskristallpärlorna inte uppträder 
i de två pärlrikaste gravarna men i gravar som tillhör en 
lägre statusklass (grav 20004 och 20014; Petersson & 
Ulfhielm 2000:22 och 28). De flesta bergskristall- och 
karneolpärlorna på Fiskeby-gravfältet låg som nämnts 
ovan i den pärlrikaste graven A557, men enstaka pär-
lor uppträder i ytterligare fyra gravar av varierande sta-
tus bedömt utifrån det övriga gravgodset (Lundström 
1965:gr 338, 399, 569, 595). Häri ligger ett intressant 
ämne för framtida forskning.

Metaller
Beskrivningen har delats upp efter mer eller mindre 
karakteristiska och bestämbara föremålskategorier 
och material.

Smycken

Ryggknappspännen
Fragment av våfflat bleck från de övre kantdelarna 
av ryggknappspännen har hittats i gravarna A50 och 
A51 (figur 10). Detta motsvarar fynden i två gravar på 
Västra Bökestad (A112 och A1811) medan det i den 
tredje graven på samma gravfält påträffades flera delar 
av ett rikare dekorerat spänne (Helander & Zetterlund 
1997:42). Även om det inte finns närmare daterande 
fragment bevarade från Berga-spännena är det rimligt 
att anta en liknande datering till 700-tal som exempla-
ren från V Bökestad.
 A51 ligger mitt i den centrala, rika gravgruppen, som 
även omfattar den möjligen äldre graven A100 (se ned-
an) i den utgrävda delen av gravfältet (figur 7). A50 lig-
ger nordväst om A49 (med gravklot) i den södra – icke 
karterade – delen av gravfältet. Detta skulle kunna tyda 
på att gravplatsen har minst två ursprungspunkter som 
den växt från och som med tiden växt ihop.

Fibulor 
Fibulan i grav A100 är något eldskadad och därför svår-
bestämbar. Den i det deformerade skicket 8 cm långa fi-
bulan har en utskjutande långoval fot och en på längden 
vinkelböjd kropp med två set av tvärgående, räfflade 

Figur 10. Våfflat bleck från ryggknappsspänne 
(grav A51). Skala 2:1.
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vulster på ovansidan (figur 11). Dessa drag pekar mot 
en datering i folkvandringstid vilket gör denna grav till 
den äldsta daterade graven (400-600-tal) på den 1962-
63 utgrävda delen av Berga-gravplatsen.  Pärlfynden i 
graven pekar på att det rör sig om en kvinnograv.
Sex stycken ornerade bronsfragment från grav A98 kan 
vara rester av ännu en fibula. Det största fragmentet 
är 4,5 cm långt och triangulärt med en bredd av 1 cm i 
den ena änden och 0,5 cm i den andra. Den ena sidan 
är välvd och försedd med tvärgående dekorband. Typ 
och datering är oklar. 

Spännbucklor
Grav A49, som låg söder om det slutundersökta grav-
området, innehöll utöver en rik pärluppsättning en 
liten spännbuckla av vendeltida/tidig vikingatida typ 
(figur 12). En nära parallell hittades i brandgraven grav 
349 på Birka (Arbman 1943, Taf58:1, 99). Den sena-
re är tillsammans med det övriga gravmaterialet, som 
bl a omfattar kedja, enstaka brons- och glaspärlor samt 
nyckel, daterat till 800-talet.
 Branddeformerade rester av minst en dubbelskalig 
spännbuckla – antagligen av typ 51 – hittades i grav 
A68 (figur 13). En liknande spännbuckla hittades på 
70-talet i en av fem rika kvinnogravar på gravfält 12a, 
Bådstorp i Kvillinge socken (Nilsson 1981:11). Frag-
ment av en spännbuckla i grav A174 på Västra Bökestad 
har också hänförts till en dubbelskalig typ, vilken mest 
sannolikt ska dateras till 900-talet (Helander & Zet-
terlund 1997:40).
 Ett profilerat bleck i grav A46 kan vara en rest av 
en spännbuckla.

Runt hänge/rundspänne
En rest av en rund ornerade bronsskiva från A68 kan 
vara en del av ett runt hänge (jmf t ex grav A3 på grav-
fält 12a, Bådstorp; Nilsson 1981:10) eller ett rund-
spänne. Föremålet har tyvärr inte gått att lokalisera för 
närmare studium.

Kedja
Rester av gulmetall-kedjor har påträffats i gravarna A46, 
A51 och A63 (figur 14). A51 bör utifrån fragmenten 
av ett ryggknappspänne i graven dateras till vendeltid 
medan de två andra gravarna med stora pärluppsätt-
ningar bör dateras till 900-talet. Kedjan i A46 är gjort 
av vriden bronstråd. Kedjorna uppträder i tre av de ri-
kaste gravarna (sannolikt kvinnogravar) på Bergagrav-
platsen. Liknande kedjor har påträffats i åtta gravar på 
Västra Bökestad (Helander & Zetterlund 1997:44) och 
har också hittats i 800-talsgraven A417 på Fiskebygrav-
fältet (Lundström 1965, Taf21:5).

Figur 11. Fibula från grav A100. Skala 1:1.

Figur 13. Två rester efter brandskadad dubbelskalig 
spännbuckla (grav A68). Skala 1:1.

Figur 14. Fragment av gulmetallkedja påträffat i grav 
A63. Skala 2:1.

Figur 12. 3D-scannad bild av vendeltida spännbuckla 
från grav A49. Skala 2:1.
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Vapen och redskap

Pilspets
I grav A62 hittades en enstaka pilspets av en gulmetall-
legering (figur 15). Den har en total längd av 11 cm va-
rav bladet utgör 5,7 cm. Största bredden på bladet är 
1,2 cm. Holken är sluten med fyrsidig avslutning om-
kring en fyrsidig avsmalnande tånge. Runt holken vid 
övergången till bladet ses spår av ornering i form av två 
parallella linjer.
 Spetsen av järn som påträffades i A105 (tveksam 
grav) är kortare (8 cm) med ett kortare (4 cm), bre-
dare (2,5 cm) blad och en öppen holk (figur 16). Med 
tanke på dimensionerna är det här snarare frågan om 
en lansspets.
 Dessa två fynd utgör de enda entydiga delarna av 
vapenutrustning som påträffats på Berga-gravfältet. 
Västra Bökestad har inga vapenfynd alls (Helander & 
Zetterlund 1997). Observera att det i grav A2 på grav-
fält 12a, Bådstorp, Kvillinge socken bland en i övrigt 
traditionell kvinnoutstyrsel även hittades en pilspets 
av järn (Nilsson 1981:16f).

Kniv
Knivar har påträffats i gravarna A16, A68, A84 och 
A100 samt i en av de tveksamma gravarna A110 i grav-
områdets östra del. Ett 5 x 1 cm stort bleck i graven A33 
kan också vara ett knivbladsfragment. Enbart kniven 
i A110 är hel med ett ca 10 cm långt blad och en 9 cm 
lång tånge (figur 17). Agneta Bennet misstänker i sin 
anläggningsbeskrivning att det kan röra sig om ett sen-
tida fynd. I inget fall hittades bryne i samma grav vilket 
var fallet i tre av de tio gravar med knivar på Västra Bö-
kestad (Helander & Zetterlund 1997:48).

Sax, nål, pryl och pincett
I graven A33 hittades ena halvan av en bygelsax (figur 
18). Från A51 härrör en 6 cm lång järnnål med omvikt 
huvud och ett fragmenterat föremål i A84 kan också 
vara resterna av en järnnål. I grav A33 påträffades förut-
om saxen, en kniv, en brodd, en del obestämda fragment 
samt sex rostklumpar där eventuellt nålar kan gömma 
sig. I grav A14 fanns en nål av brons med omvikt huvud. 

Figur 16. Lansspets(?) påträffad i anläggning A105. Skala 1:1.

Figur 17. Knivblad från A110. Skala 1:1.

Figur 18. Ena halvan av bygelsax påträffad i A33. Skala 1:1.

Figur 15. Pilspets påträffad i grav A62. Skala 1:1.
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Grav A34 innehöll ett 10,5 cm långt föremål som kan 
vara en fragmenterad pryl. Sylarna som påträffades på 
Västra Bökestad (Helander & Zetterlund 1997:49) har 
ingen motsvarighet på Bergagravfältet. Däremot upp-
träder små pincetter i grav A77 respektive grav A108.

Söljor och rembeslag
Söljor av brons förekom i grav A14, A63 och den tvek-
samma graven A117 medan söljor av järn påträffades i 
gravarna A46, A61, A87 och A98. Rem-och remände-
beslag av järn (i två fall med påsittande sölja) hittades 
i gravarna A14, A16, A17, A33, A74 och A94. Fynd-
materialet av bältesdetaljer är således något rikare än 
på Västra Bökestad (Helander & Zetterlund 1997:47).
I grav A49 framkom en hyska.

Broddar och annan hästutstyrsel
Hästbroddar av standardtyp med två skänklar och en 
brodd i mitten uppträder i tio gravar (A10, A25, A31, 
A33, A47, A51, A72, A88, A97, A101). I varje grav 
finns en hästbrodd förutom i A51, som har två och de 
uppträder därför helt klart som pars-pro-toto kanske 
till och med för hela hästen (osteologi saknas på Berga). 
Mängden förefaller vara mindre än på Västra Bökestad 
(Helander & Zetterlund 1997:50).
 En del av de okarakteristiska beslagen i såväl järn som 
brons kan också härröra från hästutstyrsel. Ett mera 
speciellt remändebeslag i järn som slutar i en liten krok 
(A74) har en exakt parallell i grav 975 på Birka (Arb-
man 1943, 402, abb 354a), där den tolkats som en del 
av ett huvudlag.

Skrin och nyckel
Metalldelar efter träskrin har med säkerhet påvisats i 
A14 med tre ornerade överfallsbeslag i järn och A68 
med ett litet gjutet överfallsbeslag av brons (figur 19 
& 20). Det senare avslutas i ett djurhuvud och har 
bl a paralleller i kammargravarna 639 och 845 på Bir-
ka (Arbman 1943 Taf 260:1 och 263:1). Keramiken i 
båda Birkagravar placerar dem under 900-talet (Selling 
1955:231ff). I A14 finns dessutom ett stort antal andra 
järnbeslag samt sex krampar, 11 spikar och 35 nubbar 
som enligt jämförelser med Birkamaterialet med stor 
sannolikhet kan härröra från skrinet eller skrinen (jmf 
bl a grav 353 i Arbman 1943, Taf 271:2). Åtta brons-
bleck med nitar varav två ornerade kan höra till en ut-
smyckning av A14-skrinet/skrinen.
 Fynden från grav A71 omfattar ett gångjärn och ett 
annat beslag med nitar tillhörande ett skrin och i grav 
A2 påträffades en liten anhopning av fragment av ni-
tar (16) och skållor (11) som också skulle kunna här-
röra från ett skrin liksom de 15 märlorna och 8 nitarna 
i grav A101.

Figur 20. Skrinbeslag av gulmetall med djurhuvud 
från grav A68. Skala 1,5:1.

Figur 19. Skrinbeslag i järn från A14. Skala 1:1.

En 7,3 cm lång, fyrsidig ten böjd i båda ändar med ett 
vinkelrät utspring nära ena änden kan vara en nyck-
el. Fyndet gjordes i den tveksamma graven A112. Ett 
liknande föremål i grav 997 på Birka har tolkats som 
nyckel (Arbman 1943, Taf 275:7). Bland fynden från 
A112 finns dock inga fragment som kan tolkas som res-
ter efter skrin. Inga nycklar verkar ha påträffats på V 
Bökestad medan en enkel nyckel ingår i utrustningen 
i den sena 900-talsgraven A567 på Fiskebygravfältet 
(Lundström 1965, Taf21:21).

Tenar av järn och brons 
Tenar av järn förekom i 10 gravar. I de flesta fall är det 
en ten per grav men i grav A51 hittades fem tenar. Läng-
den på de raka eller mer eller mindre böjda tenarna va-
rierar mellan 2,5 och 4,5 cm och tjockleken mellan 0,2 
och 0,8 cm. I grav A46 hittades en bronsten böjd som 
en bygel. De tre ringarna av bronstenar i A20 (frgm), 
A51 och A102 (frgm) verkar för små för att anses som 
fingerringar. 
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Övriga beslag och bleck/plåt av järn och brons
Utöver de ovannämnda beslagen som hänförts till skrin 
framkom obestämda järnbeslag i ytterligare 10-11 gra-
var med det största antal (7) i grav A102. I de flesta fal-
len går det inte att bestämma närmare vad beslagen har 
använts till men beslagen från grav A63 har tolkats som 
knivskedebeslag. Det hittades dock ingen kniv i graven. 
Obestämda bleckfragment av brons har hittats i två 
gravar – A20 och A49. Det kan inte uteslutas att det 
rör sig om fibelfragment. Tre obestämda bleck av järn 
framkom i grav A46 och obestämda plåtbitar i ytterli-
gare tre gravar – bl a grav A102 (2 st).

Spik, nit, kramp och märla
Från en till sju järnspikar av olika storlekar har hittats 
i 18 olika gravar. Flest (7) framkom i grav A51. Stor-
leken varierar mellan 1,3 och 9 cm med motsvarande 
variation i spikhuvudets storlek. Ett par bronsspikar 
framkom i A14 och A85.
 Nitar – utöver de i A2 och A101 som hänförts till 
skrin – förekommer oftast i ett enstaka exemplar i yt-
terligare 10 gravar. Det samma gäller krampor med det 
högsta antalet (6) i A14. De senare kan dock också här-
röra från skinet/skrinen i denna grav.
 Märlor förekommer i grav A51 och A59 – utöver de 
som hänförts till skrinet i A101.

Övriga metallfragment
Obestämbara fragment och små föremål av järn på-
träffades i 33 gravar. Tre gravar skiljer ut sig med lite 
större fyndmaterial – grav A33 (med 10 lite större frag-
ment), grav A77 (9 fragment) och grav A101 (med 10 
fragment).
 Obestämda fragment av gulmetall har hittats i fem 
gravar: A46, A49, A51, A52 och A68. Därtill kommer 
enstaka smältor i gravarna A14, A46 och A67.
 Obestämbara rester av gulmetall-föremål förekom-
mer i gravarna A50, A63 (3 rörformiga) och A102 
(tråd).
 Sju små fragment i den tveksamma graven A110 kan 
vara av silver.

Fördelningen av metallfynd
Bland gravarna med järnfynd står en handfull gravar ut 
med ett något rikare fyndmaterial (figur 7). I grav A14 
är förklaringen sannolikt den att en stor del av besla-
gen tillhör skrinet eller skrinen som följde liket/liken 
på bålet. Det samma gäller sannolikt de mindre metall-
fyndkoncentrationerna i A2 och A101. Även i A102 
utgörs metallen mest av beslag där det dock är mindre 
klart om de kan härröra från ett skrin. I A51 påträffa-
des den största mängden tenar och spik av järn, medan 
metallkoncentrationen i grav A33 bestod av obestäm-
bara, förrostade fragment. A2 och A33 är de enda gra-
var i gruppen som ligger utanför den centrala gruppen 
av rika gravar.
 Bronsfynden – utöver smyckena – är färre men mera 
jämt fördelade över de gravar där de förekommer. En 
koncentration av bronsbeslag i grav A14 kan säkert hän-
föras till ovannämnda skrin. Grav A50 och A63 med 
ryggknappspänne och kedja respektive innehöll även 
flera andra bronsfragment, vilket understryker dessa 
gravars relativt högre status.
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Keramik
Det keramiska materialet delas upp i två undergrupper 
– kärl och bränd lera. 

Kärl
Gruppen omfattar totalt 1674 fragment och 6632 
skärvor med en samlad vikt på 13,5 kilo. Därtill ska 
läggas sex helt eller delvis rekonstruerade kärl med en 
samlad vikt på 6-8 kilo. Det totala materialet represen-
terar minst 65 olika kärl. Av dessa är 24 antingen helt 
eller delvis rekonstruerade eller är det som kan kallas 
fullrepresenterade kärl. Med begreppet ”ett fullrepre-
senterat kärl” menas att minst en mynningsskärva, en 
bukskärva och en bottenskärva kan knytas till detta kärl, 
vilket betecknar det absoluta minimum som krävs för 
att man kan anta att kärlet ursprungligen deponerats 
i helt eller nästan helt skick. Det förekommer förvisso 
använda kärl där hela mynningskanten har knackats 
av för att jämna till en delvis sönderslagen mynning, 
men dessa är undantag som kan lämnas därhän utan 
att rubba den större bilden. Av ytterligare sex kärl (utö-
ver de 24) har det bevarats tillräckligt stora mynnings-
skärvor för att tillåta ett rekonstruktionsförsök för 
kärlets mynningsdel vilket i sin tur möjliggör en viss 
typologisk klassificering. De flesta kärl – med undan-
tag för två tidigslaviska eller slaviskt inspirerade kärl – 
är gjorda utan någon större omsorg om en tydlig eller 
symmetrisk profil, som det är vanligt när det gäller pe-
riodens inhemska keramikproduktion. Detta gör såväl 
typologi som jämförelser med kärl från andra orter be-
svärliga och begränsat informativa. Eftersom Dagmar 
Selling trots dessa problem har gjort en allmänt känd 

och använd uppdelning för vikingatidens hushållske-
ramik (AIV) finns det ingen anledning att inte relatera 
Bergas gravkärl till denna (Selling 1955, 13). Det ska 
dock tilläggas att gränserna mellan Sellings grupper 
är ganska flytande. Typerna AIV2a, AIV3a1, AIV3b, 
AIV3c och AIV4a-b finns representerade med AIV3a1 
som den vanligaste i Bergas gravkeramik. Möjligen ska 
ett kärl snarare hänföras till typen AIV1, men denna 
grupps självständiga existens är tveksam (Selling 1955, 
157). Samma bild gäller i det fyndmaterial som ligger 
till grund för Dagmar Sellings arbete, där dock AIV3c 
dominerar (figur 21) och går efter allt att döma igen i 
de flesta vendel-vikingatida fynden från södra Sverige 
(se t ex Artelius 2010:188 och Bäck 1998:116). Ofta 
saknas dock illustrationer av keramiken sannolikt då 
den anses representera de vanliga typerna från perioden 
(Helander & Zetterlund 1997:68ff; Petersson & Ulf-
hielm 2000:23). Av texten i Västra Bökestad-rapporten 
framgår att det är de samma kärltyper som uppträder 
där som på Berga-gravfältet åter igen med AIV3a1 som 
den vanligaste (Helander & Zetterlund 1997:68ff). 
 Grova gods dominerar i Bergas kärl, men hela 
spektret från närmast obefintlig magring till 25-30 % 
grovt krossat granit är representerat. Ingen annan till-
satt magring än krossad bergart har observerats makro-
skopiskt och enbart granit tycks ha använts. Långt de 
flesta kärlen har remsbyggts och det har inte observe-
rats några spår efter användning av kavalett. Flera kärl 
– de flesta av typ AIV4 – har modellerats. Där utsi-
dan är välbevarad är den som oftast obehandlad vilket 
innebär att formningsspåren fortfarande är synliga. En 

Figur 21. Histogram över frekvensen av olika kärltyper enligt Sellings typologi i fynd-
materialen från Birka, Berga och Västra Bökestad.
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AIV2a. A94:F4

AIV3a1. A46:F2, F9

AIV4a. A93:F3, F6

AIV3b. A98:F1

AIV3c? A118:F2

AIV4b. A20:F6

Figur 22. Rekonstruktionsteckningar av de olika AIV-kärltyperna på Berga. Skala 1:2.

del kärl har glättad utsida men inga är tydligt polerade. 
På V Bökestad har minst ett kärl med polerad utsida 
påträffats och trots att grova gods dominerar även här 
så beskrivs flera av kärlens gods som fint, tunt och väl-
bränt (Helander & Zetterlund 1997:69f). Detta gäller 
särskilt ett miniatyrkärl från A106, som ska presente-
ras närmare nedan.
 Bergakärlens beräknade mynningsdiametrar mel-
lan 8 och 23 cm med en koncentration mellan 12 och 
16 cm visar att det företrädevis är små till mellanstora 
kärl som valts till gravarna. De få beräknade mynnings-
diametrarna på V Bökestad-kärl ligger mellan 8 och 25 
cm (ibid). Utöver de två dekorerade slaviska kärlen som 
presenteras närmare nedan förekommer ornamentik på 

3-5 andra Bergakärl. Det rekonstruerade AIV2a-kärlet 
i grav A17 (A17:4-5) har dekorerats med två horison-
tella rader av små instick (figur 23). Någon omedelbar 
parallell har inte påträffats bland publicerade material 
men denna enkla dekor är inget exceptionellt i sig. En 
tre millimeter tjock mynningsskärva av ett fint gods 
med tre horisontella, tunna streck på den glättade ut-
sidan påträffades i grav A93 (A93:2) som enda rest ef-
ter detta kärl. Två små, glättade skärvor från grav A51 
(A51:3,10) bär dekor av inristade streck sannolikt i 
någon sorts vinkelband. På ett par kärl finns horison-
tella fåror en bit under mynningen. Det rör sig om ett 
AIV2/3a1-kärl i grav A95 (A95:6,7) som kan jämföras 
med ett kärl i Birka grav 95 (Selling 1955, Taf 47:2) och 
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Figur 24. A: Rekonstruktionsritning av kärl av Feldberg-
typ påträffat i grav A55 med kvadratisk stensättning. 
B: Foto av rekonstruerat Feldberg-typ kärl påträffat som 
lösfynd nära Fristad, Ög (efter Selling 1955). Skala 1:3.

Figur 23. Foto av ornerat kärl från grav A17.

med ett fynd från Skå sn, Uppland (ibid, Taf 46:4)3. 
Den djupa fåran som syns under randen på ett kärl i 
graven A99 (A99:7,3) och som på en annan mynnings-
skärva har hamnat högre upp och blivit en förtunning 
av mynningsläppen istället visar svårigheten i att bedö-
ma om sådana enkla element verkligen är dekor. På Väs-
tra Bökestad är dekoren begränsat till två AIV3b-kärl i 
form av en rad runda intryck (finger?) under den utåt-
böjda mynningen (Helander & Zetterlund 1997:71).
 De flesta eller alla kärlen är brända i oxiderande at-
mosfär men en del är svarta eller gråbruna som följd 
av sotning sannolikt i samband med användningen av 
kärlen. Kärlen är vanliga hushållstyper och förefaller 
också i en del fall vara använda kärl även om det inte är 
lika vanligt att träffa på förkolnade organiska lager och 
sotning som det är på äldre järnålderskärl som använts 
som urnor. Egentliga ”matskorpor” har inte hittats på 
något av Berga-kärlen.

Slaviska kärl
Två kärl från gravarna A55 och A75 avviker klart från 
de övriga i såväl form som dekor. Om kärlen inte är 
importerade slaviska kärl är de goda kopior av sådana. 
Kärlet från A55 (figur 24) har sina närmaste parallel-
ler bland kärl, påträffade bland annat på Birka, som av 
Selling 1955 (AII3b) och senast S Brather 1996 har 
bestämts som tillhörande Feldberg-typen (sent 700-tal 
och 800-talet; Brather 1996; Roslund 2001:91). Till 
gruppen hör även ett lösfynd från Fristad i Östergöt-
land (figur 24). Bergakärlet har en mynningsdiameter 
på 15 cm och en bottendiameter på 8,5 cm samt en 
rekonstruerad höjd på 16 cm. Godset är magrat med 
20-25 % krossad granit med en maximal kornstorlek 
på 2-3 mm. Kärlet har dekorerats med kamintryck 
på mynningsläppen; horisontella linjer under myn-
ningen och därunder ett vågband. Några centimeter 
över botten finns ytterligare horisontella linjer (Sel-
ling 1955:Pl23,5).
 Kärlet från A75 är något mindre med mynnings- 
och bottendiametrar på 12 cm och en höjd på 11, 5 
cm (figur 25). Godset har ungefär samma grovlek som 
Feldbergkärlet. Ytan är kraftigt vittrad som en följd av 
att kärlet bränts sekundärt på likbålet. Den konkava 
halsen har dekorerats med två sett av våglinjer. Form 
och dekor har likheter med Menkendorfkärl. En nära 
parallell från Askeby socken, d v s Bergas omedelbara 
grannskap, har dock diskuterats som varande inhemsk 
(Selling 1955:74).

3 De två parallellerna i Sellings verk har placerats un-
der typ AIV2 respektive AIV3a1 och demonstrerar således 
mycket tydligt att det inte finns några tydliga gränser mel-
lan grupperna.
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Figur 25. A: Rekonstruktionsritning av kärl med pa-
ralleller bland Menkendorf-kärl från grav A75. 
B: Snarlikt kärl från Askeby, Ög. 
C: Kärl med samma design men av sämre kvalitet från 
Birka. B och C efter Selling 1955. Skala 1:3.

Kärluppsättningen i gravarna
I 15 gravar (A9, 20, 21, 49, 50, 59, 63, 66, 71, 74, 75, 
86, 87, 96 och 98) hittades rester efter ett fullrepresen-
teret kärl i varje4 (tabell 3). Det antagligen relativt stora 
(bottendiameter 18 cm) tummade kärlet (AIV1/2?) i 
A9 har använts som urna. Det samma gäller det mellan-
stora AIV3a1-kärlet i A71, AIV-kärlet i A87, AIV 3b-
kärlet i A98, AIV3b/c-kärlet i A63 och AIV3c-kärlet i 
A20. I grav A49 har ett AIV2a-kärl använts som bikärl 
och i A66 har ett AIV4a-kärlet placerats som bikärl på 
likbålet. Även det dekorerade, slaviska/slaviskt inspire-
rade kärlet i A75 är sekundärt bränt och får räknas som 
bikärl på linje med det sekundärt brända AIV3a1-kärlet 
i A86. Det är oklart hur de övriga kärlen som AIV4b-
kärlet i grav A20; AIV3a1-kärlen i A50 och A59 och 
AIV-kärlet i A96 har använts. Denna grupp represen-
terar också huvuddragen i kärlvariationen i gravarna: 
Mellanstora och små kärl främst av typ AIV3a1 använ-
da som urnor och bikärl – i vissa fall sekundärt brän-
da sannolikt i samband med likbränningen (figur 26). 
Det finns enstaka exempel på större kärl som F2 m fl 
i grav A46. Mynningsfragmenten är för små för att ge 
upplysningar om kärlets storlek men främst buktjock-
lekarna mellan 16 och 19 mm och en bottendiameter 
på 13 cm tyder på ett något större kärl. 
 Den nästvanligaste förekomsten av keramik i gravar-
na är enstaka skärvor efter ett kärl i 12 gravar (A10, 38, 
61, 64, 72, 74, 82, 90, 97, 100, 101, 108) och skärvor 
efter två kärl i 3 gravar (A18, 43, 51). Enbart i fynden 
från A43 ingår sekundärt brända skärvor. Ett kärl plus 
större eller mindre rester efter ett annat kärl uppträder 
i åtta gravar (A2, 14, 15, 19, 70, 94, 95, 102). I A19 har 
det fullrepresenterade AIV2a-kärlet bränts sekundärt 
medan en mynning av ett AIV4-kärl inte har varit med 
på likbålet och även i A95 är det det fullrepresentera-
de AIV3a1-kärlet som har varit med på likbålet. I grav 
A70 kan båda kärlen ha fungerat som urnor eftersom 
det sitter rester av brända ben och träkol på insidan av 
en skärva tillhörande kärlet F12 (tabell 3). De fullre-
presenterade kärlen i denna grupp är av de samma ty-
per som i gravarna med bara ett kärl.
 Två fullrepresenterade kärl och rester efter två res-
pektive tre ytterligare kärl uppträder i grav A17 och 
grav A93. Ett dekorerat AIV2a-kärl (figur 23) har an-
vänts som urna i A17 medan det större AIV3a1-kärlet 
verkar ha använts som bikärl. Därutöver finns enstaka 
skärvor från två andra kärl. I A93 är de två hela kärlen 

4 Kärlet i A98 är inte fullrepresenterat men eftersom det är 
botten som saknas och kärlet i utgrävningsrapporten identi-
fierades som urna har botten antagligen varit i så dåligt skick 
att den inte ingått i fyndmaterialet. A74 är också ett undantag 
eftersom det i övrigt hela kärlet saknar mynning. A87-kär-
let var en urna som enligt utgrävarna sprängts av en granat!
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Figur 27. Urval av skärvor av perforerat kärl/cylinder 
påträffat i A105. Skala 1:1.

Figur 26. Diagram över fördelningen av beräknade mynnings- och botten-
diametrar på Bergas gravkärl.

av typerna AIV4a och AIV4b. Båda har bränts sekun-
därt på likbålet och det ena kärlet har därefter använts 
som urna. Skärvor från ett av de andra tre kärlen som 
är representerat i graven har också varit med på likbålet.
Två gravar har särskilt komplexa kärluppsättning-
ar. Det gäller graven A55 som utöver Feldbergkärlet 
innehöll ett fullrepresenterat AIV-kärl och skärvor 
från ytterligare fem kärl varav resterna från fyra hade 
varit med på likbålet. De tre fullrepresenterade kärlen 
i A46 är ett stort AIV-kärl (väggtjocklek nära botten 
19 mm), ett mellanstort AIV3a1-kärl, som varit med 
på likbålet, och ett mindre, genomsotad AIV4-kärl. 
De två förstnämnda är av grovmagrat gods medan det 
mindre kärlet är finare magrat. Något av dessa kärl har 
fungerat som urna – oklart vilket. Därutöver finns en-
staka skärvor av ytterligare sex kärl. Det rör sig om en 
mynnings- och en bottenskärva av vad som sannolikt 
var ett ganska stort AIV-kärl; Mynning och buk från 
ett mellangrovt magrat AIV3a1/2-kärl; En mynnings-
skärva från ännu ett grovmagrat AIV3a1-kärl samt en 
bottenskärva och bukskärvor från ytterligare tre kärl 
av obestämt typ och varierande gods. Denna komplexa 
kärluppsättning har sin motsvarighet i grav A106 på 
Västra Bökestad med rester efter minst fyra kärl (He-
lander & Zetterlund 1997, 68). Förutom ett mellanst-
ort AIV-kärl, som har varit med på likbålet5, förekom 
ett grovmagrat AIV3a1-kärl, ett litet tunnväggigt kärl 
(miniatyr?) och ett något större tunnväggigt kärl av 
avvikande, välbränt gods och med utsvängd mynning, 
som enligt Helander et al. kan mistänkas vara icke-lo-
kalt. Intressant nog hör såväl grav A106 som grav A46 
till sina respektive gravplatsers fyndrikaste kvinnogra-
var med stora pärluppsättningar.

5 Helander & Zetterlund noterar att inget kärl visar spår 
efter att ha varit med på likbålet men färgbeskrivningarna 
för flera kärl pekar på att så var fallet även om de inte defor-
merats av värmen.

Rester efter ytterligare 26 kärl – härav två fullrepresen-
terade av typen AIV3a1 – hittades i anläggningarna 
A105, 106, 110, 112, 113, 117 och 118 vilka inte har 
tolkats som gravar även om det förekommer spridda 
brända ben (obs att ingen osteologi gjorts) och ensta-
ka glaspärlor m m. Kärlen som uppträder är av samma 
typer som i gravarna med AIV3a1 som den vanligaste 
typen. Undantaget är resterna efter minst två perfo-
rerade kärl i A105 och A106 (figur 27). De är av lik-
nande godskvalitet och båda ganska tjockväggiga, men 
håldimetern ligger mellan 2,5 och 2,9 mm på kärlet i 
A105 och mellan 2,2 och 2,5 mm på kärlet från A106. 
Detta visar att det rör sig om två olika objekt. Det är 
ganska vanliga dimensioner på hålen i perforerade kärl/
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Grav Fullr K Del av kärl 1-3 sk Sek. br. Urna Bikärl I gravkonstrr.
A2 F1 F1b
A9 F1 F1

A10 F1
A14 F1,3 F4 F1+
A15 F1,4,5 F3
A17 F4,5

F6
F1
F4

F6 F4+?

A18 F3 F2
A19 F1 F1b F1
A20 F6
A21 F1,4 F1+
A38 F1
A43 F1, F2 F3 F3
A46 F2,4,11 

F3,4,9 
F11

F2b,9b 
F10a,13b 
F10b 
F11b 
F11c 
F13a

F3+ ? Ett av de tre fullrep 
kärlen. F2+ (stort 
K)

A49 F2,3 F2+
A50 F1
A51 F2,6,10,15,17 F3,10 F3+ m. orn
A55 F?,6 

F? 
F2 F4 

F5 
F10 
F11

F2 
F4 
F5 
F10

F2 m fl Feldberg

A59 F1,3,4,5,7
A60 F1 X
A61 F2 F2
A63 F6,8 F6+?
A64 F2
A66 F2,4 F2? F2+
A70 F1 F12 F1?,F12
A71 F1 F1
A72 F2
A74 F1, 3 Helt, u. myn.
A75 F2,3,4,5 F2+ Menkendorf ?
A82 F?
A86 F1,2,3,4,6,7 F6
A87 F4 F4 Sprängt!
A90 F?
A93 F5 

F3,6
F1, 2 F2 F3? F5 F3+? 

F1+?
F5 F3+

A94 F4 F2,3,5,8 F4 F2+

Tabell 3. Tabellen visar fördelningen av gravarnas keramikinventarier på fullrepresenterade kärl, delvis depone-
rade kärl och pars-pro-toto-skärvor. Sekundär bränning/sintring har angivits och kärlens användning som urnor/
bikärl.
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Grav Fullr K Del av kärl 1-3 sk Sek. br. Urna Bikärl I gravkonstrr.
A95 F6,7,10 F2, 8 F6+
A96 F1,4
A97 F1
A98 F1, 6 F1+
A99 F2,3,5,6,7,8 F7, 8 F7

A100 F7, 11, 12
A101 F1
A102 F4,8,13,15, 

17,18,19,21, 
23

F2

A105 F1 F1b 
F2

F1c 
F5

F1b perforerat

A106 F1,8,10 
F2,13,14 
F4,5,6,9 
F5,7,8,10,12 
F6
F8

F2 
F3

F6 perforerat

A108 F7
A110 F2,4,5,6,7 F1 

F6
A112 F1, 2
A113 F2 

F4
A117 F2,15,22 

F5,6,14,22 
F5,12,13,14 
F7,9,14,18

F5 F? F15

A118 F2

cylindrar som oftast uppträder på äldre järnålders bo-
platser (gärna i samband med smide) och på ”kultiska” 
stensättningar på flera gravplatser (Stilborg 2004). En 
lipidanalys på ett av de senare kärlen visade att färsk 
spannmål bränts i kärlet. En enstaka perforerad skärva 
har hittats i 1000-tals-lager vid Kriminalvårdsanstal-
ten i Skänninge (Stilborg 2006) och skärvorna i A105 
och A106 kan således vara åtminstone delvis samtida 
med gravarna. 

Sammanfattning – kärl
Kärl och skärvor förekommer i 42 av de ca 100 utgrävda 
gravarna på Berga. De är dock inte jämnt fördelade över 
det utgrävda området. I den sydligaste delen av området, 
söder om en Ö-V- linje som bildas av gravarna A21, 71, 
70, 72 och 64 (samtliga med keramik) ligger 23 gravar 
utan kärlfynd och enbart tre med kärl (A74, 75 och 86). 
Norr om stenmuren är det bara graven i treudden samt 
gravarna A9 och A10 som innehållar keramik. Ett fler-
tal av gravarna har innehållit ett enkelt kärl som ibland, 

men inte alltid, använts som urna för en del eller alla 
de brända benen. De många störningarna på området 
gör det svårt att avgöra om resterna av ett krossat kärl 
i ett lager med brända ben kanske har innehållit några 
av dessa. Grav A70 kan ha innehållit två urnor, varav 
det bara återstår enstaka skärvor av den ena.
 Kombinationen av ett fullrepresenterat kärl och res-
ter efter ännu ett kärl är också vanlig liksom gruppen 
där bara mindre delar av ett kärl återstår. I flera fall är 
dessa mindre kärlrester sekundärt brända efter att ha 
varit med på eller stått i utkanten av likbålet. Detta gäl-
ler dock också enstaka kärl som senare använts som ur-
nor. Seden att kärl placeras på/vid likbålet är välkänd 
under äldre järnålder i Sydskandinaviens brandgravar 
(Stilborg 1997:192). Förklaringar kan möjligen sökas 
i analogier till hinduistiska likbränningsritual där ett 
mindre kärl används för att hälla mjölk på det brin-
nande likbålet och mera generellt i de element av offer 
till gudarna som ingår i tankarna kring likbränning (se 
Kaliff & Østigård 2013:92). Seden tycks dock ha varit 
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mindre vanlig i Sydsverige än i Danmark under äldre 
järnålder. En annan äldre järnålderssed som tycks dyka 
upp igen här under vendel-vikingatid är pars-pro-toto, 
där enstaka skärvor representerar ett helt kärl (Stilborg 
1997, 192). Vi vet inte om dessa har tagits till gravritu-
alen som skärvor eller om hela kärl har krossats under 
gravritualen varefter bara enstaka skärvor deponerats 
här medan andra antingen inte har deponerats på ett 
sådant sätt att de bevarats eller har tagits bort till nå-
gon annan plats. Det är också oklart – bl a på grund 
av störningarna i området – om dessa skärvor har till-
kommit vid själva begravningen eller i samband med 
senare ritual. Senare offerhandlingar på gravområdet 
känns redan från yngre bronsålder där enstaka skärvor 
efter ett flertal kärl har påträffats i gravöverbyggnaden 
till brandgravar exempelvis på RAÄ 4 i Tåby socken 
vid Norrköping (Stilborg 2009).
 De kärl som har använts – antingen i helt skick eller 
som pars-pro-toto – är användbara och i flera fall tydligt 
använda hushållskärl. Det har skett ett urval som prio-
riterar mindre till mellanstora kärl. Kaliff & Østigård 
ser ett samband mellan kokkärl i gravarna och att den 
döda kroppen ses som ett offer som tillreds för gudar-
na (2013:87f). Detta är en intressant aspekt som dock 
inte förklarar hela keramikens komplexa roll i gravritu-
alet. Förekomsten av pars-pro-toto antyder att det kan 
ha varit viktigt att få med ett större funktionellt urval 
av kärl till det hinsida. Tanken att urnan ersätter den 
bortbrända kroppen runt skelettet är högst sannolikt 
också en del av ritualet eftersom associationerna mel-
lan människokropp och kärl finns globalt (Larsson 
2009:379 m ref). Det är inte svårt att föreställa sig att 
det inre gravskicket som användningen av keramiken 
hör till är mer eller mindre personligt komponerat (el-
ler enligt släktstraditioner) utifrån en fond av olika 
materiella och metafysiska konnotationer tillhörande 
en överordnat religiös förståelse. Tore Artelius pekade 
således på att just vikingatiden verkar ha varit en period 
med stor förmåga att ta upp och inkorporera olika ideer 
och traditioner (Artelius 2010:93, 269f).

Slavisk keramik och Östersjökeramik 
– en kontext för Berga-kärlen
Efter 60 års studier av slavisk/östersjökeramik i Sveri-
ge finns den grundläggande problemställningen kvar: 
Vilka kärl är framställda inom det slaviska området och 
transporterade till Sverige och vilka är inhemska kopior 
av slaviska kärl? 
 Diskussionen har centrerats kring de kärl och skär-
vor – mestadels från Birka-gravarna och Svarta jorden 
– som Selling 1955 placerade i gruppen AII i sitt klas-
sifikationssystem. Selling beskriver grupp AII således: 

”Bei der Hauptgruppe A II kam es darauf an, 
diejenigen Gefäße ausfindig zu machen, deren 
fremde Herkunft auf Grund eines oder mehre-
ren der folgende Kennzeichen wahrscheinlich ist: 
1.solche Gefäße, die mit Funden in slawischem 
Gebiet übereinstimmen; 2. solche, die wesentliche 
Abweichungen von einheimischen Produkten in 
Bezug auf Form, Ware oder Verzierungen zeigen, 
ferner 3. Gefäßtypen, die vereinzelt vorkommen.“ 
(Selling 1955, 72). 

Det framgår att AII främst är en analytisk definierat 
grupp, som utifrån ovannämnda definitioner var tänkt 
att ha en bra chans att fånga upp kärl som inte fram-
ställts i Sverige men möjligen inom det slaviska områ-
det. I sin diskussion av de enstaka kärlen – däribland 
ett av kärlen från Östergötland (se nedan) – påpekar 
Selling emellertid att flera av AII- kärlen lika gärna kan 
vara inhemska. Denna diskussion har vidareförts av 
bland andra Johan Callmer (1989), Sebastian Brather 
(1996) och Mats Roslund varav den sistnämnde pre-
senterar en översiktlig diskussion (2001:201ff). Alla 
tre anser att en del av AII-kärlen från Mälardalsområ-
det – men även från andra delar av Sverige – är ”äkta” 
slaviska kärl (ibid och tabell 318 i samma volym). I viss 
mån stöds detta av de godsanalyser som N Sundius ut-
förde för Selling (Sundius 1955) och som B Hulthén 
utvärderade igen på 80-talet (Hulthén 1984).
 Huvudproblemen för de arkeometriska studierna 
är att det dels inte finns entydiga mineralogiska skill-
nader i råmaterialen mellan de slaviska områdena och 
södra Skandinavien, dels ingen klara teknologiska 
skillnader i råmaterialval och/eller kvalitet mellan ke-
ramikproduktionerna i de två regionerna. Detta ses 
inte bara av godsvariationen bland Mälardalskärlen 
och inhemsk jämförelsematerial i Hulthéns studie 
(1984:259f) men framgår också av analyser av slavisk 
keramik från handelsplatsen vid Gross Strömkendorf, 
där godsvariationen är minst lika stor även inom en en-
staka typ som Feldberg som mellan olika typer (Brors-
son 2010:72ff). Här bör man tillägga brasklappen att 
båda Birka och Gross Strömkendorf är handelsplatser, 
där en blandning av olika produktioner kan förväntas. 
Det saknas analyserat keramiskt material från relativt 
kortvarigt använda slaviska bosättningar med keramik-
produktion för att med säkerhet kunna urskilja olika 
hantverkstraditioner.
Mats Roslunds tolkning att AII-gruppen representerar 
såväl originella slaviska kärl som inhemsk kopiering är 
mycket rimlig (Roslund 2001:204) och har parallel-
ler närmast i Sellings AIII-grupp som omfattar både 
importerad finsk keramik och lokala svenska kopior, 
vilket styrks av de petrografiska analyserna (Selling 
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1955:140f; Hulthén 1984:257). Därutöver finns från 
andra tider och rum en rad exempel på denna vanli-
ga kulturhistoriska situation där av olika anledningar 
uppskattade främmande kärlformer inkluderas och 
imiteras i den lokala produktionen. Oftast efterliknar 
de lokala kopiorna form och dekor, men följer de lo-
kala traditionerna med hänsyn till råmaterialval och 
godssammansättning, men det finns exempel där den 
kopierande krukmakaren har haft en djupare kunskap 
om den främmande keramikens tillverkningsteknik 
och har försökt härma även denna. Omflyttade främ-
mande handverkare är också en möjlighet som dock är 
svårare att belägga.
 När det gäller det enstaka kärlets ursprung och typo-
logiska tillhörighet är vi fortfarande hänvisade till före-
komsten av direkta formparalleller och bedömningen 
av om formspråk och kvalitet faller inom en typs defi-
nitionsramar. Detta leder till att mindre typiska kärl, 
som t ex Selling 1955 Taf 28:4, kan rubriceras som 
Feldberg (tidig slavisk), Senslavisk respektive Inhemsk 
av tre olika arkeologer (Roslund 2001:402). Eftersom 
det keramiska uttrycket ofta – inte enbart i denna pe-
riod men även under flera förhistoriska perioder - tyd-
ligt tar sig formen av tema med variationer är sådana 
oklara bedömningar inget överraskande. Vi bör kanske 
till och med fundera på om inte just oklarheten är en 
medveten del av formgivningen. Krukmakaren kan ha 
velat tillföra sin egen tvist till de källor, som hen har 
hämtad sin inspiration ifrån och skapade därmed en 
svårklassificerbar hybrid (utan tanke på en framtida ar-
keologs frustration). Ett sådant perspektiv skulle även 
göra det mindre intressant om kärlet är främmande i 
sig eller bara iklätt ett främmande formspråk. Att an-
vända formspråket är i sig ett fullt tillräckligt belägg för 
kommunikationen över Östersjön.

Kärl med slaviskt formspråk i Östergötland
1. Fristad, Tåby sn (figur 24B). Lösfynd tillsam-

mans med brända ben och rester av annat kärl 
(Selling 1955:103f). Enligt Selling AII3b ev in-
hemsk, 900-1000-talet (1955, Taf. 23:5, s103 
&107f); Enligt Brather är det ett Feldberg-
kärl (1996:376); Enligt Roslund ev inhemsk 
(2001:200). Fyndet kan höra till en förstörd grav 
tillhörande järnåldersgravfälten RAÄ 8, RAÄ 29 
och RAÄ 101 vid Fristad (Hörfors 1995). Myn-
ningsdiameter 23 cm, sktjkl 12 mm. Matskorpa 
på insidan.Godsanalys: TS 73. Lertyp 1c (fin). 
Magrad med 20 % krossad glimmerkvartsit och 
en mindre andel chamotte, maxkorn 2,5 mm 
(Hulthén 1984,Tab 33:3).

2. Solberga, Askeby sn (figur 28A). Gravfynd till-
sammans med pärlor, fibulor och en hank till 
en bronshink. (Selling 1955:98). Enligt Selling 
AII3a2, 800-tal till 1000 (1955, Taf. 16:1, s95). 
Höjd 15,5 cm, mynningsdiameter 17 cm, bot-
tendiameter 10 cm. sktjkl 6 mm. 

3. Askeby, Askeby sn (figur 25B). Gravfynd. Enligt 
Selling AII:1 (Menkendorf/Feldberg/inhemsk), 
850-900 (Selling 1955, Taf. 7:6, s74). Brather 
inkluderar inte detta kärl i sin grupp av Feldberg-
kärl från svenska fynd. Höjd 12 cm, mynnings-
diameter 14 cm, bottendiameter 10 cm., sktjkl 
10 mm. 

4. Landeryd, Landeryd sn (figur 28B). Lösfynd. En-
ligt Selling AII3c2, 1000-tal (Selling 1955, Taf. 
31:5, s133f). Höjd 10 cm, mynningsdiameter 13 
cm, bottendiameter 7,5 cm., sktjkl 7 mm.

Figur 28A-B. Två möjliga importerade kärl från Linköpingstrakten. A. Solberga, B. Landeryd. Se också figur 24B 
(Fristad) och 25B (Askeby). Skala 1:3.
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Kärlet i grav A55 har generella form- och dekorlikheter 
med gruppen av Feldberg-kärl som Sebastian Brather 
bestämt bland de svenska fynden (1996:Taf. 38-39). 
Likheten är kanske störst med ett kärl från grav A111 
(odat) på Birka men likheterna med det andra Feldberg-
kärlet från Östergötland (Fristad-fyndet, figur 24B) är 
också betydande. Det senare har analyserats och godset 
är av samma grovlek som Berga-kärlet.
 Även kärlet i grav A75 har en nära lokal parallell. 
Kärlet från Askeby (figur 25B) har samma form och 
storlek och en snarlik dekor. Om båda ska räknas till 
gruppen av importerade Menkendorfkärl eller båda är 
inhemska kopior är än så länge en olöst fråga.
 Det är anmärkningsvärt att de främmande eller uti-
från inspirerade kärlen som uppträder i vendel-vikinga-
tida gravar oftast är slaviska medan den mera allmänna 
Östersjökeramiken ytterst sällan används som gravke-
ramik. Det är ingen orimlig fråga om kärlen i grav A55 
och A75 skulle kunna vara en etnisk indikator – att de 
döda i graven rent faktiskt hade ett slaviskt ursprung.     

Bränd lera
Totalt drygt 4 kilo bränd och sintrad lera har påträffats 
i anläggningarna (appendix 2). De största fyndmäng-
derna påträffades i graven A64 (1,3 kg bränd lera) och 
anläggningen A117 (1,3 kg klinelera). Den brända leran 
i A64 härrör sannolikt från det flak av hårt bränd lera 
som påträffades vid basen av en centralt liggande flat 
sten (0,8x0,6 m stor, se appendix 1). Hur denna platta 
förhåller sig till brandlagret är inte helt klart. Rimligt-
vis har likbränningen ägt rum på den plats som senare 
täcktes av den runda stensättningen och det skulle vara 
rimligt att tolka lerplattan som en del av en krema-
tionsplatform (se Kaliff & Østigård 2013:97). Bland 
den brända leran som tillvaratagits från anläggningen 
finns emellertid också enstaka fragment av klinele-
ra med pinnavtryck. Gods och bränningsgrad verkar 
vara desamma som för den övriga brända leran. Om 
dessa bitar är delar av samma konstruktion verkar den 
mera komplicerad än bara en platta. I några äldre järn-
åldersgravar från landskapet (tydligast i ett fynd från 
Sturefors, RAÄ 20; Stilborg 2013b) har hittats en del 
bränd lera – ibland med stenavtryck och ibland delvis 
sintrad som skulle kunna tyda på att lera tillsammans 
med sten ingick i en likbålskonstruktion. Det är således 
en rimlig teori att det kan ha funnits komplicerade lik-
bålskonstruktioner där lera ingått även under vendel-
vikingatid. Denna idé styrks av att det i grav A16 har 
hittats en bit bränd lera med fastsittande fragment av 
bränt ben samt av den utspridda förekomsten av mer 
eller mindre sintrade fragment som tecken på höga 
temperaturer. Liknande fragment förekommer för-
visso också ganska ofta i boplatssammanhang och då 

vanligtvis kopplade till metallhantering. Förekomsten 
av perforerade kärl bland det misstänkta boplatsavfallet 
på området skulle då utgöra förbindelsen till metallhan-
teringen. Fynd av metallslagg saknas dock helt. De sin-
trade fragmenten är dessutom mycket mera utspridda 
på området än de möjliga boplatsindikatorerna som är 
koncentrerade till den östra delen av det utgrävda om-
rådet. Speciellt den större mängden klinelera i anlägg-
ning A117 tillsammans med ett boplatsavfallsliknande 
keramiskt material har tagits som bevis för ett profant 
ursprung. Precis som grav A59 och A64 består denna 
anläggning av en stor flat sten omgiven av en stensätt-
ning och även graven A46 har rester av ett flertal olika 
kärl. Kaliff & Østigård pekar på att graven, i och med 
att offertanken är en del av ritualen, också fungerar som 
altare (2013:97f) och nämner i detta samband vediska 
eldoffer till guden Agni som äger rum på ett altare av 
bränd lera. Man ska nog inte avvisa tanken att kline-
leran från A117 och från flera gravkonstruktioner på 
Berga kan härröra från liknande altarkonstruktioner. 
Kommande utgrävningar med större ytavtäckningar 
på området kommer att ge oss bättre kunskap om det 
finns mera handfasta spår efter en vendel-vikingatida 
boplats på området eller ”boplatsfynden” ska tolkas i 
den rituella kontexten.

Vävtyngder
Större delen av en bränd vävtyngd utgjorde det enda 
föremålsfyndet i graven A31 (figur 29). Graven bestod 
av ett brandlager med brända ben avgränsad av en för-
kolnad stock och alltihop var täckt av en rund stensätt-
ning. Vävtyngden, som ursprungligen tolkades som ett 
blästerskydd, har en diameter på 14 cm, en kanttjock-
lek på 41 mm och en mitttjocklek på 35 mm. Hålet är 
28 mm i diameter. Vävtyngden visar inga tecken på 
att ha varit lagt på likbålet i vare sig obränd eller bränd 
skick. Den ursprungliga vikten kan beräknas till 800-
900 gram och vävtyngden hör därmed till i den övre 
änden av vävtyngdernas viktvariation som t ex på Bir-
ka ligger mellan 0,2 och 1,9 kg (Andersson 1999:54). 
Vävtyngder med en vikt över 900 gram är få även i det 
stora materialet från Birka-grävningarna.
Även det brända vävtyngdsfragmentet i brandlagret i 
graven A74, inte så långt väster om A31, tolkades ur-
sprungligen som ett blästerskydd. Det är oklart om 
denna vävtyngd har varit hel när den placerades i gra-
ven (totalt 15 fragment som väger 282 g ingår i fyndet). 
Inte heller denna tyngd verkar ha varit med på likbå-
let. Den ena sidan på vävtyngden är dekorerat med 
en koncentrisk fåra med spridda fingerintryck runt 
upphängningshålet. Det största fragmentet är mindre 
än det i A31 men en beräkning av diametern visar på 
att denna tyngd har haft en större diameter (19,5 cm) 
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medan kanttjockleken å andra sidan bara är 2,5 cm. 
Mittjockleken har inte gått att mäta men sannolikt har 
denna vävtyngd varit tunnare än den i A31. Vikten är 
svårberäknat men jämfört med snarlika smala vävtyng-
der med diametrar mellan 11 och 15,5 cm från Valla-
boplatsen (Stilborg & Andersson Strand 2012:tab 1) 
bör den ha legat mellan 500 och 600 g. Valla-vävtyng-
derna är daterade till 690-900 e Kr med 2 sigma (Sköld 
2012:bilaga 4).
 Det tredje fyndet består av 11 fragment som påträf-
fades i den granatskadade graven A88 omedelbart SÖ 
om A31. Ett av fragmenten hade en del av ett hål. Det 
kan inte helt uteslutas att det skulle röra sig om klinelera 
men det finns inga andra spår på de övriga fragmenten 
som tyder på detta.
 De två, eventuellt tre, vävtyngderna låg i var sin grav 
i det sydvästra hörnet av gravplatsen. I A31 var väv-
tyngden det enda föremålet; i grav A74 fanns även res-
ter av ett kärl och ett järnfragment och i A88 hittades 
även fyra järnfragment. Även om stensättningen till 
A88 är ganska stor så förefaller gravarna med vävtyng-
der överlag vara relativt fattiga. Vävtyngder i gravar är 
inga vanliga fynd. Rapporterna över Västra Bökestad 
och Vilhelmsberg nämner inga sådana fynd och i 153 
Birkagravar med fynd av textilredskap uppträder inga 
vävtyngder (Andersson 2007:8). Detta har fått Eva An-
dersson att undra om vi någonsin får någon arkeologisk 
kontakt med de som har haft hand om all vävningen 
som pågått under vendel-vikingatid. Det är möjligt att 
de begravda i dessa två eller tre gravar på Bergagravfäl-
tet är just väverskor. Fynden är inte heller helt unika. 
I en av Boglagravarna (A12158) hittades en hel, min-
dre vävtyngd (10,5 cm i diam) som enligt Artelius på 
samma sätt som Berga-tyngderna har placerats i graven 

efter likbränningen (Artelius & Kristensson 2005:80; 
Artelius 2010:266f).
 Förekomsten av bara en enstaka vävtyngd i graven 
kan förklaras med en pars-pro-toto-sed varvid denna 
ena tyngd skulle representera hela vävstolen. För den 
största vävtyngdens del skulle det även kunna handla 
om en vävtyngd till brickbandsvävning som fordrar 
en eller två rejält tunga tyngder (Larsson 2007:185f). 

Sten
Fyndmaterialet av sten kan underuppdelas i flinta, 
kvartsit, sandsten och övrig bergart. Därutöver kom-
mer det att delas upp kronologiskt. Brynen och slipsten 
behandlas separat.

Flinta
I graven A55 hittades en tumskrapa (ca 2,5 x 1,5 cm) 
av Danienflinta och i A66 framkom en kärna av zenon-
flinta, ca 2,5 cm hög med enstaka avslag och spår efter 
slagytaförnyelse. Båda dessa fynd bör vara neolitiska. 
Därutöver påträffades mindre flintavslag i A34, 37, 53 
och 102. Tre av dessa var brända.

Kvartsit/kvarts
Mellan en och fyra bitar slagen kvartsit påträffades i 
A9, 52, 82, 84, 103 och 117. Det största stycket (9 x 
6,5 x 2,6 cm) hittades i A103. I A43 hittades tre och i 
A108 en rundad sten av kvartsit. Härom mera nedan 
under övriga bergarter. 

Granit
En löpare/knacksten med en diameter på 8 cm hittades 
i gravkonstruktionen till A16. En annan löpare fram-
kom i A118. Från och med yngre bronsålder är löpare/
knackstenar vanliga fynd speciellt i gravarnas stensätt-
ningar. På Vilhelmsberg påträffades löpare i två mans-
gravar (Petersson & Ulfhielm 2000:28).

Diabas/grönsten
En tunnbladig yxa i diabas/grönsten (6,5 x 4,5 cm) 
påträffades i graven A23. Närmare upplysningar om 
fyndplats saknas och föremålet har inte gått att loka-
lisera i fyndmagasinet. Yxan kan rimligen placeras i 
neolitikum.

Övriga bergarter
Ett fragment av en skafthålsyxa i diabas framkom i A18 
som är en osäker grav. Yxan kan vara samtidig med den 
tunnbladade yxan ovan eller senare.
 Rundade, strandrullade stenar av kvartsit och andra 
obestämda bergarter har i antal av 1-3 per fynd insam-
lats från A15, 43, 51, 52, 84, 110 och 117. De skulle 

Figur 29. Vävtyngd påträffad i grav A31. Skala 1:2.
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mycket väl kunna vara naturligt förekommande ste-
nar, men tre av dem (två från A117 och en från A84) 
är av en storlek (3,5 - 4,5 cm i diam) som gör att de 
kan hänföras till den något diffusa gruppen av ”glätt-
stenar”. Minst en liknande mindre, rundad sten som 
påträffats nedgrävt under brandgropen på grav 20015 
på Vilhelmsberg har tolkats som ett gravklot (Petersson 
& Ulfhielm 2000:51). Ansamlingar av små rundade, 
ofta vita, stenar är ett återkommande inslag i äldre och 
yngre järnåldersgravar (bl a i de vikingatida gravarna 
på Bogla; Artelius 2010:266). Om de ska tolkas som 
små spelpjäser eller tilläggas någon religiös symbolik, 
som Tore Artelius föreslår, är en öppen fråga. Som ex-
empel kan dock nämnas en äldre romartida grav med 
shamanistiska inslag på Fyn som bl a innehöll ett stort 
antal rundade stenar av olika storlekar förutom frag-
ment av en MNB-flintyxa och en förstenad sjöborre 
(Mikkelsen 1938).
 Ett 35 cm stort gravklot i form av en svallad kvarts-
boll låg centralt i A49.
 En 10x20 cm stor sten av en metamorf bergart (lös-
fynd?), en bit ljus glimmer från A86 samt några bitar 
järnrik lersten från A63 har av oklar anledning insam-
lats som fynd.

Brynen och andra slipstenar
Brynen är vanliga fynd i vendel-vikingatida gravar (se 
t ex Artelius 2010:201; Petersson & Ulfhielm 2000:28). 
De förekommer i 11 av ca 100-110 gravar på Berga-
gravfältet, vilket är ungefär samma frekvens som på Vil-
helmsberg (ibid) och på en lika stor gravplats i Fjälkinge 
i Skåne (Svanberg 2003:106). Det saknas upplysningar 
om fynd av brynen på Västra Bökestad. I inhumations-
gravar på gravfält i Finnveden, Småland, Fjälkinge, 
Skåne och på Öland finns det i de flesta fall en logisk 
association mellan kniv och bryne (Svanberg 2003:49, 
72 & 110). Däremot varierar könstillhörigheten. Med-
an brynen i Finnveden-gravarna och på Öland verkar 
förbehållna mansgravarna är de till och med vanligare 
i gravar för kvinnor och barn än för män på Fjälkinge-
gravfältet (ibid). De tre brynena på Vilhelmsberggrav-
fältet ligger i två fall i osteologiskt bedömda mansgravar 
och i ett fall i en grav som utifrån övriga fyndmaterialet 
kan bestämmas som mansgrav (Petersson & Ulfhielm 
2000:28). Det skulle kunna vara en slump att inget av 
brynena ligger i den mansgrav som har två knivar, men 
det samma gäller i de elva gravar med brynen på Berga-
gravfältet. Det finns ingen överlappning med de fem 
gravar där fyndmaterialet omfattar rester av en kniv.
 Fragment av totalt 15 brynen framkom i 11 gravar 
och en osäker grav (A2, 21, 25, 27, 37, 62, 69, 89, 98, 
101, 108 & 117). I graven A101 hittades rester av tre 
olika brynen. Nio av de 15 brynena (två är försvunna) är 

gjorda av en finkornig sandsten, två är av kvartsit och en 
av gnejs. Fem brynen har bevarat hål för upphängning 
(figur 30). Brynen är mer eller mindre skadade antingen 
från praktisk användning eller i samband med den se-
kundära användningen som gravutstyrsel. Trots detta 
visar en sammanställning av bevarade längder (upp till 
13 cm) och bredd (upp till 2 cm) att det finns en tydlig 
positiv korrelation mellan dessa mått. Man kan alltså 
sluta sig till att brynen framställdes i olika storlekar men 
med samma proportioner.
 Andra slipstenar har påträffats i fem gravar (A15, 
21, 55, 103, 108) och två osäkra gravar (A112, 117). 
Det rör sig om ett varierande material från en mindre 
sten (4x2,2x1,5 cm) av metamorf bergart i A55 till en 
större sandsten (20x20x4 cm) i A21. För majoriteten 
har bergarten inte bestämts. Flera har tydliga slipytor.  

Figur 30. Bentärning och bryne från A2. Skala 1:1.
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Ben och horn

Kam
Fragmenter av kammar har påträffats i två gravar A102 
och A108 samt möjligen några fragment i A118. Kam-
fragmenten från A108 har inte återfunnits bland fynd-
materialet på Östergötlands museum. Enligt Anders 
Lindahls beskrivning är de dekorerade med koncen-
triska cirklar med mittprick – ett dekorelement som är 
vanligare före 600 men även förekommer under 700-tal 
(Carlsson 1997:74 m ref).
 De flesta av de 13 (ursprungligen 15) fragmenten av 
en bränd benkam som hittades spridd i stensättningen 
A102 är ornerade med parallella och korsande inristade 
linjer samt punktcirklar (figur 31). Två små bronsnitar 
hör sannolikt till kammen. Liknande dekor och liknan-
de spetsiga ändknoppar syns på en B1-kam från Svarta 
Jorden, vilket innebär en sannolik datering för A102-
kammen i slutet av 800-talet (Carlsson 1997:74). En 
kam i A12158 på gravfältet vid Bogla, Småland har en 
liknande dekor (Artelius 2010:192). Denna grav har 
daterats till 694 - 892 e Kr.
 Anders Lindahl omtalar dessutom fynd av ett frag-
ment av ett benföremål med dekor i grav A37. Före-
målet har gått förlorat men det är en ganska sannolik 
gissning att det kan röra sig om ett kamfragment med 
tanke på att kammar är det vanligast förekommande 
benföremålet i vendeltida och vikingatida gravar. Även 
det likaledes försvunna fragmentet från A51 (”med 
triangulär spets, välvt, tvärsnitt 1,5 cm”) kan ha hört 
till en kam.

Sländtrissor
Två eller möjligen tre benobjekt skulle på bas av den 
runda formen och det centrala hålet kunna tolkas som 
sländtrissor. Eftersom det även finns spelbrickor med 
centralt hål kan man inte helt utesluta att det rör sig 
om spelbrickor.
 A102 innehöll även två fragment av ben-sländtris-
sor. Det större fragmentet utgör hälften av den runda 
sländtrissan med ett plankonvext tvärsnitt. Diametern 
är 24,5 mm, tjockleken 9,5 mm och den ursprungliga 
vikten har varit 8 g.
 På Birka är omkring 10 % av sländtrissorna gjorda 
av ben (Andersson 199949f). Med sina 8 gram tillhör 
sländtrissan i A102 den näst lättaste gruppen av sländ-
trissor på Birka och bör ha använts till att göra en myck-
et tunn tråd (ibid). En sländtrissa gjort av ledändan på 
ett nöt-ben hittades på den yngre järnålder - vikinga-
tida boplatsen i Valla (Sköld 2012:60f).
 Enligt docent Eva Andersson Strand är ben-sländ-
trissor sällsynta i gravsammanhang och det finns 

dessutom alltid svårigheten att skilja ut trissor från 
spelbrickor och pärlor av ben (E Andersson Strand 
pers medd).

Tärning och spelbricka?
I A2 (treudden) hittades ca hälften av en rektangulär 
tärning av ben eller horn (figur 30). Sidan med 5 kon-
centriska cirklar med mitt-prick är hel. Till vänster har 
sidan med fyra prickar varit och till höger den med sex.  
En lite större tärning med liknande koncentriska cirklar 
som markering hittades i graven A15992 på Bogla-grav-
fältet (Artelius 2010:190). Inga tärningar har rappor-
terats från vare sig Västra Bökestad eller Vilhelmsberg.
 Ett fragment av en möjlig spelbricka (4 g) hittades 
i samma grav (figur 32). Den har samma storlek som 
sländtrissan i A102 men hålet är inte genomgående. 
Eftersom det i samma grav även låg en tärning och ett 
annat benföremål som av Anders Lindahl tolkats som 
en spelbricka (försvunnet) är det möjligt att detta frag-
ment också ska ges denna tolkning. Ett liknande fö-
remål med hål i mitten hittades bland 27 spelbrickor 
utan hål i en grav på ett gravfält norr om Tjusby (Sjö-
berg 1987:382).

Pärlor
Anders Lindahl nämner fyndet av fyra pärlor av ben 
i A16. Pärlorna har tyvärr försvunnit och har inte be-
skrivits närmare. A Helander och P Zetterlund näm-
ner att två närmast droppformade pärlor eller hängen 
av ben hittades i en grav på Västra Bökestad (1997: 51).

Figur 31. Kamrester och bronsnitar från A102. Skala 
1:1.

Figur 32. Möjlig spelbricka från A2. Skala 1:1.
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Ben – kön och djur
Benmaterialet är stort (ca 43 kg) och består nästan ute-
slutande av brända ben enligt en översikt från det os-
teologiska magasinet på SHM, där denna del av fynden 
förvaras (tabell 4). Det finns mindre oöverensstämmel-
ser mellan denna lista och anläggningsbeskrivningarna, 
som anger fynd av brända ben i 10 gravar som inte fi-
gurerar på SHM´s lista. Mängdangivningarna i anlägg-
ningsbeskrivningarna är antingen ett vagt ”rikligt med 
brända ben” eller en volymangivning i liter inklusive 

Acc nr Socken Anl. Material Vikt (gr)
840236 Ög S:t Lars 1 ben bränt 945
840225 Ög S:t Lars 3 ben bränt 77
840227 Ög S:t Lars 9 ben bränt 1500
840226 Ög S:t Lars 9 ben bränt 2
840228 Ög S:t Lars 10 ben bränt 210
840229 Ög S:t Lars 11 ben bränt 287
840231 Ög S:t Lars 12 ben bränt 966
840230 Ög S:t Lars 12 ben bränt 425
840235 Ög S:t Lars 14 ben bränt 782
840232 Ög S:t Lars 14 ben bränt 288
840233 Ög S:t Lars 14 ben bränt 33
840237 Ög S:t Lars 14 ben bränt 949
840234 Ög S:t Lars 14 ben bränt 8
840242 Ög S:t Lars 16 ben bränt 379
840244 Ög S:t Lars 16 ben bränt 650
840245 Ög S:t Lars 16 ben bränt 503
840240 Ög S:t Lars 16 ben bränt 73
840246 Ög S:t Lars 16 ben bränt 47
840247 Ög S:t Lars 17 ben bränt 37
840273 Ög S:t Lars 17 ben bränt 897
840248 Ög S:t Lars 17 tand ben 

obränt
31

840268 Ög S:t Lars 17 ben bränt 928
840269 Ög S:t Lars 17 ben bränt 735
840274 Ög S:t Lars 19 ben bränt 347
840275 Ög S:t Lars 19 ben bränt 621
840277 Ög S:t Lars 20 ben bränt 213
840276 Ög S:t Lars 20 ben bränt 63
840278 Ög S:t Lars 21 ben bränt 448
840279 Ög S:t Lars 22 ben bränt 93
840280 Ög S:t Lars 23 ben bränt 69
840289 Ög S:t Lars 26 ben bränt 501
840291 Ög S:t Lars 27 ben bränt 408
840292 Ög S:t Lars 27 ben bränt 25
840297 Ög S:t Lars 29 ben bränt 241

Acc nr Socken Anl. Material Vikt (gr)
840294 Ög S:t Lars 29 ben bränt 649
840299 Ög S:t Lars 31 ben bränt 647
840307 Ög S:t Lars 32 ben bränt 670
840306 Ög S:t Lars 32 ben bränt 591
840303 Ög S:t Lars 32 ben bränt 736
840300 Ög S:t Lars 32 ben bränt 557
840309 Ög S:t Lars 33 ben bränt 183
840308 Ög S:t Lars 33 ben bränt 537
840310 Ög S:t Lars 34 ben bränt 138
840311 Ög S:t Lars 36 ben bränt 213
840325 Ög S:t Lars 37 ben bränt 23
840324 Ög S:t Lars 37 ben bränt 370
840326 Ög S:t Lars 38 ben bränt 100
840327 Ög S:t Lars 46 ben bränt 235
840331 Ög S:t Lars 46 ben bränt 2
840330 Ög S:t Lars 46 ben bränt 1002
840329 Ög S:t Lars 46 ben bränt 865
840328 Ög S:t Lars 46 ben bränt 963
840332 Ög S:t Lars 47 ben bränt 1
840333 Ög S:t Lars 49 ben bränt 188
840334 Ög S:t Lars 50 ben bränt 98
840335 Ög S:t Lars 51 ben bränt 1
840339 Ög S:t Lars 51 ben bränt 858
840337 Ög S:t Lars 51 ben bränt 175
840336 Ög S:t Lars 51 ben bränt 6
840338 Ög S:t Lars 51 ben bränt 950
840340 Ög S:t Lars 53 ben bränt 151
840341 Ög S:t Lars 55 ben bränt 398
840342 Ög S:t Lars 59 ben bränt 53
840343 Ög S:t Lars 61 ben bränt 77
840344 Ög S:t Lars 62 ben bränt 415
840347 Ög S:t Lars 63 ben bränt 863
840348 Ög S:t Lars 64 ben bränt 244
840351 Ög S:t Lars 66 ben bränt 188
840352 Ög S:t Lars 68 ben bränt 343

Tabell 4. Lista över benmaterialet från Berga RAÄ 60 i SHM’s benmagasin (mängd i gram).

träkol. SHM´s lista inkluderar å andra sidan nära 1 
kilo brända ben från A1, som enligt anläggningsbe-
skrivningarna inte grävts. Dessa oöverenstämmelser 
måste trots allt sägas vara begränsade med tanke på att 
det rör ett 50 år gammalt fyndmaterial som har flyt-
tats minst en gång och de har med största sannolikhet 
främst uppstått som en följd av att fynd gått förlorade.  
Det är således rimligt att lägga till ytterligare ett par 
kilo till fyndmängden.
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Acc nr Socken Anl. Material Vikt (gr)
840353 Ög S:t Lars 69 ben bränt 20
840356 Ög S:t Lars 70 ben bränt 124
840358 Ög S:t Lars 71 ben bränt 1762
840361 Ög S:t Lars 72 ben bränt 654
840363 Ög S:t Lars 73 rörben ben 

obränt
41

840365 Ög S:t Lars 74 ben bränt 152
840380 Ög S:t Lars 75 ben bränt 141
840384 Ög S:t Lars 75 ben bränt 205
840382 Ög S:t Lars 75 ben bränt 174
840385 Ög S:t Lars 77 ben bränt 58
840386 Ög S:t Lars 78 ben bränt 124
840670 Ög S:t Lars 84 ben bränt 731
840671 Ög S:t Lars 85 ben bränt 2643
840672 Ög S:t Lars 87 ben bränt 182
840673 Ög S:t Lars 88 ben bränt 272
840674 Ög S:t Lars 93 kraniefrag-

ment ben 
obränt

138

840681 Ög S:t Lars 94 ben bränt 2032
840675 Ög S:t Lars 94 ben bränt 23
840691 Ög S:t Lars 95 ben bränt 705
840692 Ög S:t Lars 95 ben bränt 313
840693 Ög S:t Lars 95 ben bränt 538
840695 Ög S:t Lars 96 ben bränt 134
840697 Ög S:t Lars 98 ben bränt, 

ben obränt
383

840696 Ög S:t Lars 98 ben bränt 168
840699 Ög S:t Lars 99 ben bränt 6
840701 Ög S:t Lars 99 ben bränt 457
840700 Ög S:t Lars 99 ben bränt 122
840702 Ög S:t Lars 100 ben bränt 112
840703 Ög S:t Lars 102 ben bränt 1879
840704 Ög S:t Lars 105 ben bränt 3
840705 Ög S:t Lars 106 ben bränt 54
840706 Ög S:t Lars 108 ben bränt 1371
840707 Ög S:t Lars 117 ben bränt 13

Det har inte gjorts någon osteologisk analys på benma-
terialet och det är självklart en stor brist. T ex kan vi 
inte jämföra skillnaden i mängden av brända ben som 
varierar mellan 13 gram och drygt 3 kg (A46) med den 
kända mängden ben från en vuxen individ (se t ex Kaliff 
& Østigård 2013:76) eftersom vi inte vet hur stor del 
av dessa ben är från människa. Djur förekommer ofta 
i vendel- vikingatidens brandgravar vilket bland annat 
ses av den osteologiska analysen av brandgravarna från 

Vilhelmsberg (Petersson & Ulfhielm 2000:25f) och 
Bogla (Kloo 2005). Djur förekommer på den senare 
i 19 av 27 undersökta gravmaterial med hund och/el-
ler häst som det absolut vanligaste (18 gravar). Därtill 
kommer delar av gris, nöt, får/get och fågel i flera gra-
var. Bristen på osteologisk analys av Bergafynden av-
skär oss därmed också från en mycket spännande del 
av begravningsritualen och offren i samband med kre-
mationen. Som exempel kan nämnas graven A12158 på 
Bogla med rester efter två hundar, katt, häst, nöt, höns, 
gås och falk/hök bland de brända benen och dessutom 
obrända benrester av spädgris, kanin och får som låg yt-
ligt i graven (Artelius & Kristensson 2005:80).
 Att det också finns djur bland de brända benen från 
Berga tyder bl a fyndet av en bränd djurtand (häst/nöt) 
i grav A101 på. Det obrända hundkraniet från A93 om-
talas närmare nedan.

Könsfördelning
Som väntad påvisade den osteologiska analysen av be-
nen från Vilhelmsberg både män och kvinnor i gravar-
na (faktiskt blev ingen kvinna bestämt med säkerhet). 
Även på Vilhelmsberg saknas typiskt manligt gravgods 
som vapen – bortsett från ett par pilspetsar (Petersson 
& Ulfhielm 2000:25f). Här har man då med ett begrän-
sat stöd i de osteologiskt bestämda gravarna kommit 
fram till att mansgravar är karakteriserade av ett betyd-
ligt större antal järnbitar (18,3 i snitt per grav mot ca 4 
för kvinnogravar) och fynd av nitar från båt eller kista. 
Det senare kommer i konflikt med bestämningen av 
skrin som kvinnogravsutrustning i Fredrik Svanbergs 
presentation av Sydsveriges Vikingatidsgravar (Svan-
berg 2003:20). På Västra Bökestad, där det inte heller 
gjorts någon osteologi, har Helander & Zetterlund valt 
att låta kombinationen bryne och kniv, eller förekom-
sten av bryne utan typiskt kvinnligt gravgods samt färre 
än fyra pärlor vara indikation på mansgravar (Helander 
& Zetterlund 1997:25). Utifrån dessa kriterier rubri-
ceras 20 av Västra Bökestad-gravarna som mansgravar. 
Bland de osteologiskt könsbestämda gravarna på Vil-
helmsberg finns tre gravar med fynd av bryne varav en 
mansgrav och två där det inte kunde avgöras om det är 
en man eller kvinna. Om vi ser till andra vikingatida 
gravplatser så verkar det på vissa finnas en koppling 
mellan manligt kön och förekomsten av bryne medan 
det på andra inte är fallet (Svanberg 2003).
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Det beror således på något när ren gissning om man pe-
kar ut ett tiotal gravar på Berga som mansgravar. Inga 
skelettgravar påträffades på Berga vid undersökningen 
1962-63, men utgrävningsmetodiken som lämnade 
områden mellan gravarna oundersökta betyder att vi 
inte kan utesluta existensen av sådana och bland dessa 
skulle rika mansgravar kunna finnas. De moderna to-
talavtäckande undersökningarna av Västra Bökestad 
och Vilhelmsberg resulterade dock inte heller i några 
fynd av skelettgravar, vilket gör det mindre sannolikt att 
de skulle finnas på Berga-gravfältet. Mansgravarna bör 
således finnas bland de undersökta brandgravarna. Den 
betydligt mera intressanta frågan som ska diskuteras lite 
mera utförligt i det avsluttande kapitlet är varför kvin-
norna är så betydligt mera synliga på gravplatsen med 
ett rikare och mera karakteristiskt gravgods.

Hund med mera
Ett obränt hundkranium påträffades placerat mitt 
emellan två kärl i grav A93 (figur 33). Det verkar inte 
finnas flera obrända ben från hunden men enligt an-
läggningsbeskrivningen innehöll graven i övrigt rik-
ligt med brända ben. Möjligen kan resten av hunden 
och högst sannolikt rester av andra djur finnas bland 
dessa. På de samtida gravplatserna där det har gjorts os-
teologi på benmaterialet – som exempelvis Bogla och 
Vilhelmsberg – visar resultaten såväl ett brett urval av 
djur i gravarna som hur vanligt de förekommer (Kloo 
2005; Sigvallius 2001). Hund dominerar bland djuren 
som också omfattar häst, nöt, gris, får/get, gås, tupp, 
höna och obestämt fågel. Även på Bogla dominerar 
hund bland djuren med 39 individer som utgör ungefär 
lika många procent av det totala antalet djurindivider. 
Bland dessa hittar vi de samma arter som på Vilhelms-
berg plus katt och en falk/hök/tjäder. Speciellt grav 

A12158 är exceptionellt rik med en uppsättning be-
stående av två hundar, häst, nöt, katt, gås, falk/hög och 
höns bland de brända benen förutom obrända ben av 
spädgris, kanin och får som låg ytligt i graven (Artelius 
& Kristensson 2005:80). De obrända benen kan vara 
rester av senare offermåltider vid graven.
 Kombinationen av ett obränt hundkranium och en 
brandgrav känns som en ganska tydlig symbolik. Själ-
va likbränningen överför den döda och eventuella djur 
som ska följa hen till den andra sidan. Den obrända 
hunden (eller rättare pars-pro-toto-kraniet) ska däre-
mot stanna kvar på denna sida och vakta graven – eller 
kanske hela gravplatsen – från inkräktare. Rollen som 
gravens eller gravplatsens gårdvar har sannolikt varit 
olösligt sammanvuxen med den mytologiska Cerbe-
rus och hans roll som väktare av gränsen till dödsriket. 
En väktare av en sådan gräns kan självklart även vara 
en garanti mot att den döde skulle få för sig att hem-
söka de levande.
 Trots denna glasklara logik finns det inte så många 
liknande fynd att referera till. Det är vanligare att hit-
ta brända hundar tillsammans med kremerade indi-
vider och obrända hundskelett hos inhumerade (Räf 
2001:32f). Räf pekar dock på två exempel från Öland 
daterade till förromersk och äldre romersk järnålder 
respektive där en hel obränd hund har följt med en 
kremerad individ.

Figur 33. Obränt hundkranium påträffat i A93.
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Övriga fynd
I gravarna A21 och A51 har gjorts mindre fynd av 
brända sädeskorn. I A21 rör det sig om ett enkelt sä-
deskorn. I A51 påträffades ca ½ dl förkolnade korn i 
utkanten av benlagret tillsammans med några få skär-
vor av ett kärl, som antagligen inte har varit deponerat 
i helt skick (figur 34). Enligt en bedömning gjord på ett 
foto på materialet domineras det av skalkorn, som är 
karakteristiskt för sen järnålder/vikingatid (pers medd 
arkeobotaniker J Heimdahl, RAÄ). I en artikel som be-
handlar bronsåldersfynd från Nibble, Uppland – bl a 
av förkolnad spannmål – diskuterar Heimdahl olika 
möjliga tolkningar delvis baserade på historiska och 
etnografiska paralleller (Heimdahl 2011). Förkolnat 
spannmål i gravar kan representera mat som den döde 
har fått med sig in i dödsriket medan fynd av spann-
mål i gravöverbyggnaden eller bredvid graven kan vara 
antingen ett uttryck för fortsatt omsorg om den dödes 
mättnad eller vara en typ av kommunionsoffer till den 
döde/en gudom. I A51 rör det sig om en deponering 
som tydligt är knyten till begravningen tillsammans 
med bland annat pars-pro-toto-rester av två kärl. Rim-
ligtvis handlar det om en symbolisk (pars-pro-toto?) 
matgåva eller en indikation av en personlig egenskap 
hos den som har begravts här.
 I den osäkra graven A110 hittades två mindre bi-
tar harts.

Figur 34. Förkolnade spannmål bedömda som mesta-
dels skalkorn (Heimdahl pers medd) påträffade i A51. 
Skala 2:1.
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Gravplatsens struktur 
och utveckling
I brist på 14C-dateringar vilar gravplatsens kronologi 
än så länge helt på föremålsdateringar. Naturligt nog 
är det därför bara ett 10-tal gravar som kan dateras. 
Fem gravar kan dateras med hjälp av fibulor – A100 
med en folkvandringstida fibula(?); A50 och A51 med 
ryggknappspännen från 700-talet; A49 med en spänn-
buckla från 800-talet, A46 och A68 med spännbucklor 
från 900-talet. Fyra gravar kan dateras på bas av glaspär-
lor – A98 till vendeltid, A49 till 800-tal och A46 och 
A63 till 900-tal. Slutligen pekar skrinlåset i A14 på en 
datering till 900-talet och kärlet av Feldbergtyp i A55 
på en datering i slutet av 800-talet.
 Om man ser till distributionen av dessa daterade 
rika gravar över gravplatsen, framgår att det har fun-
nits minst två startpunkter för gravplatsen. Den ena låg 
kring A100, A98 och A51 centralt i den norra delen av 
gravplatsen och den andra kring A49, A50 i den östra 
delen. Därmed har vi också utpekat de två koncentra-
tionerna av rika gravar. Hur gravplatsen därefter har 
byggts ut går inte att utreda utan 14C-dateringar. Om vi 
jämför med Västra Bökestad ser vi på denna en ganska 
stor spridning av de äldsta yngre järnåldersgravarna och 
därefter en successiv utfyllnad med gravar mellan dessa. 
Berga tycks ha haft en liknande utveckling. Detta kan 
tolkas på så sätt att det har funnits en sorts utstakning 
av gravplatsens utbredning. Detta definierade rummet 
har därefter succesivt fyllts ut med gravar. Iden att det 
har funnits någon sorts överordnad plan stämmer gan-
ska bra med observationerna att det tycks vara samma 
uppsättning monumenttyper som går igen på gravplat-
serna i Berga, Västra Bökestad och Vilhelmsberg.

”Brudarna i Berga”
De rika kvinnogravarna på Berga är lika framträdande 
som bristen på rika mansgravar är tydlig. Kontrasten är 
ännu tydligare på Västra Bökestad och även om det på 
Vilhelmsberg kan pekas på ett samband mellan större 
mängder metallbeslag och mansgravar, så saknas även 
här det verkliga statusgravgodset i mansgravarna – va-
penutrustningen. Männen blev begravda på samma 
gravplatser som det framgår av den osteologiska under-
sökningen på Vilhelmsberg – bara med betydligt mera 
modesta gravutrustningar.
 Petra Nordin har i en artikel 2005 diskuterat köns-
fördelningen på äldre järnåldersgravfälten Högby 87 
(väst) och Högby 14 där det påträffades ett antal rika 
kvinnogravar medan mansgravar inte bara var få till 
antalet utan också relativt fattiga (Nordin 2005:232f). 
Vapengravar saknades helt. Vid den senare utgrävning 
2010 av den östra halvan av Högby 87 (Petter Nyberg 
pers medd) påträffades emellertid flera svårt observer-
bara, djupa skelettgravar bland brandgravarna och flera 
av dessa hade vapenutrustning. Bristen på vapenutrus-
tade mansgravar på Högby 87 (väst) och Högby 14 kan 
alltså bero på grävningstekniska svårigheter. Det kan 
inte helt avvisas att något liknande är fallet på Berga, 
Västra Bökestad och Vilhelmsberg (antagligen inkl Fis-
keby och Bogla i Småland), men det finns mig bekant 
inga exempel på denna typ av djupt liggande skelettgra-
var utan kammarkonstruktion eller annan kantmarke-
ring från andra samtida yngre järnåldersgravplatser.
 Om den bild vi ser då är den korrekta är det självklart 
en mycket intressant fråga varför det mansdominerade, 
patriarkala vendel-vikingatida samhället inte avspeglas 
på dessa gravplatser. Nordin tar upp en diskussion som 
centreras kring bristen på analytiska instrument för att 
förstå samhällen med en annan könsordning än den 
som vårt eget samhälle har och framförallt dess nära 
historia haft (ibid). Av samma grund ger hon sig inte 
in i en diskussion av vad som faktisk kan ha legat till 
grund för den sneda könsfördelningen på Högby-grav-
fälten (och som antagligen inte är ett historiskt faktum). 
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En mera nyanserad analys av förhållandet mellan könen 
speciellt med hänsyn till hur det kommit till uttryck i 
gravritualen skulle vara mycket välkommen. När det 
gäller de östgötska vendel-vikingatida gravfälten kan 
problemet dock i stor utsträckning reduceras till bris-
ten på vapengravar. Påvel Nicklasson sammanfattar i sin 
avhandling om äldre järnålderns vapengravar (1997) att 
vapen i gravar har tolkats som rena maktsymboler, som 
emblem för en bestämt status i en militär makthierar-
ki, som rena statussymboler och som religiösa attribut 
(1997:15ff). Om vi väljer de två första tolkningsvari-
anterna skulle bristen på vapen kunna avspegla ett frid-
samt/ohotat samhälle utan behov av vapen alternativt 
ett område som dominerades av en militär makt med 
säte utanför de centrala delarna av Östergötland som 
i övrigt verkar ha varit ganska välmående. Om vi väl-
jer att se vapen som religiös attribut, så saknar folket i 
Östergötland och Småland (Bogla-gravplatsen) tydli-
gen en del av de vendel-vikingatida religiösa yttringar 
som präglar resten av Södra Sverige (Svanberg 2003). 
Slutligen om vapen ses som rena statussymboler får vi 
ett indicium på ett samhälle där män inte hade lika hög 
status som kvinnor alternativt en situation där det tyd-
ligen var viktigt att missrepresentera mäns status. Möj-
ligen ligger det ett religiöst/etiskt ställningstagande i 
den manliga självbilden till grund – att man inte skyl-
tar med makt, rikedom och inflytande själv men offrar 
allt på kvinnorna som de egentliga statussymbolerna. 
Hur man än tolkar ger det intressanta ingångar till att 
förstå andra delar av det vendel-vikingatida samhäl-
let i Östergötland och den efterföljande historiska ut-
vecklingen här.
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ANLÄGGNINGSRAPPORTER
Skrivna av A Lindahl, sammanställda av A Bennett och med tillägg av O Stilborg

Totalt 119 anläggningar registrerades. Härav utgick åtta (nr 1, 4, 5, 6, 7, 8. 13 och 80) och 17 
undersöktes inte (nr. 24, 28, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 54, 56, 57, 65, 90, 91 och 104). Från 
några av dessa anläggningar föreligger rensfynd. Anläggning nr 52 har enligt rapporttexten inte 
heller undersökts, men i magasinet finns ett antal fynd som hänförs till denna anläggning inklu-
sive några som ska härröra från en provgrop. Ett representativt urval av planritningar har inklu-
derats (ÖM arkiv).

Appendix 1.  Anläggningsbeskrivningar
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Anläggning 1. Utgår

Anläggning 2. Treudd
Belägenhet: Norra delen
Anläggningen, som före undersökningen var helt övertorvad, var uppbyggd kring 
ett par jordfasta stenar och hade formen av en treudd med oregel bundna kantlinjer, 
som i norr företedde en svag insvängning. Från de två blocken utgick i västlig och 
nordöstlig riktning två ca 8 m långa armar. Mot söder markerades armen endast av 
några stenar. Huruvida denna sistnämnda arm stympats genom odlingsarbete eller 
dylikt var svårt att avgöra. Anläggningen i sin helhet låg intill ett i gammal tid odlat 
område. Fyllningen i armarna utgjordes av olikstora stenar samt sandblandad lera.
 Vid utgrävningen framkom två brandlager: det ene i svackan mellan de två jordfasta block-
en och det andra intill en större sten utanför och ungefär på mitten av den norra kantlinjen (jfr 
ritn. nr 2, A och B).
 Brandlagret A låg mycket ytligt. Sålunda påträffades redan i samband med avtorvningen någ-
ra krukskärvor (fyndplats L). För övrigt innehöll brand lagret spridda brända ben och ytterligare 
krukskärvor, sammanlagt ett 50-tal, alla liggande i närheten av de först påträffade. Här påträffa-
des också en pärla av rött glas. Inom detta brandlager fanns på ett begränsat område (fyndplats 2) 
en koncentration av brända ben samt nitar, beslag, runda skällor m.m. av järn. Här fanns också 
ett halvklotformigt föremål av ben med hål . I brandlagrets västra kant påträffades ett fragment 
av en tärning av ben.
 Brandlagret B som också innehöll brända ben låg djupare, nedgrävt ca 0,15 m under den nivå 
som synes motsvara det ursprungliga bottenplanet. Det var till formen ovalt och ca 0,9 x 0,5 m i 
utsträckning. I detta lager påträffades en nit av järn och två stycken fragment av järn.
 Ytterligare två järnnitar påträffades utanför den norra kantlinjen (fyndplatserna 4 och 8). Un-
der stenpackningen påträffades i den nord östra armen ett bryne med hål och vidare en rund kula 
av sten (?) (fyndplats 7). Ett par decimeterlånga spetsade pinnar som stod ned slagna i leran norr 
om och intill den nordöstra armen torde vara från sen tid och ej höra ihop med anläggningen.
Fyndförteckning
1 Brända ben och kol
 Krukskärvor. (Ytligt, omedelbart under grästorven) ca 50 st grovt gulbrunt gods
 Pärla, röd, glas
2 Nitar, järn, 3 st hela, 8 fragment
 Beslag, järn 5 fragment
 Skållor, runda, järn, 3 st hela, 5 fragment
 Fragment, järn, små
 Halvklotformigt föremål av ben med hål
 Brända ben och kol
3 Tärning av ben, fragment
4 Nit, järn, fragment
5 Nitar, järn, 1 hel, 2 fragment
6 Träpinnar 2 st nedslagna i jorden. Sentida
7 Bryne med hål
 Rund kula av sten (föremål?)
8 Nit, järn, fragment
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Anläggning 3. Rund stensättning med kantkedja
D  = 5-6 m; H = 0,25 m
Belägenhet: Norra delen
Efter avtorvningen visade sig denna grav vara en rund stensättning med en kantkedja 
av 0,3 - 0,8 cm stora stenar. Fyllningen bestod av sand-blandad jord samt olikstora 
stenar, intill 0,8 m, som i huvudsak var koncentrerade till anläggningens östnordös-
tra sektor (se planen).
 I sydväst låg en jordfast sten ca 2 x 2,5 m. I nordöst fanns ytterligare två, något 
mindre, jordfasta, flata stenar ca 0,8 x 1,2 m och 0,8 x 1,4 m.
 På ett djup av ca 0,4 m under markytan framkom ett kraftigt kollager ca 0,5 - 1 dm tjockt (se 
plan och profil, ritn. nr 3). Brända ben förekom ganska sparsamt i detta kollagers centrala del 
(se planen).
Graven gav inga fynd f ö.

Anläggning 4. Utgår

Anläggning 5. Utgår 

Anläggning 6. Utgår 

Anläggning 7. Utgår

Anläggning 8. Utgår

Anläggning 9. Rund stensättning med kantkedja
D = ca 5 m;  H = ca 0,2 m
Belägenhet: Norra delen
Rund stensättning med kantkedja av glest liggande ca 0,3  - 0 ,6  m stora stenar. I norr 
ett jordfast block ca 2,2 x  1,3 m stort. Fyllning av jord med några glest liggande stenar 
i huvudsak koncentrerade till anläggningens södra hälft. 
 Stensättningen var helt övertorvad. I samband med borttagandet av grästorven 
och rensning påträffades på spridda ställen några ytligt liggande fragment av brän-
da ben. Under utgrävningen som sattes in från den östra kanten mot baslinjen A-B 
(jämför ritning nr 9  samt foto) framkom i ett brandlager, som var intill 1  dm tjockt, ytterligare 
brända ben. Brandlagret var långsmalt och utsträckt i nordsydlig riktning. I dess norra del nära 
stensättningens centrum påträffades ett i bitar liggande lerkärl av grovt gods. Kärlet som sanno-
likt krossats av en omgivande stensätt ning av smärre stenar hade varit fyllt av brända ben. I kär-
lets närhet påträffades järnfragment; möjligen bitar av ett tunt knivblad.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor
2 Järnfragment
3 Brända ben
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Anläggning 10. Grav, rund stensättning med kantkedja
D = ca 7,5 m;  H = ca 0,4 m
Belägenhet: Norra delen
Rund stensättning med kantkedja av ca 0,3 - 0,8 m stora stenar. Fyll ning av jord och 
stenar intill 0,73 m stora. I anläggningens mitt fanns en fördjupning, en grop, av re-
lativt sent datum (jämför ritning nr 10) ca 1,5 m lång, 1,1 m bred och ca 0,3 m djup. 
Anläggningen avtorvades. Under utgrävningen framkom en hästbrodd (10:1) samt 
i anläggningens centrala del en krukskärva (10:2) av mörkt grovt gods. I gropen som 
fanns i anläggningens mitt påträffades brända ben och kol. Det obetydliga brandlagrets 
tjocklek var ungefär 5 cm. Gravens mitt har varit föremål för undersökning eller skattgrävning.
Fyndförteckning:
1 Hästbrodd
2 Krukskärvor
3 Brända ben

Anläggning 11. Rund stensättning med kantkedja
D = 4 m; H = ca 0,2 m
Belägenhet: Norra delen strax sydväst om A10.
Rund stensättning med kantkedja av tämligen glest liggande 0,3 - 0,5 m stora stenar. 
Fyllningen bestod av jord och stenar. I anläggningens västra hälft framkom några 
större stenar i ett undre lager (jämför ritning nr 11). 
I samband med avtorvningen framkom kol och några fragment av brända ben. Un-
der utgrävningen som sattes in mot baslinjen A-B (jämför ritning nr 11) från väster 
framkom ytterligare kol och brända ben i ett brandlager ca 10 cm tjockt, som sanno-
likt täckt anläggningens centrum och haft en diameter av ca 2,5 - 3 m. I övrigt gjordes inga fynd.
Fyndförteckning:
1 Brända ben
2 Kol

Anläggning 12. Stensättning, oregelbunden
D = ca 3 m; H = 0,20 m
Belägenhet: Norra delen strax sydväst om A 10
Stensättning, oregelbunden. Fyllning av jord och stenar intill 0,6 m stora. I öster och 
nordöst två större jordfasta stenar ca 2 - 2,5 m från stensättningen.
Anläggningen avtorvades. Under rensningen påträffades några brända benfragment 
under torven i den centrala delen av anläggningen samt kol (Se planritning i skala 
1:50, Fynd 1.). Vid den fortsatta undersökningen framkom ytterligare kol samt brän-
da ben, ca 1,5 liter sammanlagt. Dess utom framkom järnfragment (12:2 och 12:9), 
en nit av järn (12:5), en spik (12:6) samt två flintbitar (12:7 och 12:8).
Stenfyllningen var blandad med jord. Den fyndförande brandbottnen, som låg på det ursprung-
liga markplanet var genomsnittligt ca 5 cm tjock och hade en diameter av ca 1,5 m. Samtliga fynd 
gjordes inom detta område.
Fyndförteckning:
1 Brända ben
2 Järnfragment (märla) med stark rostbeläggning
3-4 Brända ben ca 1,5 l
5 Nit av Järn med kvadratisk nitbricka
6 Spik, järn
7 Flintskärva
8 Flintskärva
9 Järnfragment med stark rostbeläggning
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Anläggning 13. Utgår

Anläggning 14. Rund stensättning 
D = ?, H = ?
Belägenhet: Gravfältets centrala del
Rund stensättning i det närmaste helt övertorvad. När grästorven borttagits fram-
trädde stensättningen som en närmast rund anläggning byggd av olikstora (intill 0,7 
m) stenar. Någon markerad kantkedja fanns icke. Två större jordfasta stenar, i nord-
väst och sydost ingick i anläggningen, (jfr plan i skala 1:20.)
 Stensättningen rensades och fotograferades varefter utgrävningen sattes in från 
väster intill profillinjen A-B, och ned till steril mark. Fyll ningen utgjordes utom av 
sten av sandblandad jord. I fyllningen påträffa des på skilda nivåer en myckenhet brända ben och 
ett mindre antal kol fragment spridda inom ett ca 2,5 x 1,5 m stort område, och liggande på oli-
ka nivåer. I det fyndförande lagrets västra kant framkom ett fragmen tariskt lerkärl, av vilket det 
snett stående bottenpartiet till största delen var bevarat. De övriga delarna av kärlet låg i bot-
tenpartiets när het. Kärlet var tomt. I dess närhet upptogs ett remändebeslag(jfr planen 14:3). 
Under stenpackningen frilades en berghäll eller en stor jordfast sten omkring vars västra del de 
flesta fynden gjordes.
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Fyndförteckning
1 Brända ben
 Krukskärvor
 Överfallsbeslag till skrin av järn med ornering och stor nitbricka
 Överfallsbeslag till skrin av järn med ornering och liten nitbricka, 2 st
 Nit av järn
 Spik av järn, krökt
 Spik (?) av järn, krökt
2 Pärla
3 Lerkärl, ca 35 fragment
 Remändebeslag med sölja, järn
 Remändebeslag (?) dubbelvikt, järn
4 Krukskärvor
5 Beslag, järn (?) fyrsidigt med flik, 3 x 3 ocm
 Beslag, fragment, brons, böjt med små nitar 2,5 x 1,5 cm
 Beslag, fragment, brons, böjt, 2 nitar 2,5 x 2 cm
 Beslag, fragment, järn, med flik, 3 x 2 cm
 Beslag, fragment, järn med nit med bricka, 3 x 2 cm
 Beslag, 2 fragment, brons, L 2,5 och 1 cm
 Beslag, järn med nitar, L ca 3 cm, br 0,5 cm, 4 st
 Beslag, triangulärt med 3 nitar, 2 x 2 cm
 Krampor, järn, 4 st
 Krampor, ögleformade, järn, L 2,5 och 2 cm, 2 st
 Spikar, järn, L 3,5 - 2 cm, 11 st
 Nubb, järn, L ca 1cm, 35 st
 Järnfragment, 6 st
 Sölja, brons, D = 2 cm
 Nit med bricka, järn och brons, L 1,5 cm
 Nål, brons, med platt nedböjd överdel L 5,5 cm
 Spik (?), brons, L 5,5 cm
 Bronsklumpar, 4 st
 Bronsbleck, fragment, det ena med nit, 2 st
 Beslag, brons, ornerade och med nitar, 2 st.
 Pärla, glas, grön. D = 1,1 cm
 Pärla, glas, grön. D = 1 cm
 Pärla, glasfluss, vit. D = 0,6 cm
 Pärla, glasfluss, sintrad. D = 0,5 L = 0,8 cm
6 Beslag, brons, fragmentariskt, hopböjt och med nit 2,8 x 1,7 cm
 Spik (?) järn. L 7,3 cm
 Pärla, glas, guldfolierad, segmenterad 0,5 x 0,8 cm
7 Pärla, glas, grön. D = 1,1 cm
8 Pärla, glas, grön. D = 1,1 cm
9 Pärla, glas, grön. D = 1 cm
 Spik (?) järn. L 6 cm
10 Brända ben från det fyndförande lagret



54

Anläggning 15. Rund stensättning med kantkedja
D = 7,0 m, H = 0,6 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del
Graven utgjordes av en rund stensättning, med tydligt markerad kantkedja bestå-
ende av 0,2 - 0,8 m stora stenar. I gravens centrum var ett 3 x 3 m stort och ca 0,7 m 
djupt hål. Frågan är om detta hål blivit upptaget av militär, eller om det härrör sig 
från tidigare utgrävning (Arthur Nordén)1. På gropens östra sida var förra fyllningen 
i gropen uppkastad. Fyllningen utgjordes av sandblandad jord och stenar.
 Graven var bara delvis övertorvad. Vid utgrävningen som sattes in från gravens 
östra och västra sida mot profillinje A-B framkom en 1,2 - 1,5 m stor, tunn kolanhopning på gra-
vens nordvästra sida. I samband därmed hittades även några krukskärvor (Se ritn. nr 15 fyndplats 
3-4) samt en liten krökt järnten (Se fyndplats 15:2). För övrigt inga fynd på västra sidan av graven.
 På gravens östra sida påträffades tvenne ca 1 m stora stenanhopningar bestående av ca 0,17 m 
djupa gropar fyllda med kol och skörbrända stenar (kokgropar?). I den grop som på ritn. nr 15 
markerats med anm. A påträffades även kraftiga kolbitar samt ett fåtal brända ben plus några små 
krukskärvor, se fyndplats 15:5. Strax söder on gropen påträffades även krukskärvor. Mellan de 
båda stenanhopningarna påträffa des en lösare marktyp, kringgärdad av en ca 0,5 m stor stenan-
hopning, förmodligen ett stolphål?
 Inemot den grävda gropen och på gravens östra sida under och i samband med några undre 
liggande stenar påträffades kol och brända ben. Små kolanhopningar på annan plats i graven på-
träffades även. Dock var graven fattig på kol och ben i sin helhet. Detta gäller även lösa fynd. 
Man har en känsla av att den egentliga gravgömman legat i centrum, just där gropen var belägen.
 Den sterila marken består av sandblandad lera.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor, mörkt, grovt, grågult gods, ca 50 st
2 Ten av järn ca 3,5 cm
3 Krukskärvor, rödaktigt gods, 2 st
4 Krukskärvor, mörkt grått, grovt gods, 2 st
5 Krukskärvor, små, rödaktigt gods, ca 10 st
6 Ca 1 liter kol från anm. A kokgrop
7 Ca 1 liter brända ben
8 Runda stenar, små, 2 st
 1 liten sten, som förefaller vara ett bryne?

1 Detta antagande beror på ett missförstånd. Det finns inga anteckningar om utgrävningar på området 
utförda av A. Nordén. Anteckningarna i ATA gäller ett annat Berga i Östergötland.
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Anläggning 16. Rund stensättning med kantkedja 
D = ca 10 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del
Närmast rund stensättning, nästan helt övertorvad. Stensättningen bestod av olik-
stora stenar intill 0,9 m. Markerad kantkedja fanns. Gravens östra halva var till stor 
del förstörd av en skyttegrop med en diameter av ca 2 m. Runt skyttegropen hade 
byggts upp ett värn av stenar, som troligtvis tagits från gravens centralröse.
 Stensättningen utgrävdes med början från väster och fram till profil linjen A-B och 
med till steril mark. I gravens centrum framkom ytterli gare en stenpackning, som 
fotograferades och ritades. Fyllningen bestod av sandblandad lera samt ett på den sterila marken 
liggande ca 5 cm tjockt lager av svartbrun jord. Under gravens centralröse utbredde sig ett mäk-
tigt kol- och benlager. Bl a påträffades en stor kraftig benbit.
 Vid avtorvningen framkom en eventuell knacksten. Övriga fynd är en kniv av järn, säkert av 
senare datum. Vidare ett trasigt remändebeslag av järn, två små krampor av järn, samt fragment 
av pärlor av ben.
Fyndförteckning.
1 Kniv, troligen ny, järn
2 Remändebeslag, fragmentariskt(?), 2 st
3 Krampor, 2 st
4 Pärlor, ben, fragmentariska
5 Kraftig benbit

Anläggning 17. Oregelbunden stensättning
D = ca 5 m, H = ca 0,5 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del
Efter avtorvningen visade sig anläggningen vara en oregelbunden stensättning med 
i sydväst en jordfast sten ca 1,3 x 1,2 m, i söder en jordfast sten ca 1,2 x 1,1 m och i 
öster ännu en jordfast sten ca 1,3 x 1,0 m. Fyllningen utgjordes av sandblandad jord 
och intill 0,8 m stora stenar.
 Efter avtorvning, rensning och fotografering företogs utgrävningen från västra 
kanten i en första etapp intill profillinjen A-B-C (Se plan skala 1:20). I fyllningen 
påträffades ett stort antal brända ben på olika nivåer men i huvudsak koncentrerade i bottenpla-
net. Under utgrävningen påträffa des utanför stensättningen några krukskärvor i nordöstra delen 
och in till dessa några brända ben (Se planen 17:1 och 17:2).
 Vidare framkom längre in mot centrum dels en djurtand (17:3) liggande under en större sten 
och mellan denna och ytterligare en sten, några kruk skärvor (17:4). Inom detta fyndområde 
fanns slutligen några stora bitar av ett lerkärl av grovt gods mod enkel gropornering (17:5), samt 
några järnfragment. I anläggningens centrum fanns ett med brända ben fyllt gravkärl, stående i 
fyllningen nära ytan och omgivet av en oregelbunden sättning av stenar. Under gravkärlet låg ett 
ca 5 tjockt brandlager på den ursprungliga marknivån.
 Förekomsten av brända ben fortsatte även i den östra delen av stensätt ningen fast sparsam-
mare än i den västra. I stensättningens nordöstra del fanns en grop ca 1 m i diameter och ca 0,6 
m djup. Gropen var fylld med kol och skörbrända stenar 1-2 dm stora.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor
2 Brända ben
3 Djurtand
4 Krukskärvor
5 Krukskärvor med gropornering, 5 större fragment
 Järnföremål, 3 fragment
6 Kruka av grovt gods, sönderfallen
7 Kolprov
8 Brända ben
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Anläggning 18. Oregelbunden stensättning
Storlek: 3,5 x 6,5 m
Belägenhet: Saknas på schaktplanen (anm).
Denna anläggning var en oregelbunden stensättning med en storlek av ca 3,5 - 6,5 m. 
Fyllningen bestod av sandblandad mylla och stenar, 1,1 - 1,3 m stora. Under denna 
fanns sterilt grus. I söder låg en jordfast flat stenhäll ca 1,75 x 2,3 m.
 Vid utgrävningen framkom över hela anläggningen enstaka fragment av kol. Dessa 
låg tämligen djupt, mellan fyllningen och den sterila marken (Se plan och profil anl. 
nr 18). Inga brända ben påträffa des.
 Ca 1 m norr om den flata jordfasta stenen fanns en grop, medgrävd i den sterila marken. Dess 
storlek var ca 0,5 - 0,6 m djup ca 0,1 m. Gropen innehöll något kol, och ovanför gropen låg några 
krukskärvor. Ett fragment av en skafthålsyxa framkom vid utgrävningen.
Fyndförteckning:
1 Krukskärva
2 Krukskärvor
3 Krukskärvor
4 Fragment av skafthålsyxa
5 Järnfragment vid rensning strax under torv

Anläggning 19. Oregelbunden stensättning
D = 8-9 m, H = 1 - 1,1 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del, söder om A16
Graven var en stor rundad anläggning med oregelbunden kantkedja. Fyllningen be-
stod av skärvsten och brandjord samt 0,1 - 0,8 n stora stenar. Stenar från fyllningen 
hade fallit ut över kantkedjan i söder och gjort gravens begränsning otydlig (Se plan 
ritn. nr 19). I anläggningens centrum fanns ett jordfast block ca 2 x 2,5 m samt ca 1,1 
m högt. Ytterligare några jordfasta stenar befann sig inom anlägg ningen. En grop i 
gravens norra del torde ha tillkommit vid militära övningar. Gropens utsträckning 
var ca 0,7 - 1 m.
 Efter avtorvningen framkom i gravens centrum öster om och intill det stora jordfasta blocket ett 
ytligt liggande brandflak. Dess storlek var ca 1 - 1,5 m och tjockleken 2-3 cm. Inom detta område 
låg några kruk skärvor samt en järnkrampa (Se ritn. nr 19:1). Vid sållning påträffades tre glaspärlor.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor
 Järnkrampa
 Kol och brända ben
Sållfynd: 
2 Pärlor, glas, 3 st

Anläggning 20. Rund stensättning med kantkedja
D = ca 4,5 m
Belägenhet: Gravfältets centrum
Anläggningen var en närmast rund stensättning med gles men förhållande vis regelbun-
den kantkedja av intill 0,5 m stora stenar. Anmärkningsvärt är att västra delen hade 
en närmast fyrsidig form (jfr anläggning nr 72). Stensättningen hade varit föremål för 
skattgrävning, vilket framgick av en grop i dess mitt. Gropen hade en övre diameter 
av ca 1,8 m och var i mitten fördjupad ned till det sterila, sandblandade lerskiktet.
Under stenpackningen fanns ett vitt utbrett kollager innehållande spridda brända 
ben. Lagret var till stor del omrört i samband med skattgrävning en. Av de fynd som gjordes vid 
utgrävningen kan nr 1 - 4 samt 6 sägas ha legat in situ. Övriga föremål upptogs i omrört eller 
uppkastat material från gropens mitt.
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I stensättningens östra kant framkom mellan två jordfasta stenar under stensättningens fyllning 
en grop med kol och skörbrända stenar. Gropens övre kant låg i nivå mod stensättningens bot-
tenplan och den sträckte sig utanför kantkedjans stenar (so ritning nr 20:1). Längden var ca 1,4 
m och bredden ca 1 m. Största djupet var ca 2 dm. Det observerades att kantstenarna låg omedel-
bart ovanpå kolfyllningen, var för det måste anses sannolikt att gropen tillkommit ej långt innan 
sten sättningen anlades.
Fyndförteckning:
1 Bronsbleck
2 Pärlor, vita, glas, 2 st
3 Pärla, droppformad, blå, glas
4 Pärla, röd, halv, glas
5 Pärlor, glas, 6 st
 Bronsfragment
6 Krukskärvor
 Pärla, röd, glas
Sållfynd:
7 Järnbleck
 Brända ben
 Kol
 Pärlor, 2 st, glasfluss
 Bronsten, fragment, böjd
 Krampa, järn

Anläggning 21. Rund stensättning med kantkedja
D = 5,5 - 6 m; H = 0,25 m
Belägenhet: Gravfältets södra del
Anläggningen, som var helt övertorvad, hade till större delen en klart markerad kant-
kedja och innanför denna ett bälte av glest liggande större stenar med den centrala 
delen fri från stenar i ytan. I södra kanten fanns en oregelbun den anhopning av ste-
nar och utanför denna i sydsydostlig riktning från stensättningens mitt fyra stycken 
i fyrkant lagda stenar (Se ritn. nr 21).
 I anläggningens mitt påträffades ett brandflak ca 2 m i diameter, som delvis inne-
höll stora förkolnade trästycken. Av dessa låg två i vinkel mot varandra omkring ett i brandfla-
kets mitt stående lerkärl. Kärlet, som var i det närmaste helt, innehöll brända ben i ringa mängd. 
I brand flaket som var i genomsmitt 0,10 m tjockt fanns för övrigt endast ett fåtal brända ben (jfr 
ritn nr 21). I flakets norra kant påträffades intill några stenar ett järnföremål, sandstensstycken 
med spår av slipning samt ett sädeskorn (jfr planen fyndplatserna 2-4) ,
 Ett bryne framkom i närheten av det ovan nämnda gravkärlet. Det bör vi dare anmärkas, att un-
der en i brandflakets norra kant liggande flat sten var kollagret i påfallande grad bemängt med fett.
Fyndförteckning:
1 Lerkärl
2 Järnföremål
 Sädeskorn
3-4 Sandstensstycken med spår av slipning
5 Bryne (i 2 delar)
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Anläggning 22. Oregelbunden stensättning
Storlek = om 2,5 x 4 m; H = ca 0,2 m
Belägenhet: Gravfältets södra del, strax söder om A70
Anläggning nr 22 var en tämligen liten, oregelbunden stensättning. Fyllningen be-
stod av jord och lera samt sten. Stenarna var intill 0,7 m stora. Utanför anläggning-
ens nordvästra del fanns en jordfast sten ca 0,7 x 2,5 m.
 Under stenarna i gravens centrum framkom ett kollager (se plan och profil ritn nr 
22) mot mitten innehållande brända ben, dock ganska sparsamt. I gravens östra del 
fanns rester av en icke helt förbränd stock. Graven gav f ö inga fynd.

Anläggning 23. Rund stensättning med markerad kantkedja
Storlek = ca 3,6 x 3 m; H = ca 0,3 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del
Graven utgjordes av en rund stensättning med markerad kantkedja. I gravens cen-
trum befann sig två stenar, varav den ena med all sannolikhet har varit rest. Ett par 
mindre ca 0,15 - 0,2 m stora stödstenar markerade den resta stenens ursprungliga läge.
Fyndförteckning:
1 Beslag, järn
2 Tunnbladig flintyxa

Anläggning 24. Ej undersökt
Belägenhet: Öster om undersökt område intill A55 inom gravgrupp som bevarats.

Anläggning 25. Rund stensättning med kantkedja
D = 6 - 6,5 m; H = 0,6 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del
Anläggningen visade sig vara en stor rund stensättning med två jord fasta stenar i 
den östra och västra kanten respektive. Fyllningen bestod av sandblandad jord och 
sandblandad lera.
 I anläggningens västra del befann sig en lägre belägen dubbel kantkedja med dia-
metern 3 m, i vars mitt en del fynd gjordes, liksom även i nord västra delen av den 
stora kantkedjan.
 Vid utgrävningen framkom ett kraftigt kollager, som utbredde sig över större delen av anlägg-
ningen på ett djup av 0,55 m, samt en myckenhet av ben. Gravens samtliga fynd låg i kollagrets 
nivå. I gravens västra del på träffades tre mindre gropar fyllda med grov sand, vilka dock inte inne-
höll vare sig kol eller ben. (Se plan och profil ritning nr 25:1 och 25:2.)
Fyndförteckning:
1 Järnfragment
2 Pärla
3 Miniatyrbryne
4 Krukskärvor (?)
 Rekt. beslag, järn
5 Betsel
6 Hästbrodd 
7 Myrmalm (naturlig järnkonkretion)
8 Kol och brända ben, 2 liter
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Anläggning 26. Rund stensättning med kantkedja
D = 2,5 - 2,7 m; H = ca 0,2 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del
Anläggningen var en liten rund stensättning med en diameter av ca 2,7 m, höjd ca 
0,2 m. Gravens kantkedja var ganska regelbunden. Fyllningen bestod av sandblan-
dad lera samt sten. Stenarna var intill 0,5 m stora.
 Under stenpackningen i anläggningens centrum påträffades ett ca 2 cm tjockt kol-
lager (se plan och profil). Ungefär 1 liter brända ben till varatogs i detta lager, som 
hade en diameter av 1 - 1,1 m. F ö gav graven inga fynd.
Fyndförteckning:
 Brända ben. 1 liter

Anläggning 27. Rund stensättning
D = ca 9,8 m; H - 0,25 m
Belägenhet: Gravfältets södra del
Stensättningen bestod av en kantring av en oregelmässigt lagd dubbel stenrad samt i 
mitten en liten, närmast rund, stenpackning med en diameter av omkring 2,5 m. Fyll-
ningen mellan kantringen och stenpackningen i mitten utgjordes av sandblandad lera.
 Under stenpackningen i centrum befann sig ett kollager (se ritn 27) samt brända 
ben inom samma område, dock rikligast förekommande i den västliga sektorn. På 
ett djup av ca 0,8 m påträffades en grop med tyd ligt markerad begränsning ca 0,25 
m i diameter och ungefär 0,2 m djup. Den var fylld med kol och brända ben.
Fyndförteckning:
1 Järnfragment
2 Järnspik (fragment)
3 Spikskalle, järn
4 Järnfragment
5 Bryne
6 Kol och ben

Anläggning 28. Ej undersökt

Anläggning 29. Rund stensättning 
D = ca 4,7 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del
I det närmaste rund stensättning nästan helt övertorvad. Stensättningen bestod av 
olikstora stenar intill 0,7 m långa och 0,38 m höga. En tydlig kantkedja saknas.
 Stensättningen utgrävdes med början från västra kanten intill profillinjen A-B 
och ned till steril mark som utgjordes av hårt packad lera. Fyllningen utgjordes av 
sten och sandblandad jord. På den sterila mar ken i gravens centrala del påträffades 
ett sammanhängande kol- och benlager ca 1,5 x 1 m.
Fyndförteckning:
1 Beslag, järn
2 Keramik (?)
3 Bleck, järn
5 Bränd lera (?)
6 Glas, recent
 Brända ben



62

Anläggning 30. Ej undersökt

Anläggning 31. Rund stensättning
D = ca 5 m
Belägenhet: Gravfältets södra del
Anläggningen utgjordes av en närmast rund stensättning belägen inom grävningsom-
rådets sankaste del, vilket i hög grad försvårade undersök ningen på grund av tillrin-
nande vatten. Någon markerad kantkedja fanns inte utom i norra delen där stenarna 
låg mera regelmässigt ordnade. I sö der fanns en större långsmal sten, 1,30 x 0,45 m 
och i norr låg en sten som tydligen förskjutits från kanten (jfr ritn 31).
 Fyllningen utgjordes av lerblandad, vattengenomdränkt jord och större stenar. I 
anläggningens mitt frilades ett långsmalt brandlager, som i sydväst avgränsades av en förkolnad 
stock. Brandlagret innehöll en myckenhet kol samt brända ben fördelade över hela området med 
någon koncentration till anläggningens mitt omkring fyndplatsen för en vävtyngd (jfr ritn. nr 
31:1). Här påträffades också ett föremål av obekant material som svärtar ifrån sig. En slaggklump 
(?) framkom intill en större söndersprängd sten i den västra delen av brandlagret.
Fyndförteckning:
1 Vävtyngd
 Föremål av obekant material
2 Harts?
3 Förkolnad stock
4 Brända ben
? Bränd lera

Anläggning 32. Rund stensättning med kantkedja
D = 8,8 - 9,2 m; H = 0,65 m
Belägenhet: Gravfältets södra del
Anläggningen, som var helt övertorvad, visade sig vara en stor, rund stensättning 
försedd med dubbel kantkedja. I anläggningens mitt befann sig ett tredubbelt cen-
tralröse av intill 0,5 m stora stenar (se ritn nr 32:1, 2 och 3). I den norra delen låg 
ytterligare några stenar, 0,1 - 0,5 m stora. Fyllningen be stod i övrigt av sandblandad 
lera. Kantkedjans nordöstra del var skadad av en militär byggnation (bunker), som 
anlagts alldeles intill densamma (se ritn nr 32).
 Vid utgrävningen framkom ett tämligen kraftigt kollager, som bredde ut sig övar större delen 
av anläggningen på ett djup av ca 0,6 - 0,65 (se plan och profil, ritn nr 32). Detta kollager kon-
centrerades mot mitten. I kollagret påträffades även en myckenhet av brända ben. Gravens samt-
liga fynd låg i kollagrets nivå.
 I anläggningens sydliga del utmed den på planritningen markerade profillinjen påträffades 
några håligheter (sorkhål?) vilka dock inte innehöll vare sig kol eller ben. (se plan och profil, ritn 
nr 32, anmärkning A).
Fyndförteckning:
1 Pärla, dubbel, glas, gulgrön ca 1 cm
2 Krukskärvor, grovt svart gods
3 Krukskärvor, grovt svart gods
4 Krukskärvor, grovt svart gods
5 Krukskärvor, grovt svart gods
6 Järnfragment, 3 st
7 Järnfragment
8 Krukskärvor, grovt rödsvart gods
9 Järnfragment, rörformigt, 2 st, varav ett förkommet. Det andra i slaggklump (rostklump).
 Järnfragment
10 Järnfragment
? Bränd lera
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Anläggning 33. Oregelbunden stensättning med kantkedja
D = ca 6,5 m
Belägenhet: Gravfältets södra del
Oregelbunden stensättning i det närmaste helt övertorvad. Gles fyllning av oliksto-
ra stenar (intill 0,7 m). Markerad kant kedja. Stensättningen utgrävdes med början 
från västra kanten intill profillin jen A-B och ned till steril mark som utgjordes av 
hårt packad lera, vil ken möjligen kan ha varit trampad. Fyllningen utgjordes av sten 
och sandblandad jord. På den sterila marken utbredde sig i stensättningens cent rala 
delar (se ritn nr 33) ett stort sammanhängande kol- och benlager.
 I gravens västra halva påträffades åtskilliga odefinierbara järnfragment samt på tre punkter 
krukskärvor. Bland fynden ingick också en halv sax. I gravens östra halva framkom förutom järn-
fragment en blå glaspärla och en halv röd och grön pärla också av glas.
Fyndförteckning:
1 Slaggklump (utgår)
2 Järnföremål i rostklump
3 Järnfragment
4 Järnföremål
 Krukskärvor, 35 st
5 Sax, hälften bevarad
 Järnfragment, 6 st
6 Järnfragment, 5 st
7 Järnfragment
8 Remändebeslag, järn
 Krukskärvor, 7 st
9 Krukskärvor, 3 st
10 Järnfragment, 12 st
11 Hästbrodd ?
 Krukskärvor, 8 st
12 Pärla, blått glas
13 Pärla, röd och gul glasfluss – frgm
14 Järnfragment, 3 st
15 Järnfragment
16 Järnföremål, 2 fragment
17 Järnfragment
18 Kniv (?), fragment
19 Föremålsfragment, 4 st förrostade
20 Brända ben och kol, ca 2 l.
 Vid sållning påträffades en pärla, blå, i tre avsatser, delvis smält

Anläggning 34. Rund stensättning (skadad) med kantkedja
D = ca 4 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del
Oregelbunden stensättning från början säkert rund, i det närmaste helt övertorvad. 
Stensättningen bestod av olikstora stenar (intill 0,7 m). Kantkedja finns. Stensätt-
ningen rensades och fotograferades, varefter utgrävningen sattes in från väster till 
profillinjen A-B och med till steril mark, som förefaller vara trampad. Fyllningen 
bestod av småsten och sandblandad jord.
 Ungefär från profillinjen och ett stycke framåt på gravens östra halva (se ritning) 
påträffades ett fyndförande kol- och benlager som låg direkt på den trampade sterila markytan 
ca 1,5 dm ner från markytan.
Fyndförteckning:
1 Järnfragment och en liten flintbit, som låg på gravens östra halva
2 Ett antal hårt brända lerkärlsbitar 
 Pryl?, 11 cm
4 Vid sållningen hittades ett järnföremål (nit-eller spikhuvud?)
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Anläggning 35. Ej undersökt

Anläggning 36. Rund stensättning med kantkedja
D = ca 4,5 m; H = ca 0,3 m
Belägenhet: Gravfältets södra del
Graven var en rund stensättning med markerad kantkedja av 0,7 - 0,5 a stora stenar. 
Fyllningen utgjordes av sandblandad lera samt ett 10-tal 0,1 - 0,5 m stora stenar i 
centrum. Under stenarna i gravens mitt fanns en undre stenpackning bestående av 
1 - 3 dm stora stenar. Detta stenlagers utsträckning var ca 1,75 - 2 m i diam. Inom 
samma område förekom spridda kolfragment och brända ben.
Graven gav f ö inga föremålsfynd.
Fyndförteckning:
 Kol och brända ben

Anläggning 37. Rund stensättning med kantkedja
D = ca 8,5 - 9,5 m; H = ca 0,4 m
Belägenhet: Gravfältets södra del
Denna grav var en rund stensättning med en diameter av ca 8,5 - 9,5 m. Graven be-
gränsades av en tydlig kantkedja av 0,7 - 1 m stora stenar. Fyllningen bestod av sand-
blandad lera. I gravens mitt fanns ett röse ca 5,5 x 4 m. 
 Vid utgrävningen påträffades nära den södra delen av kantkedjan några krukskär-
vor av tjockt, mörkt gods (se ritn nr 37). I gravens mitt, under det på planritningen 
markerade röset, fanns ännu en kraftig stenpackning av intill 0,7 m stora stenar. (se 
separat plan över denna stenpackning, ritning nr 37:2.) Brända ben och kol framkom under denna 
stensamling på ett djup av ca 0,45 m under markytan (se plan och profil ritn nr 37:1 och 37:2).
Fynden låg samtliga, utom nr 1, i kollagrets nivå och tämligen samlade i mitten.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor
2 Bryne, fragment
 Järnfragment
3 Bryne, fragment
4 Lerkärl, sönderfallet
5 Flintskärva, bränd
6 Kvartsstycke
7 Kam, fragment

Anläggning 38. Oregelbunden stensättning
D = 5,7 - 6,4 m; H = 0,35 m
Belägenhet: Gravfältets södra del
Denna anläggning hade en närmast rundad form utan markerad kantkedja. Fyllning-
en bestod av 0,1 - 0,9 m stora stenar samt sandblandad lera. Graven mätte 5,7 - 6,4 
m i diameter. Fyllningens tjocklek var ca 0,35 m.
 Vid utgrävningen framkom i anläggningens västra del en liten krukskärva av 
grovt, mörkt gods (se planen, ritning nr 38:1). I anläggningens centrala del påträf-
fades under stenpackningen ett tunt kollager ca 2 x 0,75 m stort. Inom samma kol-
lager förekom här och var sparsamt med brända ben. Brandflaket var i huvudsak koncentrerat 
till anläggningens västliga sektor.
Fyndförteckning:
1 Krukskärva, grovt mörkt gods
2 Kol och brända ben i anläggningens centrum
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Anläggning 39. Ej undersökt

Anläggning 40. Ej undersökt

Anläggning 41. Ej undersökt

Anläggning 42. Ej undersökt

Anläggning 43. Oregelbunden stensättning
Storlek: ca 4 x 9 m; H = ca 0,6 m
Belägenhet: Gravfältets norra del
Efter avtorvningen visade sig denna anläggning vara en oregelbunden stensättning 
uppbyggd kring en stor jordfast sten i centrum (ca 1,7 x 2,2 m). I anläggningens norra 
och södra del fanns två jordfasta, något mindre, stenar, den i söder 0,5 x 0,8 m och 
den i norr 0,8 x 1,1 m. De jordfasta stenarna syntes delvis ovanför grästorven. Fyll-
ningen utgjordes av jordblandad lera samt ett övre lager av intill 1 m stora stenar. I 
fyllningen fanns dessutom en kraftig undre packning av decimeterstora stenar.
 En liten anhopning kol fanns alldeles intill den i söder belägna jord fasta stenen. F ö framkom 
varken kol eller brända ben på något annat område i anläggningen.
 Några krukskärvor låg i den undre stenpackningen strax norr om den stora jordfasta centrum-
stenen (plan och profil ritn nr 43).
Vid sållning tillvaratogs även fyra kvartsstenar.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor, 2 st
2 Krukskärvor
3 Krukskärva
Sållfynd :
4 Krukskärvor, 4 st
5 Kol
6 Kvartsstenar, 4 st

Anläggning 44. Osäker anläggning
Belägenhet: gravfältets norra del
Denna anläggning bestod av några större stenar 0,5 - 1 m stora, som låg oregelbun-
det grupperade intill en stor, toppig jordfast sten ca 1 x 1,3 m (Se plan ritn nr 44).
Några fynd gjordes inte.

Anläggning 45. Ej undersökt
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Anläggning 46. Oregelbunden stensättning
Storlek: ca 4 x 3 m; H = 0,3 m
Belägenhet: Gravfältets centrum
Oregelbunden stensättning. Kantkedja saknas. Fyllning av jord och intill 0,6 m stora 
stenar. Anläggningen avtorvades och rensades. Under rensningen framkom ett ytligt 
liggande bronsbleck samt i anläggningens centrum en krukskärva av mörkt brunt 
gods. Även några ytligt liggande fragment av brända ben påträffades under rensning-
en. Under utgrävningen som påbörjades i anläggningens östra del mot profillinjen 
A-B framkom först krukskärvor av rödaktigt gods.
 I anläggningens centrala del påträffades vita facetterade pärlor av olika form, dels runda dels 
cylindriska, järnbleck, krukskärvor av mörkt brunt gods samt i anslutning till dessa en vit facet-
terad pärla, en ring av järn, en böjd järnten samt ytterligare några pärlor av ovan nämnt slag. Nå-
got väster om centrum påträffades ett lerkärl innehållande brända ben samt ett föremål av brons. 
60 - 70 cm söder om detta lerkärl framkom ytterligare ett kärl. Detta var av rödaktigt gods. 70 - 
80 cm sydväst om detta kärl påträffades ett järnbleck. Inom hela anläggningens centrala del har 
brända ben påträffats. Särskilda koncentrationer fanns vid fyndplatserna 9 och 11. Sammanlagt 
har tillvaratagits ca 4 liter brända ben. I anläggningens sydvästra del påträffades vid den slutliga 
utgräv ningen en grop som innehöll kol och skörbrända stenar. Den var ca 1,4 x 1,2 m stor samt 
ca 0,1 m djup. Vid sållning av jorden framkom slutligen några mindre järnföremål samt ett tju-
gotal pärlor av olika slag (se fyndförteckningen).
Fyndförteckning:
1 Bronsfragment, bleck med kant
2 Krukskärvor, mörkt gods
3 Krukskärvor, rödaktigt gods, 3 st
4 Järnbleck med hål (fornsak?)
5 Krukskärvor, rödaktigt gods, 7 st
6 Pärla, bergkristall, facetterad
7 Pärla, bergkristall, facetterad
 Pärla, bergkristall, stavformig
 Järnföremål, mall
8 Pärla, bergkristall, facetterad
 Järnfragment, 3 st
9 Krukskärvor (sönderfallet kärl), mörkt, grovt gods
 Pärlor, 2 st, bergkristall, stavformade
 Pärla, 1 st, bergkristall, facetterad
 Järnfragment, 3 st
 Beslag (?) järn, böjt, med rostbeläggning
 Ring(sölja)av järn
 Järnföremål,bygelformad
10 Krukskärvor, rödaktigt gods, 4 st
 Pärla, glas, grön, sintrad
11 Krukskärvor (sönderfallet kärl), mörkt, grovt gods
 Brons, hopsmält
 Länkar, av vriden bronstråd, 2 st
 Bronsfragment, små
 Pärla, glas, röd, sintrad
 Pärla, glas, grön
 Pärla, bergkristall, facetterad
12 Pärlor, bergkristall, facetterade, 2 st
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Sållfynd:
13 Pärla, glas, guldfolierad
 Pärla, glas, sintrad
 Pärla, bergkristall, halv
 Pärla, glas, grön, halv
 Pärla, bergkristall, facetterad
 Pärla, glas, vit
 Pärla, glas, vit
 Pärla, glas, grön, sintrad
 Pärla, glas, grön, sintrad
 Pärla, bergkristall, facetterad, halv
 Pärla, bergkristall, facetterad, blåanlöpt
 Pärla, glas, grön
 Pärla, (?) svart, med skåra
 Pärla, ( ?) tand med hål
 Pärla, glasfluss, vit, halv
 Pärla, bergkristall, facetterad
 Pärla, bergkristall(?), facetterad
 Pärla, bergkristall, facetterad
 Pärla, bergkristall, facetterad
 Krukskärvor rödaktigt gods, 10 st
 Krukskärvor mörkt gods, 2 st
 Spik, järn, trekantigt huvud
 Spik, järn, böjd
 Bronsfragment, hopsmält
 Järnfragment (spik?)
 Brända ben ca 4 liter
25 Obestämbart fragment, brons
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Anläggning 47. Oregelbunden stensättning
Storlek: 4 x 5 m; H: ca 0,45 m
Belägenhet: Gravfältets norra del, strax söder om A 44.
Anläggningen var en oregelbunden stensättning uppbyggd kring tre jordfasta stenar. 
Den jordfasta, flata stenen i anläggningens centrum hade on storlek av ca 1,5 x 2 m. 
En jordfast sten i nordöst mätte 0,9 x 1,4 m och en likaledes jordfast sten i sydväst 
0,8 x 1,1 m. Fyllningen bestod av sandblandad mylla samt olikstora, intill 0,8 m sto-
ra stenar. En undre stenpackning av decimeterstora stenar fanns även i fyllningen i 
anläggningens centrala område (Se plan och profil ritn nr 47). Den sterila marken 
utgjordes här av sandblandat grus.
 I anläggningens norra del fanns en kolanhopning på ett område, ca 0,6 x 0,6 m stort. Det var 
täckt med skörbrända stenar (Anm A ritn nr 47). Nordöst om detta kollager fanns ytterligare ett 
något kraftigare kollager, i vilket även sparsamt med brända ben förekom. Detta brand flak hade 
en storlek av ca 1,1 x 1,1 m (Anm B ritn nr 47). Det får betecknas som osäkert om kollagret B 
hör ihop med anläggning nr 47. I väster befann sig en kolgrop med stenpackning. Gropens dia-
meter var ca 1,8 - 2 m (Anm C ritn nr 47).
Fyndförteckning:
 Hästbrodd
 2 obestämbara fragm, järn

Anläggning 48. Ej undersökt

Anläggning 49. Rund stensättning med gravklot och 
kantkedja

D = om 5,5 m; H = 0,3 m.
Belägenhet: Öster om undersökt område inom gravgrupp som bevarats.
Anläggningen var en rund stensättning med kantkedja av 0,15 - 0,50 m stora 
stenar. I nordöstra delen saknades kantstenar på en sträcka av ca 1 m. I norr 
bröts kantlinjen av ett större stenblock, ca 1,1 x 1,1 x 0,7 m stort och i söder 
av ett block ca 1,2 x 0,3 x 0,6 m stort. Intill och väster om detsamma låg yt-
terligare en större sten, längd ca 1 m. De två stenblocken, som höjde sig avsevärt över markytan 
(jäm för ritn nr 49, profil A-B), låg orienterade i en nordsydlig linje dragen genom stensättning-
ens mitt. Centralt i stensättningen fanns en klotformig sten. Denna, som var svallad, utgjordes 
av en kvartsboll och skiljde sig helt från det övriga stenmaterialet i stensättningen. 
 I stensättningens sydvästra del hade (i samband med militära övningar) en större grop upp-
tagits till ett djup av omkring 1 m under markytan och i dess nordvästra del fanns en ytlig skada 
som gick ner till ett djup av ca 0,2 m under markytan.
 Utgrävningen, som sattes in från den östra kanten mot baslinjen A-B visade att fyllningen mes-
tadels bestod av sandblandad jord med glest liggande större och mindre stenar.
 I anläggningens centrala del påträffades ett ca 2 x 1,5 m stort brandlager av varierande tjocklek, 
högst intill 0,10 m. Lagret innehöll spridda brända ben, vilka under det förut nämnda gravklotet 
bildade en kraftig koncentration. I denna påträffades ett sönder fallet lerkärl av grovt, brunaktigt 
gods och vidare en liten oval spännbuckla av brons med nål av järn som föll sönder vid upptagan-
det. Spännbucklan hade i ena ändan en skada, som troligen uppstått genom värme. Här påträf-
fades också fjorton pärlor av glas och glasfluss, två hakar av järntråd, ett bronsfragment och ett 
spiralvridet bronsbleck. I brandlagrets perifera delar påträffades ytterligare pärlor, 57 stycken, 
inom ett begränsat område i nordöstra kanten och fem stycken i den västra kanten (jfr ritn nr 
49, fynd platserna 1 och 3).
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Fyndförteckning:
1 Pärlor, 57 st
 spiralvridet bronsbleck, 1 st
2 Sönderfallet lerkärl samt koncentration av brända ben
 Pärlor, glas samt glasfluss och karneol, 14 st
 Oval spännbuckla, brons, 1 st
 Hakar av järntråd, 2 st
 Bronsfragment, 1 st
3 Pärlor, 5 st
4 Brända ben, kol
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Anläggning 50. Rund stensättning med kantkedja 
D = 2,5 m
Belägenhet: Söder om undersökt område inom gravgrupp som bevarats. NV 
om A49.
Anläggningen utgjordes av en liten rund stensättning med en diameter av 2,5 
m med kantkedja av ca 0,3 - 0,5 m stora stenar. Den nordvästra delen var ska-
dad av en grop som grävts i samband med militära övningar. Fyllningen synes 
från början ha utgjorts av jord och sten. Endast i anläggningens södra del var 
denna intakt. För övrigt föreföll det övre skiktet av fyllningen vara omrört.
 I anläggningens norra del påträffades brända ben, kol samt krukskärvor och glaspärlor. Vid 
fortsatt utgrävning mot sydost framkom ett bronsbleck, en spik av järn samt två glaspärlor. I 
närheten påträffades en sintrad glaspärla samt ännu ett bronsbleck. Vid sållningen gjordes fynd 
av 7 glas pärlor, några bronsbleck, en spik av järn samt ett järnföremål med stark rostbeläggning.
Fyndförteckning:
1 Pärlor, glas, vitaktiga, 3 st
 Krukskärvor, mörkt, grovt gods, 35 st
2 Bronsbleck
 Spik av järn
 Pärlor, glas, 2 st
3 Pärla, glas, sintrad
4 Bronsbleck
Sållfynd:
5 Pärlor, glas, sintrade, 7 st
 Bronsbleck med dekor
 Spik, järn, i två delar
 Järnföremål med stark rostbeläggning 
 Litet bronsbleck (8 mm) med dekor
 Litet bronsföremål (20 mm) med någon rostbeläggning
 Bronsbleck (18 mm) (smält?)

Anläggning 51. Rund stensättning med kantkedja
Storlek: ca 5,6 x 6,0 m; H = 0,5 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Graven utgjordes av en i det närmaste rund stensättning, uppbyggd mellan tvenne 
stora stenblock, varav det ena i gravens södra del var jordfast och hade en storlek 
av 1,7 - 2,5 m. Det andra i gravens norra del var ditlagt och hade en storlek av 1,0 
- 1,2 m (Se ritn nr 51). Graven hade en tydlig kantkedja bestående av 0,5 - 0,7 m 
stora stenar, på ritningen markerade med streckning.
 Innanför denna kantkedja var en stenpackning av 0,1 - 0,7 m stora ste nar. Denna stenpack-
ning var dock mest koncentrerad till gravens syd västra del. Anmärkas kan här att på det stora 
jordfasta blockets västra och östra del även förekom packningar av småsten där man i den östra 
av dessa också såg små kolstänk. Fyllningen utgjordes av sandblandad jord och småsten. Anlägg-
ningen var med undantag för de stora stenblocken i syd och nord nästan helt övertorvad. Den 
sterila marken bestod här av grus.
 Utgrävningen sattes in från den västra kanten mot profillinje A-B. Vid utgrävningen fram-
kom ett utbrett benlager på en yta av ungefär 2,5 x 2,5 m och med en största tjocklek av 0,1 m i 
gravens centrum, dock mest koncentrerat omedelbart norr om det stora jordfasta blocket. An-
märkningsvärt lite kol påträffades. I samband med detta benlager gjordes även en del lösa fynd 
av järn och brons, se vidare fyndförteckningen och jämför ritn. nr 51, Fyndplatser. En anmärk-
ningsvärd sak i detta sammanhang var fyndplats nr 15 i benlag rets norra utkant. Där påträffades 
ett flertal sädeskorn (förmodligen korn). Dessa var brända, en del kolfragment samt två kruk-
skärvor till varatogs även här.
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Fyndförteckning:
1 Spik, järn, 1 st
 Märlor, järn, 3 st
 Hästbrodd, järn, 1 st
 Beslag, järn, 3 st
 Beslag, brons, 2 st
 Bronsfragment, 1 st
2 Krukskärvor, grovt gulbrunt gods, 10 st
 Kedja av brons, med tvenne ringar, 1 st
 Bronsfragment, 2 st
3 Krukskärvor, gulbrunt grovt gods, 10 st
4 Pärla, glas, vit, 1 st
 Järnten, liten, böjd, 1 st
5 Nål, järn, 1 st
6 Krukskärvor, gulbrunt grovt gods, 7 st
 Benföremål, fragmentariskt, 1 st
7 Bronsfragment, 1 st
 Beslag, järn, 1 st
 Nubb, järn, 1 st
8 Krukskärvor, gulbrunt grovt gods, 10 st

 Spik, järn, 1 st
 Krampa, järn, 1 st
 Föremål, järn, litet, 1 st
 Pärla, glas, vit, sintrad, 1 st
9 Sintrad lera, 1 st
10 Krukskärvor av sönderfallet kärl, ca 30 st
 Nubb, järn, 1 st
11 Ten, järn, 1 st
12 Spik, järn, 1 st
 Tenar, järn, små, 2 st
 Pärla, glas, sintrad, 1 st
13 Märla, järn, 1 st
14 Sten, ev använd som brynsten, 1 st
15 Sädeskorn, flertal brända
 Krukskärvor, 2 st
Sållfynd:
16 Spik, järn, 1 st
 Krampa med brodd, 1 st
 Föremål, järn, 1 st
 Hängsmycke av brons med dekor, 1 st
 Brända ben och kol från hela graven om 2 liter
17 Bränd lera
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Anläggning 52. Ej undersökt2

Belägenhet: Öster om undersökt område inom gravgrupp som bevarats.
Fyndförteckning:
1 Krampa, järn, 1 st
3 Keramik, 1 sk
4 Brända ben, fragm
5 Träkol
6 Fragment, brons, 1 st
7 ? (Ask tom)
Provgrop:
1-3 Keramik, 1 sk
 Bränd lera
 Sammanrostade järnföremål, 3 st
 Brända ben
 Stenar (4 av kvartsit), 5 st

2 Finns trots detta en rad fynd varav några från en provgrop. Ovisst om fynden ska räknas som rensfynd 
eller om graven faktiskt har undersökts.

Anläggning 53. Treudd
Storlek: ca 5 m långa sidor; H = 0,2 m.
Belägenhet: Öster om undersökt område inom gravgrupp som bevarats.
Stensättning, treudd med ca 5 m långa, något insvängda sidor, bestående av 
glest liggande, genomsnittligt halvmeterstora samt några mindre kant stenar; 
fylld med jord samt ett antal större stenar.
 Anläggningen, som var i det närmaste helt övertorvad, frilades och ren sades. 
Vid utgrävningen framkom ett ca 5 cm tjockt brandlager av oregel bunden form, 
sträckande sig från mitten av treudden ut till den norra kantkedjan. Brandlagret 
innehöll förutom en myckenhet kol även brända ben spridda över hela området utan märkbar 
koncentration. I gravens norra kant påträffades en liten flintskärva. I gravens mitt låg en avlång 
sten, 0,85 x 0,3 x 0,35 m stor. Vid dess mot nordväst vettande grövre ända låg på ett djup av ca 
0,2 m under den avtorvade ytan och i kontakt med stenens rotända ett antal knytnävestora ste-
nar. Stenen har tydligen varit rest och de mindre stenarna synes ha utgjort stöd för densamma.
Fyndförteckning:
1 Flintskärva
2 Kol
 Brända ben
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Anläggning 54. Ej undersökt, treudd?
Belägenhet: Öster om undersökt område inom gravgrupp som bevarats intill anläggning nr 55

Anläggning 55. Fyrsidig stensättning med kantkedja
Storlek: 3,6 x 3, 7 m; H = 0,4 m.
Belägenhet: Öster om undersökt område inom gravgrupp som bevarats.
Anläggningen hade en fyrsidig form med en storlek av ca 3,6 x 3,7 m och en 
höjd av ca 0,4 m. Fyllningen utgjordes av sandblandad lera som låg på steril sand. 
Den tydligt markerade kantkedjan bestod av 0,1 - 0,7 m stora stenar. I centrum 
samt i hörnen av anläggningen har resta stenar varit place rade. Samtliga dessa 
hade nu fallit omkull. Centrumstenen, som var störst av de resta stenarna, hade 
en storlek av ca 0,8 x 0,4 m (se planen, ritning nr 55:1).
 Graven var diagonalt anlagd i förhållande till väderstrecken. Utgrävningen sattes in från ös-
ter mot profilen A-B. 
 En undre stenpackning i anläggningens centrum påträffades vid utgräv ningen. Dessa stenar 
torde delvis ha tjänat som stöd till den resta mittstenen. Ett fåtal av dem var synliga ovan marky-
tan efter avtorvningen (se planen, ritning nr 55:1 och 55:2). De mest framträdande av dessa stenar 
avvägdes för att efter utgrävningen placeras in i sitt ursprungliga läge. Vidare framkom en samling 
1 - 2 dm stora stenar i gravens södra del. Dessa låg ca 0,3 m under den ursprungliga marknivån.
Brända ben förekom i spridda anhopningar i gravens centrala parti. Kol förekom mycket spora-
diskt (se planen, ritning nr 55:1 och 55:2.). Gravens samtliga fynd, de brända benen samt kolet 
låg förhållandevis ytligt, på ett djup av ca 0,2 - 0,3 m.
Fyndförteckning:
1 Nit, järn
2 Krukskärvor, tunt rödaktigt gods
3 Flintbit
4 Krukskärvor, kraftigt mörkt gods
5 Krukskärvor, tunt rödaktigt gods
6 Krukskärvor med vågbandsornering
7 Nit, järn
8 Beslag med ledande sölja, järn
9 Järnfragment
Sållfynd:
10 Pärla, röd
 Bryne, 2 st
 Spik, järn, 3 st
 Krukskärvor
 Järnfragment
 Bränd lera
11 Keramik
 Bränd lera
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Anläggning 56. Ej undersökt

Anläggning 57. Ej undersökt

Anläggning 58. Osäker stensättning. Ej undersökt
Belägenhet: På krönet söder om undersökningsområdet? Osäker stensättning.
Fyndförteckning (rensfynd?):
1 Krukskärva
2 Kol
 Brända ben

Anläggning 59. Stensättning runt mittblock
Storlek: 1,75 x 2,5 m; Storlek mittblocket: 1,3 x 1,9 m; Höjd mittblocket: ca 1 m.
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Anläggningen var uppbyggd omkring ett stort jordfast block ca 1,7 x 1,3 m och ca 1 
m högt räknat från bottenplanet. Blocket hade sprängts sönder i samband med mi-
litära övningar, och vidare hade i anläggningens södra del en utgrävning skett mot 
densamma, öster om och intill blocket växte en större rönn. Vid sprängningen hade 
stensplitter lagrats omkring blocket och anläggningens perifera delar hade också be-
rörts i samband med anläggandet av en bunker i sydväst (jfr ritning nr 59).
 Gravanordningen var synnerligen enkel med ett lager av småsten. Jord och grus upplagt mot 
blocket och med gravgömman placerad på dettas västra sida mellan blockets kant och en i vinkel 
mot detta liggande större sten. Där påträffades resterna av ett lerkärl omgivet av ett diffust lager 
av kol och brända ben. De fynd, som gjordes, låg alla på västra sidan om blocket. De utgjordes 
av tre järnfragment, nio pärlor av vilka åtta låg i närheten av det sönderfallna lerkärlet. Vidare 
påträffades på skilda ställen krukskärvor samt ett rödbrunt lerstycke med avtryck, sannolikt av 
ris (klining?).
 Utanför graven påträffades i östlig riktning en brandgrop ca 1,6 x 1,2 m, och av närmast oval 
form med ett djup av 1 -1,5 dm. Gropen vars övre yta låg på samma nivå som gravens bottenplan, 
innehöll kol och skör brända stenar. Norr om och på ett avstånd av ca 1,2 m från mittblocket 
fanns ett mindre kollager ca 0,9 x 0,7 m och intill 0,5 dm tjockt. Även detta låg på samma nivå 
som gravens bottenplan.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor, 45 st
 Pärlor, glas, 8 st små
2 Järnfragment
3 Krukskärvor, 2 st
 Klining (?), 1 st
4 Krukskärvor, 9 st
 Järnfragment
5 Klining (?) med avtryck av ris
 Krukskärvor

6 Krukskärvor, 4 st
Sållfynd:
7 Krukskärvor, 6 st
 Pärla, glas, 1 st
 Järnfragment
8 Kol
 Brända ben
 Bränd lera

Anläggning 60. Oklar stensättning. Ej undersökt, men avtorvad
Oklar stensättning i bomurens utbyggda östra del.
Rensfynd:
 Krukskärvor, 9 st
 Sintrad lera, 3 st
 Pärla, glas, 1 st
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Anläggning 61. Rund stensättning med kantkedja
D = 3,7 – 3,5 m; H = ca 0,25 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del
Graven utgjordes av en rund stensättning med tydlig kantkedja av 0,2 - 0,6 m stora 
stenar. I anläggningens centrum fanns tre stenar, varav den ena hade rundad form. 
Fyllningen utgjordes av sandblandad lera. 
 Anmärkningsvärt är två utanför västra kanten liggande stenar (jfr planritning) 
som tillsammans med kantkedjans och även innanför denna liggande stenar gav ett 
intryck av en mot stensättningens norra del riktad “ingång”.
 På ett djup av ca 0,3 m under markytan påträffades ett kollager ca 0,5 dm tjockt. Inom detta 
kollager förekom även brända ben. Brandflaket sträckte sig från gravens centrum ut mot den 
nordöstra delen av graven (se planritning). Fynden, ett sönderfallet lerkärl mellan stenarna i mit-
ten samt en sölja av järn vid norra kanten, låg inom kollagret.
Fyndförteckning:
1 Sölja, järn
2 Lerkärl, sönderfallet
 Kol
 Brända ben
 Bränd lera



76

Anläggning 62. Rund stensättning
Storlek: 5 x 5,4 m. H = 0,5 m.
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del.
Anläggningens form var rundad med en storlek av 5 x 5,4 m. Fyllningen bestod av 
sandblandad lera samt 0,1 - 0,8 m stora stenar. Djupet mätte ca 0,5 m. 
 Vid utgrävningen påträffades i gravens centrum ett kollager, ca 1 x 1,4 m stort. 
Brända ben förekom även i detta lager. Ytterligare ett i utbredning något mindre 
brandflak påträffades i anläggningens norra del (se planritning). I det centrala, största 
brandflaket framkom ett 7 cm långt bryne, fragment av järn samt en pilspets av järn 
11 cm lång (se planens ritning nr 62, 1 - 5).
 Efter utgrävningen av anläggningen ner till den sterila leran, visade sig marken i gravens nordös-
tra sektor vara något lösare varvid en provgrop grävdes. Gropen var fylld av mörkare jord samt någ-
ra stora stenar (se planritn.). Bottendjupet var ca 1,08 m från markytan. Markprov (nr 6, se plan) 
togs från gropen, som f ö innehöll varken kol eller något annat, som kunde tyda på en kokgrop.
Fyndförteckning:
1 Bryne, 7 cm
2 Järnfragment
3 Järnfragment, 2 st
4 Pilspets, järn, 11 cm
 Nit, brons
5 Järnfragment
 Nit, järn, 1 st
6 Markprov från gropen
7 Brända ben
 Kol
 Bränd lera

Anläggning 63. Oregelbunden stensättning invid stenblock
Storlek: ca 5 x 3 m.
Belägenhet: Gravfältets centrum
Anläggningen utgjordes av en oregelbunden stenanhopning på sydöstra sidan om 
ett större jordfast block. Stensamlingen, som bestod av in till 0,7 m stora stenar hade 
en storlek av ca 3 x 3 m.
Sedan det övre stenlagret avlägsnats frilades ca 1,5 m från det stora blocket ett kolla-
ger och intill detta en undre stenpackning (jfr planritn.). Kollagret hade en diameter 
av ca 1 m och var intill 0,1 m tjockt. I lagrets sydöstra kant påträffades ett 50-tal bi-
tar av ett sönderfallet lerkärl och kring detta iakttogs en påfallande stark koncentration av brän-
da ben. Brända ben förekom f.ö. spridda i hela kollagret. De fynd som gjordes, och som upptas i 
fyndförteckningen nedan, var också spridda över hela kollagret.
 Intill stensättningens östra kant påträffades en grop, ca 0,7 x 0,6 m och ca 0,2 m djup, fylld 
med kol och täckt av ett kompakt lager av småsten.
Fyndförteckning:
1 Pärlor, glas, 3 st
2 Pärla, bergkristall, facetterad
3 Pärla, röd (?), glasfluss, med knoppar
4 Pärlor, 4 st
5 Pärlor, glasfluss, 2 st
 Sölja, brons
 Järnfragment, 2 st små
 Rörformigt bronsföremål
6 Pärlor, glas, 29 st
 Pärlor, 4 st fragment

 Kedjelänkar av vriden bronstråd, 3 st   
 fragment
 Krukskärvor, 2 st
 Märlliknande föremål, brons, 1 fragment
7 Bronsföremål, sönderfallet, starkt ärgat  
 och bränt
 Fyrsidigt beslag, brons, fragment
 Rörformigt föremål, brons (?) med rost- 
 beläggning, 2 fragment
 Pärla, grön, glas
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 Pärla, grön, glas, halv
 Pärla, vit, glas
 Pärla, brons
 Dubbelvikt, tunt beslag, järn, fragment  
 samt benfragment (knivslidebeslag?)
8 Lerkärl, sönderfallet, 50 fragment
9 Brända ben
 Kol
 Bränd lera

Sållfynd:
10 Klinelera
 Pärlor, glas och glasfluss, 22 st
 Kedjelänkar m.m., brons, 9 fragment
 Nitbricka, järn, med kvarsittande   
 nithuvud
 Hänge (?)av tunt bleck, järn/brons(?),  
 fragment
Från kolgropen:
 Kolprov
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Anläggning 64. Rund stensättning med kantkedja
D = 5 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del.
Anläggningen utgjordes av en rund stensättning med väl lagd kantkedja av jämnstora 
stenar. I norr bröts dock denna av en klumpsten, ca 0,6 x 0,5 m och ca 0,45 m hög. 
Mitt emot denna innanför kantkedjans sydvästra dal låg en anhopning av stenar. I 
mitten av stensättningen men förskjuten mot öster låg en flat stenhäll, ca 0,8 x 0,6 
m stor och 1 - 1,5 dm tjock.
 Lagerföljden var överst grästorv och under denna ett tunt skikt av sand som låg 
på en hård, utan tvivel stampad, yta som täckte hela det inre av stensättningen. Utanför denna 
kunde ingen motsvarighet till det hårda skiktet iakttas. Under det hårda skiktet framkom ett 
brand lager som upptog stensättningens centrala parti. Det hade en utsträckning av ca 2,8 x 2,4 
n och var intill 1 dm tjockt. I brandlagrets mitt förekom brända ben, spridda över en yta av ca 1 
m’s diameter. Någon påfallande koncentration kunde icke iakttas. Vid basen av den i stensätt-
ningens mitt liggande stenen fanns ett runt flak, ca 0,4 m i diameter, av påfallande hård, bränd 
lera. Beträffande den flata stenen kan med säkerhet sägas att den inte varit rest. De låg direkt på 
den hårdstampade ytan och dess form var sådan att den knappast kunnat stå utan stödstenar. Så-
dana saknades och ej heller fanns något lösare parti i det hårdstampade skiktet, som kunde tyda 
på att stenens bas varit nedgrävd.
Fyndförteckning:
1 Brända ben
2 Hård bränd lera
 Krukskärvor

Anläggning 65. Ej undersökt

Anläggning 66. Rund stensättning
Storlek: 3 x 3,2 m; H = 0,2 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del.
Anläggning nr 66 var en rund stensättning med oregelbunden kantkedja av 0,2 - 0,5 
m stora stenar. Fyllningen utgjordes av sandblandad lera samt sten. I anläggningens 
södra del fanns en jordfast flat stenhäll under stenarna i fyllningen men till en del syn-
lig efter avtorvningen (se plan och profil, ritn. nr 66). Stenens storlek var ca 1,2 x 1 m.
 Under stenarna påträffades ett 0,5 dm tjockt brandflak. Brandflaket bredde ut sig 
över hela anläggningen, men blev kraftigare mot centrum. Aven brända ben förekom 
och kollagret företedde någon koncentration mot gravens mitt. Fynden låg också i kollagrets nivå. 
Delar av ett tämligen litet kärl framkom i anläggningens centrum (se planritn 2 och 4).
Fyndförteckning:
1 Flintbit
2 Krukskärvor
3 Järnfragment (spik?)
4 Krukskärvor
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Anläggning 67. Oregelbunden stensättning
Storlek: 4,6 x 7,5 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Anläggningen, visade sig efter avtorvning bestå av en 4,6 x 7,5 m stor oregelbunden 
stensättning, uppbyggd omkring 3 jordfasta stenar (planritn nr 67, A-C) storlek A: 
1,2 x 0,8 m; B: 2,2 x 1,7 m och C: 3 x 2,1 m.
 Den i centrum liggande stenen B omgavs av stenar och jord, på östra sidan stenar, 
som var 0,1 - 0,8 m stora. På södra och västra sidan var stenmaterialet mindre. Un-
der packningen fanns ett par ytliga kol lager, på östra sidan ca 1,6 x 1 m och på norra 
sidan ca 1 x 1 m stort.
 Vid undersökningen påträffades på östra sidan om sten B ett par kruk skärvor i kollagret. F ö 
gjordes inga fynd.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor, 2 st
3 Obestämbart fragment

Anläggning 68. Rund stensättning med kantkedja
D = 5,5 - 6,2 m; H = 0,25 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del.
Graven var en rund stensättning med markerad, enkel kantkedja. I centrum fanns 
två stenar, fyllningen utgjordes av sandblandad lera. Stenarna i kantkedjan var ca 
0,2 - 1 m stora. 
 Under stenarna i gravens centrum påträffades ett kollager (se planritn och pro-
fil). Kollagret, som var intill 1 dm tjockt, koncentrerades mot mitten och inom det-
ta område påträffades även brända ben. På kollagrets nivå fanns i den nordvästliga 
sektorn några mindre, intill 0,2 m stora, stenar. Fynden låg ytligt och koncentrerade mot mit-
ten (se planritning).
Fyndförteckning:
1 Spännbuckla, brons
2 Järnfragment
3 Pärla, glas, sintrad
 Bronsfragment
 Del av likarmat bronsspänne (skrinbeslag)
4 Järnfragment
 Bronsfragment
5 Kniv, fragment, järn ca 9 cm lång
6 Bronsfragment
7 Kol och ben
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Anläggning 69. Rund stensättning
Storlek: 6,4 x 5,6 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del.
Anläggningen, som var helt övertorvad och låg i det lägsta partiet av grävningsområ-
det i – åtminstone hösten 1962 – sank terräng var en närmast rund stensättningen 
utom markerad kantkedja. Fyllningen utgjordes av sandblandad lera och ett enkelt 
stenlager av ca 0,2 - 0,8 m stora stenar. Därunder vid tog steril lera.
 I övergången mellan fyllningen och bottenleran kunde ett tunt och del vis upplöst 
kollager urskiljas. Det hade en utsträckning av ca 5,2 x 2,4 m. I kollagret påträffa-
des ett fåtal brända ben fördelade över hela ytan. Några spår av gravanordning kunde ej iakttas. 
I lag rets västra kant påträffades ett fragmentariskt bryne och vid sållning en liten spik av järn.
Fyndförteckning:
1 Bryne av skiffer, fragmentariskt
2 Spik,järn,i två delar
3 Brända ben och kol

Anläggning 70. Rund stensättning med kantkedja
Belägenhet: gravfältets sydvästra del.
Graven var en rund stensättning med markerad kantkedja, som utgjordes av stenar 
av 0,25 - 0,50 m stora. I östra delen av kantkedjan fattades en sten vilket var fallet 
även i den sydöstra delen. Nära centrum låg en stor sten 1,1 x 1 m och intill, nord-
ost om denna, en sten 0,70 x 0,35 m stor.
 Utgrävningen, som insattes från öster blottade ett kollager som hade en cirkulär 
utbredning med en diameter på 1,5 m. Ett mer koncentrerat kollager hade en dia-
meter på ca 0,85 m. I det första kollagret fanns tal rika brända ben och en del kruk-
skärvor, vilka inprickades på plan nr 70. Kollagret låg på ca 0,4 m’s djup under markytan. Det 
hade en tjock lek av genomsnittligt 3 cm.
 Utanför det större kollagret påträffades en röd glaspärla, nr 5 på planen.
Fyndförteckning:
1-4 Krukskärvor.
5 Pärla, röd
6-7 Järnfragment
8-11 Krukskärvor, fragment
12 Kol och brända ben

Anläggning 71. Rund stensättning
D = 6 m; H = 0,2 m
Belägenhet: Gravfältets södra del.
Graven hade en närmast rundad form med oregelbunden kantkedja. Fyllningen be-
stod av sandblandad lera samt stenar, intill 0,6 m stora. Stenarna i fyllningen var 
koncentrerade till anläggningens norra del.
 Vid utgrävningen framkom ett brandflak med en utsträckning av ca 1,5 - 2 m. 
Kollagret var endast 1 - 2 cm tjockt och låg på ett djup av ca 0,25 m (se plan och 
profilritn nr 71).
 Gravkärlet var relativt välbevarat. Det innehöll och var omgivet av rikligt med kol och brända 
ben. De övriga fynden låg spridda i kollagret.
Fyndförteckning:
1 Lerkärl, sönderfallet, diameter ca 12 - 15 cm
2 Järnföremål
3 Skrinbeslag med nitar
4 Gångjärn
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Anläggning 72. Rund stensättning med kantkedja
D = 4,5 - 5 m; H = 0,25 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del.
Anläggningen var rund men med en fyrsidig kontur mot sydöst och hade en regel-
bunden kantkedja av intill 0,5 m stora stenar. I öster bröts kantkedjan av ett jordfast 
block ca 1,2 - 1,5 a stort.
 Fyllningen utgjordes av jordblandad lera samt ett femtontal 0,1 - 0,5 m stora ste-
nar, som huvudsakligen låg i den norra delen.
 På ett djup av ca 0,4 m under marknivån fanns ett kollager, som sträckts sig över 
hela anläggningen(se plan och profil, ritn nr 72). I gravens centrum blev kollagret tätare, och 
inom detta område förekom även en myckenhet av brända ben (se planen).
Fyndförteckning:
1 Järnföremål (beslag?)
2 Slaggliknande stycken, kan vara naturliga
 Krukskärva
3 Kärl
 Kol och ben

Anläggning 73. Bränt timmer i stenrevel
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del.
I det norra hörnet av stenrevelen i fornlämningsområdets norra del (jfr karta, 73) 
påträffades ett förkolnat timmerstycke ca 70 cm långt, 20 cm brett och ca 10 cm 
tjockt. Det låg inne i stenrevelen och i nivå med undre kanten av stenarna. Den kla-
ra begränsningen av timmerstycket samt avsaknaden av kol intill detsamma gör att 
det förefaller troligt att det utgör resterna av en bränd, omkullfallen stolpe. Intill och 
under timret påträffades några obrända ben.

Anläggning 74. Rund stensättning med kantkedja
D = 4,5 m; H = 0,2 m
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del.
Rund stensättning med kantkedja av 0,4 - 0,7 m stora stenar och fyllning av lerblan-
dad jord och stenar intill 0,60 m stora. 
Anläggningen avtorvades. Under utgrävningen framkom krukskärvor av mörkt ler-
gods, en sönderfallen vävtyngd och ett sönderfallet kärl i mörkt gods. Samtliga dessa 
ting framkom i anläggningens centrala del, som även innehöll kol och brända ben. 
Det tämligen obetydliga brandlagrets tjocklek var ca 2 cm.
Marken under brandlagret och däromkring förefaller vara trampad och består av hård lera (Se 
vidare ritning anm. A).
Fyndförteckning:
1 Skärvor av mörkt, grovt gods
2 Sönderfallen vävtyngd
3 Sönderfallet kärl av mörkt grovt gods
Sållfynd:
4 Järnfragment
 Kol och brända ben
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Anläggning 75. Oregelbunden stensättning
Storlek: 2 x 3,5 m
Belägenhet: Gravfältets södra del.
Oregelbunden stensättning i det närmaste helt övertorvad. Stensättningen bestod 
av olikstora, intill 0,5 m stora, stenar. Kantkedja saknas.
 Stensättningen rensades och fotograferades, varefter utgrävningen sattes in från 
väster intill profillinjen A-B och ned till steril mark, som förefaller vara trampad. Fyll-
ningen utgjordes av sten och sandblandad jord. I fyllningen påträffades ett utbrett, 
sammanhängande kol- och benlager (se ritn) med en tjocklek på ca 2 dm.
 I gravens västra halva strax intill profillinjen påträffades ett litet avlångt, rundat järnfragment 
ca 3,5 cm långt. Ej långt därifrån, öster om profillinjen, hittade man ett antal rödaktiga lerkruk-
skärvor, ett platt järnfragment och två mindre fragment. På östra halvan påträffades också en väl-
bevarad kärlhalva med markerad profillinje och med sick-sack-ornamentik på halspartiet. Där 
fanns också en mindre bit av kärlets hals med sick-sack-ornamentiken. På två andra ställen hit-
tades också skärvor av lerkärl.
Fyndförteckning:
1 Järnfragment, 4 st
2 Keramikskärvor
 Järnfragment
3 Lerkärl, halvt med ornering av sick-sack-linjer

Anläggning 76. Regelbunden stensättning
Naturbildning (A Bennett anm)
Storlek: 6 x 6,5 m
Belägenhet: Gravfältets södra del.
Denna anläggning var en oregelbunden stensättning utan kantkedja, som var upp-
byggd kring en stor jordfast, flat stenhäll, ca 1,9 x 3,2 m (se plan ritn nr 76). Fyllning-
en var jordblandad lera samt stenar 0,2 - 1,1 m stora. Inga fynd gjordes.
Anmärkningsvärt är att leran under stenpackningen verkade vara till trampad.

Anläggning 77. Rund stensättning med kantkedja
D = 4,5 - 5 m; H = ca 0,25 m
Belägenhet: Gravfältets södra del.
Graven var en rund anläggning med något oregelbunden kantkedja bestående av in-
till 0,6 m stora stenar. Stenarna i fyllningen var koncentrerade mot gravens mitt. En 
stor jordfast sten, om 0,5 x 0,8 m, fanns strax utanför anläggningen i sydöst.
 I söder fanns en lucka i kantkedjan med ett par utanför liggande stenar, som gav 
intryck av en ingång till anläggningen.
 Ett tunt brandlager fanns på ett djup av ca 0,4 m under markytan. Dess storlek 
var ca 2,5 x 2,5 m. Brända ben förekom huvudsakligen i detta lagers nordöstra del (se planritn nr 
77). De fynd som gjordes låg i anläggningens mittparti och i brandlagret.
Fyndförteckning:
1 Järnföremål, 3 st
2 Järnföremål, 1 st
3 Krukskärvor
4 Pärla, glasfluss , gul, liten, fragment
5 Järnföremål, 6 st
Sållfynd:
6 Glaspärla, sintrad
 Kol och brända ben
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Anläggning 78. Rund stensättning
D = 5 m; H = ca 0,5 m
Belägenhet: Gravfältets södra del.
Anläggningen var en ganska stor rund stensättning ca 5 m i dia meter. Djupet mätte 
0,5 m. Fyllningen bestod av sandblandad lera.
 I anläggningens centrala delar påträffades kol och några enstaka ben bitar. I an-
läggningens norra del framkom enstaka järnfragment, ca 5 cm långa (se plan och 
profil, ritn nr 78).
Fyndförteckning:
1 Järnfragment
2 Järnfragment

Anläggning 79. Oregelbunden stensättning med kantkedja 
D = ca 5 m; H = 0,5 m
Belägenhet: Gravfältets södra del.
Oregelbunden stensättning i det närmaste helt övertorvad. Tät fyllning av olika stora 
stenar (intill 0,8 m) samt markerad kantkedja.
 Stensättningen utgrävdes med början från östra kanten intill profil linjen A-B och 
ned till steril mark, som utgjordes av hårt packad lera. Fyllningen utgjordes av sten 
och sandblandad jord. På den sterila mar ken utbredde sig i stensättningens centrala 
och nordöstra delar ett stort sammanhängande kol- och benlager. I gravens västra 
och sydöstra halva påträffades åtskilliga odefinierbara järnbitar.
Fyndförteckning:
1 Kullvräkt mittsten
2 Förkolnade stockar
3 Järnfragment
4 Kol och ben

Anläggning 80. Oregelbunden stensättning vid stenblock
Belägenhet: Gravfältets sydvästra del intill A 29.
Rapport saknas. Utgår (A Bennett anm).

Anläggning 81. Oregelbunden stensättning
Storlek: 3,50 x 3,50 m 
Belägenhet: Gravfältets södra del.
Anläggningen bestod av en oregelbunden stensättning med fyllning av jord och intill 
0,6 m stora stenar. Vid undersökningen gjordes inga fynd och intet, som gav upplys-
ningen om anläggningens karaktär, observeras.
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Anläggning 82, stympad
Stympad anläggning i kanten av bunkern och omedelbart intill anlägg ning nr 59 (är 
även inritad på samma ritning).
Sållfynd:
 Liten kvartsbit
 Kol och brända ben
 Krukskärvor, 2 st

Anläggning 83.
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Anläggningen vars karaktär är oviss, var uppbyggd mellan några jordfasta stenar och 
utgjordes av en stenpackning med jord bl a intill den största stenen (jfr ritning nr 83).
Vid undersökningen av denna packning, påträffades några små kolfragment. F ö 
gjordes inga fynd.

Anläggning 84. Rund stensättning med kantkedja 
D = ca 8 m; H = ca 0,5 m
Belägenhet: Gravfältets södra del.
Anläggningen som var i det närmaste helt övertorvad, visade sig efter avtorvningen 
vara en rundad stensättning med en diameter av ca 8 m. Anläggningen har en tyd-
lig markerad kantkedja med olikstora stenar, från 0,1 - 1,1 m. I centrum fanns en i 
det närmaste rund stensättning, med en diameter av ca 1,80 m uppbyggd av stenar 
varierande från 0,1 till 0,6 m. Utfallen från denna stensättning åt öster låg en något 
större, spetsig sten (0,5 - 1,4 m).
 Fyllningen utgjordes av jordblandad lera och i centrum ett dubbelt stenlager, bestående av 
0,1 - 0,6 m stora stenar. Höjden över den ursprungliga markytan var ca 0,5 m. Därunder vidtog 
steril lera.
 Under rensningen påträffades kol och brända ben i ringa omfattning intill den centrala sten-
sättningen och något utanför densamma inom ett område med en diameter av ca 3 m.
 Utgrävningen sattes in från öster och väster mot profillinjen och ned till steril mark. Härvid 
framkom i mitten ett undre i det närmaste runt stenlager med en diameter av ca 1,4 m bestående 
av 0,1 - 0,4 m stora stenar (jfr ritn nr 83:2). Under denna påträffades tämligen rikligt med kol 
och brända ben i ett lager med en tjocklek av ca 0,1 m. I detta lager tillvaratogs några föremål.
Fyndförteckning:
1 Järnfragment, små
2 Järnfragment, 2 st
3 Kvartsbit
4 Liten oval sten
 Järnföremål (kniv?)
 Nithuvud
5 Sönderfallet, blästermunstycke3

 Nål/spik, 1 st
6 Järnföremål (nit?), 1 st
7 Nit, 1 st
 Kol och brända ben

3 Föremålet har inte återfunnits bland de magasinerade fynden. Högst sannolikt är det frågan om en 
vävtyngd likt fyndet i graven A74.
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Anläggning 85. Rund stensättning med kantkedja
D = 6 m
Belägenhet: Gravfältets södra del.
En rund stensättning i det närmaste helt övertorvad med markerad kantkedja. Sten-
sättningen bestod av olikstora stenar intill 0,7 m. I gravens östra del hade en granat 
gjort ett ca 0,5 m djupt och 0,9 m långt hål i marken.
 Stensättningen utgrävdes med början från västra kanten intill profillin jen A-B och 
ned till steril mark som bestod av hårt packad lera. Fyll ningen utgjordes av ett fåtal 
stenar och sandblandad lera. På den sterila marken i gravens centrala delar påträffa-
des ett kompakt samman hängande kol- och benlager ca 1,4 x 2,4 m och bl.a. utgrävdes och foto-
graferades i gravens östra del en bit av en förkolnad stock. På den sterila marken framkom på tre 
ställen i graven sjok av rödbränd lera, som var för mjuk för att kunna tillvaratagas.
 De tre fynden som påträffades, låg i gravens västra halva. Det var en krukskärva (?), en järn-
klump och en nubb.
Fyndförteckning:
1 Bränd lera
2 Järnklump
3 Nubb (nit? A Bennett anm)

Anläggning 86. Rund stensättning 
D = ca 5 m
Belägenhet: Gravfältets södra del.
En i det närmaste rund stensättning, nästan helt övertorvad. Graven bestod av en 
stenpackning av olika stora stenar intill 0,5 m stora. Dock gick det i nordost-sydväst-
lig riktning en stenfri ränna ca 0,5 m bred genom hela stenläggningen.
 Stensättningen utgrävdes från väster och fram till profillinjen A-B och ned till ste-
ril mark. Under stensättningen påträffades i gravens centrala del ytterligare en sten-
packning bestående av stenar intill 0,3 m. Under den stenfria rännan låg, nersänkt i 
leran, en rad bestå ende av 7 stenar, varav den största mätte 0,3 m.
 Fyllningen bestod av sandblandad lera, i gravens centrum mörk, svart på sina ställen samt ca 
0,10 - 0,20 m under fyllningen av ren blågrön lera.
 I anläggningen påträffades kol och några enstaka benbitar, särskilt i gravens östra halva. I an-
läggningens centrala del i dess östra halva framkom ett flertal krukskärvor samt en liten järnbit 
1,5 cm lång.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor, 2 st
2 Krukskärvor
3 Krukskärvor
4 Krukskärvor
5 Järnfragment
 Krukskärvor
6 Krukskärvor
7 Krukskärvor
8 Bränd lera
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Anläggning 87. Rund stensättning med kantkedja
D = 4,2 - 5,2 m; H = ca 0,45 m.
Belägenhet: Gravfältets sydligaste del.
Denna anlaggning var i det närmaste rund och försedd mod en kantkedja av 0,1 - 
0,6 m stora stenar. Diametern var 4,2 - 5,2 m. Djupet mätte ca 0,45 m. Fyllningen 
bestod av sandblandad lera samt ett fåtal ste nar 0,1 - 0,4 m stora.
 I anläggningens mitt fanns en ca 0,3 m djup grop, troligen tillkommen vid mili-
tära övningar (se planen, ritning nr 87, anm A).
 Vid utgrävningen framkom ett kollager på ett djup av ca 0,3 m under markytan. 
Det visade sig ha en utbredning över nästan hela anläggningen. Områden med kraftigare kolla-
ger förekom här och var (se planen, ritning nr 87). Brända ben påträffades sporadiskt i kollagret. 
I nivå med brandflaket låg fynd nr 1 - 3. Lerkärlet befann sig alldeles intill gropen i anläggning-
ens centrum. Det var helt splittrat av en granat eller dylikt. Lerkärlsfragmenten låg ca 0,5 - 1 dm 
djupare än anlägg ningens övriga fynd. Kärlet var omgivet och fyllt av kol och brända ben. Om-
kring gravkärlet förekom här och var en rödaktig lera.
Fyndförteckning:
1 Järnfragment, 3 st
2 Järnfragment, 4 st
3 Järnsölja
4 Lerkärl, splittrat av granat

Anläggning nr 88, rund stensättning
D = ca 7 m
Belägenhet: Gravfältets södra del.
En i det närmaste rund stensättning som var nästan helt övertorvad. Stensättningen 
bestod av olikstora stenar intill 0,7 m långa och 0,5 m höga. Kantkedja har säkert 
funnits, men stenarna däri har nu rubbats, så att den är svår att följa.
 I anläggningens norra del har en betongbunker orsakat skada i gravens ytterkant. 
Likaså är marken inom en del av graven (se ritn anm C) troligen skadad av en granat.
 Stensättningen utgrävdes med början från väster och intill profillinjen A-B och 
ned till steril mark, som bestod av hårt packad lera. Fyllningen bestod av sandblandad lera.
 I graven och särskilt i dess västra del utbredde sig i fyllningen ett stort kol- och benlager. Bl a 
påträffades delar av två brända stockar. I anläggningens västra del framkom en grop med en dia-
meter av 0,9 m och 0,64 m djup. På bottenplanet av denna grop påträffades kol och ben. I gro-
pen hittades också tre stenar belägna endast några cm under mark ytan. I gropen fanns dessutom 
järnfragment. Övriga fynd i graven var en krukskärva(?), rödbränd lera samt ett par järnklumpar.
Fyndförteckning:
1 Klinelera (ev klinelera)
2 Rödbränd lera, 8 bitar små
3 Järnfragment, 2 st
4 Järnfragment, 1 st
5 Rödbränd lera
6 Järnfragment
7 Järnklumpar (utgår)
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Anläggning 89. Oregelbunden stensättning 
D = 5,5 m; H = ca 0,45 m.
Belägenhet: Gravfältets norra del.
Denna anläggning var en oregelbunden stensättning uppbyggd kring några jordfasta 
stenar (se planen, ritn nr 89). Dessa var intill 1 x 1,2m stora.
 Fyllningen bestod av sandblanded lera och skärvsten samt större ste nar, 0,1 - 0,8 
m stora. Diametern var ca 5,5 m; anläggningens djup var ca 0,45 m. Därunder vid-
tog steril lera.
 Vid utgrävningen påträffades inga spår av kol, brända ben eller något annat som 
kunde tyda på att denna stensättning utgjort en grav.
Rensfynd(?):
 Bryne, 1 st
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Anläggning 90. Ej undersökt
Rensfynd(?):
 Keramik
 Bränd lera
 Kol
 Brända ben

Anläggning 91. Ej undersökt

Anläggning 92. Oregelbunden stensättning
D = 5 m; H = ca 0,45 m.
Belägenhet: Gravfältets nordvästra del.
Anläggningen hade formen av en oregelbunden stensättning grupperad intill en stor 
jordfast sten. Fyllningen utgjordes av skärvsten i sandblandad lera samt större 0,1 - 
0,9 m stora stenar. Stensättningens diameter var 5 m och djupet mätte om 0,45 m 
(se planen, ritn nr 92).
 Vid utgrävningen framkom i anläggningens centrala parti endast spridda fragment 
av kol i olika nivåer. Detta samt frånvaron av brända ben tydde på, att det ej kan ha 
varit fråga om en grav. Anläggningen gav intryck av att ha tillkommit på senare tid.
Fyndförteckning: 
 Kol

Anläggning 93. Jordhög med centralröse
Storlek: 6,5 x 7 m; H = 0,6 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Graven utgjordes av en jordhög med ett i ytan synligt 1,4 - 4,4 m stort centralröse 
bestående av 0,1 - 0,7 m stora stena. Fyllningen utgjordes av ren jord och 0,1 - 4 m 
stora stenar. Graven var i det närmaste helt övertorvad, med undantag av ett par ste-
nar i centralröset som syntes över vegetationen (se ritning nr 95 profilen).
 Utgrävningen som sattes in från östra kanten mot profillinje A-B blottade även 
en undre stenpackning (se ritning nr 93:2). I samband med denna utgrävning påträf-
fades ett tämligen utbrett ca 4 x 5 m stort kol- och benlager, som inemot centrum blev tämligen 
mäktigt och där fick en tjocklek av ca 0,1 m. I samband med detta kol- och benlager påträffades 
i gravens västra del ett hundkranium (OBS obränt), flankerat av tvenne lerkärl, därav det ena så 
gott som intakt; det andra söndrigt innehållande obetydligt med brända ben och kol. Här hitta-
des ytterligare skärvor av 1, ev 2, sönderfallna kärl, en pärla och en brynsten(?)(se ritning nr 93, 
fyndplats 1 - 7 ) .  Dessutom påträffades rikligt med kol och brända ben (sannolikt även djurben).
 Tangerande gravens nordöstra del, finns en nedgrävd grop, omgärdad av en kedja med stenar 
(se ritning nr 93). Vid genomgång av jorden i denna grop framkom dock inget som ger antydan 
av grav, utan snarare är det här fråga om en militär skyddsgrop där stenarna tjänat som bröstvärn.
Fyndförteckning:
1 Krukskärva, gulbrunt gods, 1 st
2 Krukskärvor, gulbrunt gods, 5 st
3 Krukskärvor, gulbrunt gods, 8 st
4 Hundkranium obränt, 1 st
 Pärla, röd, 1 st
5 Kärl, nästan intakt, 1 st
6 Kärl, söndrigt, 1 st
7 Sten, kan ha använts som bryne, 1 st
8 6-7 liter stora kolbitar och brända ben; sannolikt även djurben
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Anläggning 94. Rund stensättning
D = 5,4 - 5,6 m; H = 0,4 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Anläggningen bestod av en rund stensättning med fyllning av sandblandad lera samt 
olikstora, intill 0,4 m, stenar. Anläggningen var något högre i centrum (se plan och 
profil, ritning nr 94).
 Vid utgrävningen, som sattes in från öster, framkom koncentrerat mot anlägg-
ningens mitt ett mycket kraftigt kol- och benlager. Detta brand flak sträckte sig från 
centrum ut mot den sydvästliga delen av graven (se planen, ritning nr 94). Kollagret 
var ca 4 - 5 cm tjockt och låg på ett djup av ca 0,3 m (se profilen, ritning nr 94). 
 Ett nästan fullständigt bevarat gravkärl med brända ben tillvaratogs. Det mätte ca 15 cm i dia-
meter och var ca 10 cm högt. Dess kant var tämligen skarpt profilerad och kärlets sidor sluttade 
ner mot en ganska liten botten, ca 8 - 10 cm i diameter (se planen, ritning nr 94). Ytterligare 
några mindre krukskärvor framkom. Dessa syntes inte ha tillhört gravkärlet. I övrigt tillvaratogs 
ett par järnbeslag av olika konstruktion.
Fyndförteckning:
1 Beslag med nit, järn
2 Krukskärva
3 Krukskärva
4 Gravkärl, fyllt med brända ben
5 Krukskürva
6 Remändebeslag, järn
Rensfynd:
8 Krukskärva
9 Kliningslera 10 småbitar
10 Lite brända ben
11 Bränd lera

Anläggning 95. Rund stensättning med kantkedja
D = 2,80 m; H = 0,3 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Anläggningen, som var helt övertorvad, visade sig efter avtorvningen vara en täm-
ligen liten, nästan rund anläggning. Diametern var ca 2,80 m. Anläggningen har en 
tämligen gles kantkedja med stenar i storlek 0,2 - 0,6 m. Innanför denna kantkedja 
är en stenpackning med stenar i storlek 0,05 - 0,65 m.
 Fyllningen utgjordes av sandblandad lera och in mot centrum av ett dubbelt sten-
lager, bestående av 0,2 - 0,5 m stora stenar. Mellan dessa stenar en packning av små-
sten på steril mark (se ritning nr 95:2). Höjden över det ursprungliga markplanet var ca 0,3 m. 
Därunder vidtog den sterila marken, som här bestod av sandblandad lera. Under rensningen på-
träffades kol och spridda (brända) ben.
 Utgrävningen sattes in från väster mot profillinjen A-B och ned till den sterila markytan. 
Härvid framkom den undre stenpackningen, som var osymmetrisk i formen ca 0,8 - 1,7 m och 
bestod av stenar 0,2 - 0,5 m stora, där emellan en packning utav småsten. I anslutning till och 
under denna undre stenpackning samt öster om densamma påträffades tämligen rikligt med kol 
och brända ben i ett lager med en tjocklek av ca 0,1 m och med en utbredning om 1,20 - 1,60 m. 
I detta lager till varatogs några föremål.
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Fyndförteckning:
1 Krukskärvor, 4 st
 Glaspärlor, guldfolierade, 3 st
 Pärla, melonformad, 1 st
 Pärlor, glasfluss, 3 st
2 Krukskärvor, 2 st
3 Näverbitar, små, 5 st
 1 liter brända ben och kol
 Järnnubb 1 st (nit? A Bennett anm) 
 Järnbeslag (?), ca 4 cm, 1 st
4 Järnfragment, litet, 1 st
5 Järnföremål, ca 4 cm, 1 st
6 Krukskärvor, små, ca 15 st
7 Krukskärvor, ca 24 st
8 Krukskärvor, små, 4 st
9 Klinelera, små, 10 st
Sållningsfynd:
10 Järnnubb, (nit?), 1 st
 Krukskärvor, 8 st
 Brända ben och kol

Anläggning 96. Flack jordhög
D = ca 1 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Anläggningen var helt övertorvad. Anläggningen visade sig efter avtorvningen sakna 
stensättning (se ritning nr 96:1). Fyllningen utgjordes av ett ca 0,1 m tjockt lager av 
sandblandad lera. Under rensning av denna anläggning framkom omedelbart under 
torvlagret krukskärvor samt lite kol och brända ben.
 Utgrävningen sattes in från väster mot profillinjen och med till den sterila marken 
som här bestod av lera. Härvid framkom i ett koncentre rat område ca 0,7 - 1 m stort 
– som skäres av profilen – kol och ben i tämligen obetydlig mängd i ett lager av 0,1 m tjocklek. I 
samband med detta lager tillvaratogs ett kärl och järnfragment.
Fyndförteckning:
1 Sönderfallet kärl, 1 st
2 Järnfragment, litet, 1 st
3 Järnfragment, liten rund knopp, (av sent datum?), 1 st
Sållfynd:
4 ca 35 krukskärvor 
5 Brända ben och kol från hela anläggningen
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Anläggning 97. Två stensättningar
Belägenhet : Gravfältets centrala del.
Denna anläggning blottades vid en tidigare utgrävning av anläggning nr 96 som låg 
i nära anslutning. Tänkbart är att det här kan vara fråga om enbart en anläggning.
 Anläggningen utgjordes i huvudsak av tvenne 1 x 1 m respektive 0,8 - 0,9 m stora 
stensättningar bestående av ca 0,1 - 0,3 m stora stenar. Dessa stensättningar har på 
ritningen fått bokstavsmarkeringarna A - B. Dessa stensättningar vore i sin tur för-
bundna med varandra av en vinkelböjd ca 0,7 m bred och 3,9 m lång sten- och jord-
sträng där de iakttagbara stenarna var 0,06 - 0,30 m stora. Anläggningen i sin helhet 
var placerad mellan 4 st jordfasta stenblock mellan ca 0,7 - 1,0 m och 1,5 - 2,1 m (se ritn 97).
 Fyllningen utgjordes av sandblandad jord. Anläggningen hade en storlek av ca 3,3 - 4,7 m. Ste-
rila marken bestod av sandblandad lera.
 Utgrävningen sattes in från den östra kanten mot profillinje A-B. I samband därmed påträf-
fades en krukskärva och en hästbrodd (liggande på flat, jordfast sten). På profillinjens västra sida 
visade det sig att de två redan nämnda stensättningarna A och B innehöll kol och skörbrända 
stenar, vilket även påträffades i sten- och jordsträngen. Djupet på stensättning A var 0,1 m och 
på stensättning B 0,26 m.
Fyndförteckning:
1 Krukskärva, mörkt gods, 1 st
2 Hästbrodd, 1 st
 Kol från stensättningar A och B

Anläggning 98. Rund stensättning med kantkedja
Storlek: ca 3,5 - 3,7 m; H = ca 0,2 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Graven utgjordes av en rund stensättning med tydlig kantkedja av 0,4 - 0,9 m stora 
stenar. Fyllningen utgjordes av sandblandad jord och 0,1 - 0,6 m stora stenar. An-
läggningen var helt övertorvad.
 Utgrävningen som sattes in från den västra kanten mot baslinjen A-B visade att 
efter att den övre stenpackningen avlägsnats, fanns även en undre stenpackning, be-
stående av glest liggande stenar. I anläggningens norra del påträffades en anmärknings-
värt stor kokgrop ca 4 m lång och 1,3 m bred och ca 30 cm djup fylld med skörbrända ste nar. I 
gropens nordostliga del fanns en liten anhopning av brända ben.
 I anläggningens centrala del, något öster om profillinjen påträffades en koncentrerad kol- och 
benanhopning ca 0,7 - 0,8 m stor och 0,1 m tjock. I samband med denna påträffades ett sönder-
fallet lerkärl av grovt brunaktigt gods med en bottendiameter av ca 10 cm. I detta kärl låg brända 
ben och i nära anslutning till detsamma även några pärlor av glas. Spridda i grannskapet av ler-
kärlet påträffades även 4 glaspärlor, 1 liten sten (ev bryne) samt 4 små bronsfragment med dekor.
 Vid sållningen påträffades ytterligare 86 pärlor, 2 bronsfragment (ev. del av fibula), klinings-
stycken samt kol och brända ben. Någon påvisbar bränningsplats i graven påträffades ej med un-
dantag för kokgropen.
Den sterila marken här bestod av sandblandad lera.
Fyndförteckning:
1 Sönderfallet lerkärl av grovt brunaktigt gods
 Glaspärlor, 7 st
 Brända ben från kärlet
2 Sölja, järn, 1 st
 Glaspärlor, 3 st
3 Liten sten, ev bryne, 1 st
4 Glaspärla, 1 st
5 Bronsfragment med dekor, ev fibula, 4 st

Sållfynd:
1 Glaspärlor, 86 st
2 Bronsfragment, ev. del av fibula, 2 st
 Kliningsstycken
 Kol och brända ben
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Anläggning 99. Oval stensättning med kantkedja
Storlek: 2,5 - 3 m; H = 0,2 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Anläggningen utgjordes av en oval stensättning med en hästskoformad kantkedja av 
0,4 - 0,7 m stora stenar. Graven var helt övertorvad.
 Fyllningen utgjordes av sandblandad jord och stenar (0,1 - 0,4 m stora). 
 Utgrävningen sattes in från östra kanten mot baslinjen A-B. Därvid påträffades 
spridda över hela graven kol och brända ben i ett tämligen tunt lager. En tätare kol- 
och benansamling förekom dock i gravens centrum. Där fanns även skärvor av ett 
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sönderfallet lerkärl av grovt brungrått gods med fasad mynningskant. Detta tillvaratogs (se ritn 
99 fyndplats 3). Spridda över graven påträffades även en del lösa skärvor (se ritn 99 fyndplats 2, 
5 och 6) samt en glaspärla (e ritn 99 fyndplats 1).
 Vid sållning påträffades ytterligare 3 pärlor av glas, krukskärvor samt brända ben och kol.
Den sterila marken bestod av sandblandad lera.
Fyndförteckning:
1 Järnnit, 1 st
2 Krukskärva, 1 st
3 Skärvor av sönderfallet kärl med fasad mynningskant, brungrått, grovt gods, ca 50 st
4 Pärla, glas, 1 st
5 Krukskärva, 1 st
6 Krukskärva, 1 st
Sållfynd:
7 Pärlor, glas, 3 st
 Krukskärvor
 Brända ben och kol
Rensfynd:
8 Kliningsstycken, 7 st
 Slaggstycke (utgår)
 Krukskärvor, 2 st
 Kol och brända ben

Anläggning 100. Oregelbunden stensättning
Storlek: 3 x 4,4 m; H = ca 0,3 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Anläggningen hade en oregelbunden form med en storlek av ca 3 x 4,4 m. Dess höjd 
var ca 0,3 m. Fyllningen utgjordes av sandblandad jord samt 0,1 - 0,5 m stora stenar. 
Under fyllningen vidtog steril sand(se plan och profil ritn 100).
 Vid utgrävningen påträffades ett antal mindre stenar belägna i anläggningens väs-
tra sektor. De låg djupare än fyllningens stenar, delvis nere i den sterila sanden utan 
något märkbart system (se planen ritn 100). Brända ben förekom över hela anlägg-
ningen, kol sparsammare och huvudsakligen koncentrerat till en ca 0,6 m stor yta i 
anläggningens östra del.
 En fragmentarisk bronsfibula påträffades redan vid framrensningen av anläggningen. Den låg 
i utkanten av gravens östra del och mycket ytligt under torven. Förövrigt framkom en del järnni-
tar och andra järnfragment, troligen tillhörande ett skrin, vidare ett trettiotal pärlor samt kruk-
skärvor (se planen, ritn 100 fyndplats 1 - 9).
Fyndförteckning:
1 Fibula, brons, fragmentarisk, 1 st
2 Nit med nitbricka, järn
 Nit, järn, 1 st
 Järnfragment
3 Knivtånge, järn, 1 st
 Krampa, järn, 1 st
 Spikar, järn, 3 st
 Spikskallar, järn, 2 st
4 Pärla, glas, blå, 1 st
5 Pärlor, hopsatta, 5 st
6 Pärla, glas, blå, 1 st
7 Krukskärvor, tunt rödaktigt gods
 Pärlor, glas, 3 st (1 fragmentarisk)

8 Pärla, glas, grön med diagonala ränder i  
 rött och vitt, 2,5 om lång, 1 st
9 Spik, järn, 1 st
Sållfynd:
10 Pärlor, glas, olikfärgade, ca 20 st hela och  
 fragmentariska
Rensfynd:
11 Krukskärvor, kraftigt, rödsvart gods, ca 
 16 st
12 Brända ben och kol ca 1 liter
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Anläggning 101. Hög med rest mittsten
Storlek: 4 x 5 m ; H = 0,4 m
Belägenhet: Gravfältets östra del.
Denna anläggning utgjordes av en jordhög med en storlek av ca 4 x 5 m. Höjden över 
den sterila marken, som bestod av lera, mätte vid anlägg ningens mitt ca 0,4 m. Fyll-
ningen utgjordes av sandblandad jord samt 0,1 - 0,6 m stora stenar. I anläggningens 
sydöstra del låg en räcka av åtta stenar, som föreföll vara en påbörjad kantkedja. An-
läggningen saknade i övrigt kantkedja(se planen, ritn 101). I anläggningens mitt låg 
en nu kullfallen rest sten, som underifrån och från sidorna var stöttad av fyllningens 
stenar (se plan och profil, ritn 101). Den resta stenen hade en storlek av ca 0,7 x 1,2 m. Väster 
om anläggningen befann sig några stenar, varav en jordfast, ca 1,1 x 1,4 m (se planen ritn 101). 
Dessa har troligen ej något samband med graven.
 Vid utgrävningen påträffades ett ca 0,5 dm tjockt brandlager med kol och brända ben, vars 
utsträckning var ca 3 x 4 m. Brandlagret hade en stark koncentration under och omkring den 
resta mittstenen och emellan ett par jordfasta stenar, 0,5 x 0,8 m och 0,6 x 0,9 m stora (se plan 
och profil, ritn 101). Anläggningen gav ca åtta liter kol och ben. I gravens sydöstra del låg en 
icke fullständigt bränd stock (se planen ritn 101 anm A). Fragment av denna stock tillvaratogs. 
 Gravfynden låg i anläggningens centrala parti samt i den nordöstra sektorn. De låg samtliga i 
brandflakets nivå.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor, rödaktigt gods
2 Märlor, järn, ca 16 st
3 Järnfragment
4 Krukskärva, rödaktigt gods
5 Nitbricka, järn, ca 3,5 x 4 cm
 Ögla, järn, ca 4,5 cm lång
 Nit, järn
 Järnfragment
6 Hästbrodd
7 Bryne, 1,5 x 11 cm
8 Järnfragment
9 Bryne, fragment
10 Nit, järn
 Bryne med hål, 1 x 6,5 cm
11 Nit, järn
Sållfynd:
12 Hästtand
13 Kol från bränd stock, se anm A på ritn
Rensningsfynd:
 Kol och brända ben
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Anläggning 102. Flat anläggning
Storlek: 5 - 6 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Anläggningen utgjordes till övervägande del av en flat småstenspackning, bestående 
av ca 0,1 m stora stenar. I denna packning förekom även några ca 0,5 m stora ste-
nar. Anläggningen var helt övertorvad. Fyllningen bestod av sandblandad jord samt 
botten av sandblandad lera.
 Efter avtorvningen och under rensning av anläggningen påträffades brända ben 
och obetydligt med kol. I samband med denna rensning på träffades även en del lösa 
fynd i direkt anslutning till stenpackningens övre del.
 Utgrävningen sattes in från väster mot profillinje A-B och därvid framkom en märkbar kon-
centration av brända ben och kol i anläggningens nordvästra och sydöstra delar. Efter att den 
övre stenpackningen borttagits, påträffades därunder ytterligare några spridda 0,1 - 0,4 m stora 
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stenar. I graven fanns således tre stenkoncentrationer (se ritn 102:2 anm A, B och C), därav en 
på anläggningens östra sida, som hade en storlek av 0,4 - 0,8 m och som innehöll kol och klining 
och som hade karaktär av ett stolphål. Djupet på denna stenkoncentration var 35 cm (se ritn 
102:2 anm A). Inom anläggningens norra och västra delar fanns de övriga två koncentrationerna 
– 1,5 x 1,1 m med djup 0,1 m respektive 0,6 x 0,6 m med djup 0,2 m – bestående av skörbrända 
stenar innehållande kol och ett fåtal brända ben (se ritn 102:2 anm B och C).
 Anmärkningsvärt var att under den övre stenpackningen bestod marken inom den streckade 
linjen på ritning nr 102:2 D av hårt packad lera.
De flesta fynden framkom redan vid rensningen av anläggningen.
Fyndförteckning:
1 Järnfragment
2 Krukskärvor, grovt gods, 6 st
3 Krukskärvor, grovt gods, 2 st
4 Krukskärvor, grovt gods, 12 st
5 Järnfragment
6 Järnfragment
7 Pärla blå, glas, 1 st
8 Krukskärvor, brungrått grovt gods, 48 st
 Järnföremål, 4 st
9 Benföremål, ornerat, 1 st
10 Järnfragment
11 Järnföremål, bestående av 2 nitar,1 beslag med nit och ett haspelliknande järnföremål, 4 st
 Benföremål fragmentariska, ornerade, 10 st
12 Benföremål, ornerat, 1 st
13 Krukskärvor, mörkt grovt gods, 2 st
14 Söndrig bentrissa med spår av hål, dock ej genomborrad, 2 delar
15 Järnföremål bestående av 1 sölja av järn och 1 beslag med kvarsittande nit, 2 st
 Krukskärvor, mörkt grovt gods, 4 st
 Ben med spår av borrat hål, 1 st
16 Spik, järn, 1 st
17 Krukskärvor, mörkt grovt gods, 4 st
18 Krukskärvor, mörkt grovt gods, 2 st
 Spik, järn, 1 st
19 Krukskärva, mörkt grovt gods, 1 st
20 Spiralvriden bronstråd
21 Krukskärvor, mörkt grovt gods, 2 st
Sållningsfynd:
 Liten krampa av järn
 Rembeslag av järn, med hål och 4 nitar. Fragmentariskt benföremål, ornerat, 1 st
 Järnbeslag fragmentariskt med 2 nitar, 1 st
 Benföremål (ledkula)
 Kliningstycken från grop 1. Se ritning 102:2 anm A 
Dessutom tillvaratogs:
 Brända ben ca 2,5 liter
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Anläggning 103. Oval stensättning invid stenblock. 
Osäker grav

Storlek: 4,5 x 5,5 m
Belägenhet: Gravfältets östra del.
Denna anläggning var uppbyggd kring några jordfasta stenar, den största mätte 1,6 x 
2,4 m. Fyllningen utgjordes av sandblandad lera samt 0,1 - 0,8 m stora stenar.
 Vid utgrävningen framkom ett lager decimeterstora stenar på lägre nivå än de övriga 
i fyllningen (se plan och profil, ritn 103). Ett mycket tunt kollager befann sig under 
denna stenpackning i anlägg ningens östra del (se plan och profil, ritn 103). Inga brända ben fanns.
Fyndförteckning:
1 Kvartssten ca 0,8 x 0,9 dm
2 Bryne ca 1,2 x 2 dm

Anläggning 104. Ej undersökt

Anläggning 105. Avlång stensättning
Storlek: 6,0 - 12,0 m; H = ca 0,5 m
Belägenhet: Gravfältets östra del.
Anläggningen utgjordes av en stor avlång stensättning uppbyggd av 0,1 - 2,0 m sto-
ra stenar där man i anläggningens centrum i dess längdriktning iakttog en väl lagd 
stenrad (se ritn 105, under profillinjen). En av dessa stenar har en slipad yta och har 
förmodligen tjänat som malsten. Måttet på denna sten är ca 70 x 50 x 50 cm. Fyll-
ningen i anläggningen utgjordes av sandblandad jord. Anläggningen var bara delvis 
övertorvad. De stora stenarna var fullt synliga.
 Utgrävningen sattes in från den östra kanten mot profillinje A-B, som på denna anläggning 
ej är lagd i syd-nordlig riktning utan i anläggningens längdriktning sydöst-nordväst. Vid utgräv-
ningen framkom trenne ca 1,0 x 1,0 m stora stensättningar, inne hållande skörbrända stenar samt 
kol. Djupet på dessa stensättningar varierade mellan 0,2 och 0,5 m. På ritningen har dessa sten-
sättningar blivit märkta som A-B-C. I samband med stensättning A påträffades ca 20 st krukskär-
vor av mörkt grovt gods, fyndplats 2. I stensättning B’s norra del tillvaratogs även en krukskärva 
av rött gods, fyndplats 1. Dessutom påträffades här skärvor av ett sönderfallet kärl av rödaktigt 
gods samt några skärvor av ett förmodat perforerat kärl, även detta av rödaktigt gods. På fynd-
plats nr 4 påträffades en pilspets av järn ca 8 cm lång. Några spridda kolförekomster iakttogs (se 
ritn 105) och ett fåtal brända ben påträffades även vid fyndplats nr 1. Trots dessa brända ben fö-
refaller denna anläggning sannolikt ej ha tjänat som grav.
Den sterila marken bestod av sandblandad lera.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor av ett sönderfallet kärl, rödaktigt gods
 Skärvor av ett perforerat kärl
 Brända ben
2 Krukskärvor, mörkt grovt gods, ca 20 st
3 Malsten, 1 st
4 Pilspets, järn, 1 st
5 Krukskärva, rött gods, 1 st
 Kolbitar, små, 2 st
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Anläggning 106. Oregelbunden stensättning runt 
stenblock. Osäker grav

Storlek: ca 4,5 - 6 m; H = ca 0,5 m.
Belägenhet: Gravfältets östra del.
Anläggningen utgjordes av en slarvigt upplagd stensättning i huvudsak koncentrerad 
kring ett ca 1,5 - 2,4 m stort jordfast stenblock. Stenarna i packningen runt detta 
block varierade i storlek mellan 0,1 - 1,6 m. Anläggningen var delvis övertorvad (Se 
profil, ritning nr 106). Fyllningen utgjordes av sandblandad jord och stenar. 
 Utgrävningen sattes in från den västra kanten mot profillinjen A-B. Vid utgrävningen fram-
kom några mindre kolsamlingar på det stora jordfas ta stenblockets västra sida i en linje sydöst 
– nordväst. Där påträffa des även obetydligt med brända ben(Se vidare ritning 106). Dessutom 
förekom runt det stora jordfasta stenblocket mindre anhopningar av krukskärvor samt vid fynd-
plats nr 8 även en pärla bland krukskärvorna. På det stora jordfasta stenblockets östra sida fram-
kom vid utgrävningen även en undre 0,5 - 0,6 m stor stensamling kring en mycket lös fyllning 
(stolphål?, Se ritning 106, anm. A). För detta talar även kraftiga kliningstycken med tydliga av-
tryck av ris och pinnar, som tillvaratogs på denna plats.
 I anläggningens västra del ca 2,5 m väster om det jordfasta blocket påträffades även en 0,8 - 
1,2 m stor stensättning, som innehöll skör brända stenar och kol (Se ritning 106 anm. B). Djupet 
på denna stensätt ning var 0,16 m.
Fyndförteckning:
1 Krukskärvor, rödaktigt gods, 2 st
2 Krukskärvor, gulaktigt gods, ca 30 st
3  Krukskärvor, rödaktigt gods, 2 st
4  Krukskärva, mörkt gods, 1 st
5  Sintrad lera, 1st
 Krukskärvor, varierande gods, 5 st
 Brända ben och kol
6  Krukskärvor, varierande gods, 4 st
7  Krukskärvor, rödaktigt gods, 14 st
8  Pärla, glas, 1 st
 Krukskärvor, varierande gods, 15 st
 Sintrad lera, 1 st
 Kol
9  Krukskärvor, 4 st
 Brända ben och kol
10  Krukskärvor, rödbrunt gods, ca 30 st
11  Kliningstycken med tydliga avtryck, 2 st
12  Krukskärva, 1 st
13  Krukskärvor, rödaktigt gods, ca 10 st
14  Krukskärvor, rödaktigt gods, ca 15 st
15  Kliningstycken, stora, med tydliga avtryck, 2 st

Anm.
Det fåtal av kol och brända ben som påträffades gör att man ställer sig tvivlande om detta är en grav.
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Anläggning 107. Oregelbunden stenanhopning, osäker grav
Storlek: 5,0 x 5,0 m 
Belägenhet: Gravfältets östra del.
Anläggningen utgjordes av en 5,0 x 5,0 m stor oregelbunden stenanhopning bestå-
ende av 2 större jordfasta stenblock, 1,8 - 2,3 m och 1,6 - 2,0 m. Kring dessa låg upp-
kastade en anhopning av ca 0,5 m stora ste nar, förmodligen härrörande från militär 
övningsgrop ca 3 m öster om anläggningen.
 Markfyllningen utgjordes av sandblandad jord och den sterila marken av sand-
blandad lera. Anläggningen var delvis övertorvad.
 Utgrävningen sattes in från den västra kanten mot profillinje A-B. Därvid påträffades under 
stenarna enbart hylsor av K-pist-ammunition.

Anläggning 108. Rundad hög
Storlek: 7,0 – 7,5 m; H = ca 0,6 m.
Belägenhet: Gravfältets östra del.
Graven utgjordes av en i det närmaste rund sten och jordhög, med några synliga 0,1 
- 0,6 m stora stenar. Där bör påpekas att de stenar som på ritning 108:1 markerats 
med siffrorna 1-5 med all sannolikhet blivit ditlagda av militär, som troligen använt 
denna plats som eldställning. En urgrävning fanns på gravens östra sida (se ritning 
nr 108:1 anm A). Graven var helt övertorvad.
 Utgrävningen sattes in från den östra kanten mot baslinje A-B och visade att det, 
efter att de övre stenarna borttagits, även fanns en undre stenpackning i gravens centrum bestå-
ende av 0,1 – 0,5 m stora stenar med en yta av ca 2,3 - 2,5 m’s storlek.
 I gravens centrala del påträffades ett kraftigt kol- och benlager med en utbredning av 2 - 2,6 
m och med en tjocklek av ca 0,1 m. I samband med detta lager påträffades en del lösfynd (nr 1 - 
7). Något kärl eller skärvor av något dylikt påträffades ej.
Den sterila marken här bestod av sandblandad lera.
Fyndförteckning:
1 Järnbeslag med nit, 1 st
 Nit
 Järnfragment, 2 st
 Fragment av benkam med dekor, 5 st
2  Järnfragment
3  Fragmentariskt järnföremål
4  Fragmentariskt järnföremål
5  Bryne, 3 bitar
6  Järnföremål (remändebeslag?)
7  Bryne (?)
Dessutom tillvaratogs:
 Ca 3 liter brända ben och kol

Anläggning 109. Oregelbunden stensättning, osäker grav
Storlek: 7,5 x 3,7 m
Belägenhet: Gravfältets östra del.
Anläggningen utgjordes av en oregelbunden stensättning. I den östra delen fanns 
en större grop (se ritning nr 109) som sannolikt tillkommit vid militära övningar. 
I den södra delen av anlaggningen låg berget delvis i dagen. Fyllningen utgjordes av 
sandblandad jord samt 0,1 - 1,4 m stora stenar.
 Under utgrävningen som påbörjades i anläggningens västra del in mot profilen 
A-B gjordes inga fynd.
Under fyllningen vidtog steril sandblandad lera (se plan och profil ritning nr 109).
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Anläggning 110. Stenanhopning runt stenblock, osäker grav
Storlek: ca 4,7 - 9,0 m; H = ca 0,3 m
Belägenhet: Gravfältets östra del.
Anläggningen visade sig efter avtorvning bestå av 0,1 - 2,3 m stora stenar oregelbun-
det upplagda kring ett 2,3 x 3,4 m stort jordfast stenblock. På västra sidan av denna 
stenanhopning var utbyggd en ca 1,9 - 4,5 m stor packning av decimeterstora ste-
nar. Fyllningen utgjordes av sandblandad jord och småsten. Anläggningen var med 
sina stora stenblock fullt synlig över vegetationslagret. 
 Utgrävningen sattes in från den östra kanten mot profillinje A-B. Vid denna ut-
grävning framkom på anläggningens östra sida, skurna av profillinjen (se ritning 110 plan och 
profil) tvenne gropar medgrävda i marken. Den ena – som på ritningen blivit markerad med 
anm. A – hade en storlek av 0,9 - 1,1 m och ett djup av ca 0,15 m samt var fylld med kol. Den 
andra markerad som anm. B på ritningen var ca 0,8 x 0,8 m stor och 0,15 m djup och var fylld 
med skörbrända stenar och kol samt ett fåtal brända ben.
 På anläggningens västra sida under den tidigare nämnda stenpackningen påträffades ganska 
rikligt med kolblandad jord, men blott ett fåtal brända ben inemot de stora stenblocken. I sam-
band med småstenspackningen påträffades även ganska rikligt med krukskärvor av varierande 
gods under densamma samt vid på ritningen angiven fyndplats nr 3 ett knivblad med tånge som 
dock kan vara av sent datum. På fyndplats nr 4 framkom någ ra små bitar av silverglänsande me-
tall och ett litet knoppliknande föremål samt några skärvor. Vid fyndplats nr 2 tillvaratogs ett 
ganska stort antal skärvor av mörkt gods, förmodligen har där stått ett kärl (nu sönderfallet). Vid 
sållningen påträffades ytterligare några skärvor samt ett fåtal brända ben.
Den sterila marken bestod av sandblandad lera.
Fyndförteckning:
1  Skärvor, mörkgrått gods, 3 st
2  Skärvor av sönderfallet kärl, mörkt gods, ca 100 st
 Harts eller beck, 2 bitar
 Sten, liten rund, 1 st
3  Knivblad med tånge (ev sent datum), 1 st
4  Krukskärvor, mörkt gods, 5 st
 Kvartssten, 1 st
 Silverglänsande metallfragment, 5 st
 Svart knoppliknande föremål, 1 st
5  Krukskärvor, mörkt gods, 3 st
6  Krukskärvor, rödaktigt gods, 11 st
7  Krukskärvor, mörkt gods, 15 st
8  Kol från grop anm B
Sållfynd:
 Skärvor 10 st samt ett fåtal brända ben

Anläggning 111. Kokgrop?
Storlek: 1,8 x 2 m; H (Djup?)= ca 0,3 m
Belägenhet: Gravfältets östra del
Anläggningen utgjordes av en samling decimeterstora stenar omgärdade av tre större 
stenar, intill 0,8 m stora. Anläggningens utsträckning var ca 1,8 x 2 m och höjden/
djupet ca 0,3 m.
 De mindre stenarna verkade brända och låg i ett kollager, som hade en utsträck-
ning över den centrala delen av anläggningen (se plan och profil, ritning nr 111).
Fyndförteckning:
 ½ liter kol tillvaratogs samt några bitar rödbränd lera.
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Anläggning 112. Osymmetrisk stensättning, osäker 
anläggning

Storlek: ca 3,5 x 3,5 m; H = ca 0,3 m.
Belägenhet: Gravfältets östligaste del.
Anläggningen utgjordes av en slarvig osymmetrisk stensättning bestående av ca 0,1 
- 1,1 m stora stenar grupperade kring ett ca 1,7 m stort, ej markfast stenblock. Fyll-
ningen utgjordes av sandblandad jord och småsten. Anläggningen var bara delvis 
övertorvad.
 Utgrävningen sattes in från östra kanten mot baslinje a-B. Därvid framkom inget som gav 
intryck av gravplats och inga fynd av kol eller brända ben gjordes. Däremot påträffades ett fåtal 
krukskärvor? Vid sållning påträffades ett bryne(?) och ett järnföremål.
 Något utanför den egentliga anläggningen ca 2 m väster om baslinjen påträffades 2 st 0,8 m 
stora stensättningar bestående av ca 0,1 - 0,5 m stora stenar (se planritning nr 112). I samband 
med dessa stensättningar påträffades ganska rikligt med kol och möjligen kan det vara fråga om 
stolphål. För detta talar även fynd av några kliningstycken.
Sterila marken bestod av grus.
Fyndförteckning:
1  Krukskärvor, rödbrunt gods, 7 st
2  Krukskärvor, 2 st
3  Kliningsstycken, 7 st
Sållningsfynd:
1  Bryne(?)
 Järnföremål

Anläggning 113. Oregelbunden stensättning, osäker grav
Storlek: 4,0 - 8,5 m: H = 0,3 m
Belägenhet: Gravfältets östligaste del.
Anläggningen utgjordes av en oregelbunden stensättning uppbyggd av ca 0,1 - 1,3 
m stora stenar, kring 4 jordfasta stenblock som varie rade i storlek mellan 1,3 - 2,0 m. 
Mellan dessa tämligen stora stenar var en ca 4 x 4 m stor packning av decimeterstora 
stenar placerad i anläggningens södra del samt en liknande fast mindre 1 x 1,5 m stor 
i anläggningens nordvästliga del (se ritning nr 113). I anläggningens sydvästra del var 
en delvis stenfylld militär grop (1,1 - 2,0 m stor och ca 0,5 m djup).
 Anläggningen var bara delvis övertorved och de stora stenblocken var väl synliga över vegeta-
tionsskiktet. Fyllningen bestod av sandblandad jord.
 Utgrävningen sattes in från den östra kanten mot profillinje A-B. Därvid framkom en obetyd-
lig kolanhopning i östra ytterkant. Däremot ej några brända ben på något ställe i anläggningen. 
Däremot tillvaratogs några spridda lösfynd bland annat en mycket vacker pärla av ljusgrönt glas 
med pålödda vita trådar, skärvor av rödbrunt gods samt ett kraftigt kliningstycke. Vid sållningen 
framkom ett fåtal kolfragment.
Den sterila marken bestod av sand.
Fyndförteckning:
1  Pärla av glas, ljusgrön - vit, ca 4 cm lång och 1,5 cm tjock
2  Skärvor, rödbrunt gods, 5 st
3  Skärvor, rödbrunt gods, ca 50 st
4  Stort kliningstycke
Sållfynd:
 Kolfragment
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Anläggning 114. Osäker anläggning
Storlek: 4 x 8,5 m
Anläggningen var bara delvis övertorvad och utgjordes av en samling 0,1 - 1,5 m 
stora stenar, där de största stenarna blivit lagda liksom i en rad löpande från sydost 
till nordväst (se ritning nr 114). I anläggningens nordvästra ytterkant fanns en 1,4 
x 1,4 m stor och ca 0,5 m djup grop med all säkerhet en militär sådan. Ytterligare ca 
2,5 m nordväst ut från denna och utanför den egentliga anläggningen påträffades en 
annan grop (1 x 1,5 m stor och 0,46 m djup) fylld med skörbrända stenar och kol.
 Fyllningen utgjordes av sandblandad jord. Den sterila marken bestod av sand-
blandad lera.
 Under utgrävningen som sattes in från anläggningens östra kant mot profillinje A-B gjordes 
inga fynd.

Anläggning 115. Oregelbunden stensättning
Storlek: 9 x 4,5 m
Belägenhet: Gravfältets sydöstra del.
Anläggningen utgjordes av en ca 9 x 4,5 m stor oregelbunden stensättning byggd av 
0,1-1,2 m stora stenar. I anläggningens östra del fanns ett större flyttblock (se rit-
ning 115). Väster om detta framkom efter avtorvning ett område cirka 2 x 2 m stort 
med en tydlig kolkoncentration. Vid den fortsatta utgrävningen visade den sig vara 
en s.k. kokgrop (anm A) fylld med decimeterstora stenar samt kolblandad jord. Dju-
pet var ca 0,3 m. Strax nordväst härom framkom en grop (anm B) som förmodligen 
tillkommit under militära övningar. Flera stenar i anläggningen var sprängda, vilket också är ett 
indicium för att anläggningen skadats i samband med de militära övningarna. Fyllningen i an-
läggningen utgjordes av sandblandad jord och mindre stenar (se plan och profil ritning nr 115). 
Därefter vidtog den sterila marken som bestod av jordblandad sand.
Under utgrävningen som sattes in från anläggningens södra del framkom inga som helst fynd.

Anläggning 116. Oregelbunden stensättning, osäker 
anläggning

Storlek: 3,2 - 4,5 m
Belägenhet: Gravfältets sydöstra del.
Anläggningen utgjordes av en oregelbunden stensättning belägen i ett vattensjukt 
område på insidan av den på västsidan av området löpande stenreveln. Stenarna i 
anläggningen hade en storlek av 0,15 - 1,4 m och några av stenarna har varit utsatta 
för militär sprängövning. Nordväst ut från den egentliga anläggningen med utgångs-
punkt från västra stenreveln i riktning sydväst-nordost låg en annan stensättning av ca 0,2 - 2,5 
m stora stenar. I denna stensättning var en stenfylld grop 1,5 - 2,0 m stor (Se vidare ritning nr 
116). Fyllningen utgjordes av lerblandad jord.
 Hela anläggningen hade en storlek av 3,2 - 4,5 m och anläggningens stora stenar var väl syn-
liga över torvskiktet.
 Utgrävningen sattes in från anläggningens östra kant mot profillinje A-B. Därvid framkom en 
0,7 - 1,3 m stor och ca 0,2 m djup grop inne hållande skörbrända stenar och kol.
För övrigt gjordes inga fynd i anläggningen.
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Anläggning 117. Oregelbunden stenpackning runt 
stenblock

Storlek: 5,5 - 6,0 m; H = 0,4 m
Belägenhet: Gravfältets östra del.
Det som gjorde denna plats aktuell för utgrävning var ett 3,4 x 3,7 m stort stenblock, 
som reste sig ca 1 m över den omgivande markytan. Detta block hade en flat över-
sida och vid provgrävning på den östra sidan av detsamma påträffades en packning 
av småsten omedelbart under torvlagret. Efter fortsatt avtorvning visade det sig att 
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stenpackningen, som bestod av 0,1 - 0,8 m stora stenar, var uppbyggd kring det förut nämnda 
blocket. Stenpackningen runt blocket var helt övertorvad.
 Utgrävningen sattes in från anläggningens östra kant mot profillinje A-B. Därvid påträffades 
tre mindre stenanhopningar i anläggningens ytterkant, förmodligen stolphål. För detta talar även 
den myckenhet av kliningstycken som påträffades och tillvaratogs i dess omedelbara när het. I 
samband med dessa stenanhopningar tillvaratogs även en del lösfynd. Fyllningen bestod av sand-
blandad jord blandad med småstenar.
 Vid fyndplats 11 påträffades en bit bränt björkvirke med kvarsittande näver. Tänkbart är dock 
att detta kan härröra från en militär övning av något slag, ty över och bredvid var uppkastad jord 
från en militär grop, som låg i omedelbar närhet. Längre in mot det stora stenblockets östra sida 
vidtog stenpackningen, som här bestod av ett enkelt lager av decimeterstora stenar. Såväl på som 
under denna packning påträffa des obetydliga kolfragment.
 På stenblockets västra sida tätnade stenpackningens tjocklek till en kompakt massa av små-
stenar, även här decimeterstora. Från stenpack ningens översida och med till den sterila marken 
mättes här djupet till 0,42 m. Aven här påträffades kol i obetydlig mängd samt lite brända ben 
(se vidare markeringar på ritn 117).
 Under stenpackningen och spridda över hela anläggningen påträffades skärvor av kärl, dock 
föreföll det ej som något helt kärl blivit nedsatt.
 Vid på ritningen markerad fyndplats nr 5 påträffades även en av eld förstörd blå glaspärla? Dess-
utom påträffades runt hela anläggningen kliningstycken med tyd liga avtryck av ris och pinnar.
Den sterila marken utgjordes av sandblandad lera.
Fyndförteckning:
1  Bryne litet i 2 bitar
2  Sten liten, rund, 1 st
3  Sölja, liten av brons, 1 st
4  Krukskärva, rödaktigt gods, 1 st
5  Krukskärvor, mörkt gods, 11 st
 Pärla, sintrad och skadad, blå, 1 st
6  Krukskärvor, rödaktigt gods, 3 st
7  Krukskärvor, rödaktigt gods, 3 st
8  Bryne, sandsten, nedslitet, 1 st
9  Krukskärvor, grått gods, 2 st
10  Sten, tydliga spår av användning som bryne, 1 st
11  Bränt björkvirke med kvarsittande näver, ev. sent datum och av militärt ursprung
12  Krukskärvor, mörkt gods, 2 st
13  Krukskärva, rödaktigt gods, 1 st
14  Sten, liten, rund, 1 st
 Krukskärvor, rött gods, 5 st
15  Krukskärvor, rött gods, 3 st
16  Kliningstycken, 4 st
17  Krukskärva, rödaktigt gods, 1 st
18  Krukskärvor, rödaktigt gods, 5 st
19  Kliningstycken, ca 12 st
20  Krukskärvor, rödaktigt gods, 4 st
21  Sönderfallen kalksten, 4 bitar
22  Ca 2 liter klining
 Obetydligt med kol och ett fåtal brända ben från anläggningen
Sållfynd:
23  Kol och brända ben ca ½ liter4

24  Ett järnfragment

4 Här kan föreligga en felmärkning eftersom texten tydligt anger att mängden kol och brända ben som 
påträffades var obetydlig.
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Anläggning 118. Rektangulär stensättning (ej grav)
Storlek: 1,1 x 3 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Anläggningen bestod av en ca 1,1 m bred och 3 m lång stensättning, uppbyggd av 
ca 0,1 - 0,75 m stora stenar, därav 3 st flata hällar, på ritning nr 118 markerade med 
siffrorna 1 - 5. Fyllningen utgjordes av sandblandad jord. 
 Vid rensning av anläggningen påträffades en krukskärva av rödaktigt gods samt 
några små stycken av rödbränd lera. Utgrävningen sattes in från den västra kanten 
mot profillinje A-B. Därvid påträffades obetydliga kolfragment bland stenarna på 
anläggning ens västra del. Däremot påträffades en 0,5 m stor kolanhopning i an läggningens yt-
tersta östra del. I anläggningens mittdel tillvaratogs en rödaktig sten, ev knacksten (se ritning 
118 fyndplats 1).
Den sterila marken utgjordes av sandblandad lera.
Fyndförteckning:
1 Sten, röd ev knacksten, 1 st
 Kolfragment
2 Krukskärva, rött gods, 1 st
3 Rödbränd lera, ca 10 småbitar

Anläggning 119. Oregelbunden stensättning
Storlek: ca 7 x 5,5 m
Belägenhet: Gravfältets centrala del.
Anläggningen utgjordes av en oregelbunden stensättning, ca 7 x 5,5 m stor och byggd 
av 0,1 - 1 m stora stenar. Vid avtorvningen av anlägg ningen framkom trärester, för-
modligen härrörande från någon byggnad av sentida slag. Fyllningen i anläggningen 
utgjordes av sandblandad lera samt stenar. Under fyllningen vidtog steril mark som 
här utgjordes av lera (se plan och profil på ritning 119). Under utgrävningen som 
påbörjades i den södra delen av anläggningen framkom en spik av järn. För övrigt 
gjordes inga fynd.
Fyndförteckning:
1 Spik, järn, 1 st
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
2 1 1 fullrep
2 1 1 glasfluss
2 2

2 3
2 7 1
2 7

2 2 Nit 11 frgm
2 2 Beslag 5 frgm
2 2 Skålla 11 frgm
2 2 1 frgm
2 4 Nit 1 frgm
2 5 Nit 3 frgm
2 8 Nit 1 frgm
3 2 Plåt 3 frgm
9 2 1 frgm
9 1 1 fullrep, modellerad

10 2 buk
10 1  1 Hästbrodd 
12 2 Beslag 1 frgm
12 5  1 Nit
12 6 1 Spik
12 9 1 frgm
14 1 frgm, sp. sk o buk av samma gods
14 2 1 glas
14 3 fullrep kärl tillsammans m. F1
14 4 frgm, sp.sk, buk samma kärl
14 1 1 

Överfallsbeslag
14 1 1 

Överfallsbeslag
14 1 1 Nit
14 1 1 Spik
14 1 1 Spik
14 3 1 

Remändebeslag
14 3 1 

Remändebeslag
14 5 1 Beslag
14 5
14 5
14 5
14 5 Beslag 1 frgm
14 5 Beslag 1 frgm
14 5 Beslag 1 frgm
14 5
14 5 Beslag 4 frgm
14 5 Beslag 1 frgm

Appendix 2.  Fyndlista
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Brons Silver Sten Annat Br.ben Noter

frgm av 
sländtrissa?
Tärning

rund 
hartsklump?

1 kvartsit 2 frgm

ev enstaka sk från annat kärl

ev enstaka sk från annat kärl
järnsten, granit

Beslag 1 frgm
Beslag 1 frgm
Beslag 1 frgm

Beslag 2 frgm
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
14 5 4 krampor
14 5  2 krampor
14 5 11 spik
14 5 35 nubb
14 5 6 frgm
14 5
14 5
14 5
14 5
14 5
14 5
14 5
14 6
14 6 1 spik?
14 9 1 spik?
15 1 frgm, sp.sk., buk, myn,botten av 

samma kärl
15 3 buk annat kärl
15 4 sp.sk., buk kärl F1
15 5 frgm, sp.sk. kärl F1
15 8

15 2 1 ten
16 4
16 89

16 90 6 bitar bränd 
lera - 1 med 
påsittande 
benfrgm

16 1 1 kniv
16 2 2 remändebe-

slag?
16 3 2 krampor
17 1 buk-botten
17 4 hals - annat kärl än F1
17 6 Rekonstr. Kärl/Skål - K?
17 4+5 Rekonstr. Kärl - K?
17 5 Remändebe-

slag? 4 frgm
18 2 frgm, sp.sk, myn 1 bit br. lera
18 3 sp.sk., buk kärl annat kärl än F2
18 4

18 5 1 krok
19 1 frgm, sp.sk.,buk,myn Kärl A; 

frgm, sp.sk,buk,myn, botten 
Kärl B

1 bit br. lera

19 2 2 glas, 1 
glasfluss
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Brons Silver Sten Annat Br.ben Noter

1 sölja
1 nit
1 nål
1 spik?
4 smältor
Bleck 2 frgm
Fibula? 2 frgm
Beslag 1 frgm

två rundade 
stenar

sten med sle-
ben yta

4 frgm tolkat som fragment av benpärlor
1 löpare/
krossten

frgm av 
bergartsyxa

Kärl B sek. br.
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
19 1 1 Ögla/

krampa
20 2 2 glasfluss
20 3

20 4 1 glasfluss
20 5 1 glas, 5 

glasfluss
20 6 1 glasfluss
20 6 frgm,buk, myn, botten av ½ kärl
20 7 1 glas delvis 

smält
20 1
20 5
20 7 1 krampa
21 1 Delvis rekonstr. Kärl- K?
21 2
21 5 3 fragm
21 F3 och 4 botten

21 2 1 frgm
23 1 1 beslag?
23 2

25 2 1 glas, 1 
glasfluss

25 3 miniatyr
25 1 2 frgm
25 1 1 frgm
25 1 1 ten
25 4 1 frgm
25 5 1 ten/betsel?
25 6 1 hästbrodd
27 5 fragm
27 1 1  frgm
27 2 Spik 1 frgm
27 3 Spik 1 frgm
27 4 Bleck 1 frgm
29 1 1 frgm
29 3 Beslag? 1 frgm
31 1
31 2
31 ? 13 bitar br. 

lera
31 2 1 hästbrodd
32 6 3 frgm
32 7 10 förrostade 

frgm
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Brons Silver Sten Annat Br.ben Noter

glassmälta 
- pärla?

1 bleck
1 ring

1 st. sp., knäckt 
slipsten av röd 
sst

1 tunnbladig 
yxa, diabas

stor vävtyngd
harts
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
32 9 2 förrostade 

frgm
32 10 1 förrostad 

frgm
33 2 2 förrostade 

frgm
33 3 1 frgm
33 4 1 frgm
33 5 Sax 1 frgm
33 5 6 frgm
33 6 5 frgm
33 7 1 frgm
33 8 1 rembeslag?
33 10 12 frgm
33 11 1 brodd?
33 14 3 frgm
33 15 1 frgm
33 16 2 frgm
33 17 6 frgm
33 18 Kniv? 1 frgm
33 19 4 förrostade 

frgm
34 1 1 frgm
34 2 1 pryl?
34 4 1 spik
37 2 1 frgm
37 2 1 föremål?
37 5
37 2 frgm
37 3 frgm
37 7 frgm m. dekor
43 1 2 buk
43 2 frgm, hals, myn samma kärl som 

F1
43 3 1 buk - annat gods, sek. sintrad
43 5
43 6

46 2 frgm, sp.sk, buk, myn, botten ev 
samma kärl + annan botten

46 3 3 buk samma gods ev. sek br.
46 4 sp.sk. olika kärl 4 bitar br. lera 

- hårdt br.
46 9 frgm, sp.sk, buk, myn, botten av 

ytterligare 3 kärl
46 10
46 10 buk, myn fr. två olika kärl
46 11 frgm, sp.sk, buk, myn, botten 

-olika kärl
1 bit sintrad 
lera
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1 flintavslag br.

5 bitar träkol 1 frgm
3 rundade 
kvartsitsten

1 frgm 1 kärl sek. br.

1 glassmälta

2 frgm
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
46 13 frgm, sp.sk, buk - olika gods 6 glaspärlor, 

1 karneol, 1 
brons, 1 sten

46 15 1 lera, 2 glas, 
4 bergskristal, 
11 karneol

46 ? frgm 1 glas, 1 
karneol

46 1
46 4 1 bleck
46 7
46 8 1 krampa
46 8 Beslag 3 frgm
46 9 3 frgm
46 9 1 beslag
46 9 1 sölja?
46 9 1 märla?
46 11
46 11
46 11
46 13 1 spik
46 13 1 spik
46 13
46 13 1 spik
46 25
46 ? 2 bleck
47 1 frgm
47 1 hästbrodd
49 2,3 1 fullrep 18 glas,6 glas-

fluss, 3 berg-
kristal, 1 
bergart

49 1
49 2
49 2
49 2 2 hyskor
50 1 1 fullrep
50 1 3 glas
50 3
50 2
50 2 1 spik
50 4
50 5
50 5 1 spik
50 5 1 föremål?
50 5
50 5
50 5
51 2 frgm o sp. sk, buk som F6
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1 frgm

1 bleck

1 ten

1 smälta
Länka 2 frgm
frgm

1 frgm

1 smälta

3 frgm flertal av pärlor smälta/eldpåverkade

1 bleck
1 spännbuckla 
2 frgm

1 glassmälta
Fibula? 1 frgm

1 bleck
Fibula? 1 frgm

1 bleck
1 föremål?
1 bleck
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
51 3 frgm o sp. sk orn
51 6 frgm o sp. sk av samma gods
51 8 2 glas
51 9 1 bit sintrad 

lera
51 12
51 15 1 fragm o 1 buk ev som F6 2 bitar br. lera
51 15

51 1 1 spik
51 2 1 hästbrodd
51 2 1 beslag
51 2 1 märla
51 2 2 märlor
51 4 1 ten
51 5 1 nål? 

51 7 1 beslag
51 7 1 spik
51 8 Spik 1 frgm
51 8 6 frgm
51 8 1 krampa
51 8 1 ten
51 10 1 spik
51 11 Spik 1 frgm
51 12 1 spik
51 12 1 ten
51 12 1 ten
51 13 1 märla
51 16 1 krampa
51 16 1 ten
51 16 1 spik
51 2
51 2
51 2
51 2
51 7
51 5

51 5 1 nithuvud
52 3 buksk 1 bit sintr. lera, 

28 bitar br. 
lera 103g

52 4
52 5
52 7
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1 glassmälta

förkolnad 
spannmål

felmärkt med 
A50

Kedja 4 frgm
1 ring
2 frgm
Beslag 8 frgm
1 frgm
Fibula? 1 frgm ev det som 

omtalas un-
der F16 som 
”Hängsmycke”

7 frgm
32 bitar träkol

TOM
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
52 Prgr 

I,2-3
buksk 1 bit nära sin-

tr. lera
52 1 1 krampa?
52 6
53 1
53 1 och 2 2 bitar br. lera
55 2 frgm, sp. sk, sk ev myn fr. KärlC 2 bitar br. lera
55 3
55 10 Frgm, sp.sk. 1 röd glasfluss 2 6 bitar br. lera 

2g
55 17 sp.sk 6 bitar br. lera 

9g
55 Kärl A 3 bitar br. lera 

5g
55 1 1 spik
55 7 1 spik
55 8 1 beslag m ring
55 9 3 frgm
55 10 5 frgm
55 10 1 spik, 1 

krampa
55 10 1 beslag?
55 10 1 spik
59 1,3,4 fullrep kärl + F5, F7 7 glas 1 bit br. lera 6g
59 5 1 myn av fullrep kärl 1 bit br. lera 
59 7 Buk o botten av fullrep kärl
59 8 2 bitar br. lera
59 2 2 frgm
59 4 1 märla
59 7 1 krampa
60 2 frgm, sp. sk, buk 1 glas 3 bitar kraftigt 

blåsig lera 6g
61 1,2 frgm, sp. sk, buk 1 bit br. lera 2g
61 1 1 sölja
62 6
62 7 1 bit br. lera
62 2 1 frgm
62 3 1 ten
62 4 1 pilspets
62 4 1 nit
62 5 5 frgm
63 1 1 glas, 2 

glasfluss
63 2 ½ facett. 

bergkristall
63 3 1 orn. 

Glasfluss
63 4 1 glas segm, 3 

glasfluss
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5 härav 4 små 
kvartsit

1 bit träkol 1 frgm tre stora konglomerat sammanhållna av jär-
noxid - ev rester av järnföremål

1 frgm
1 br. flintavslag

1 frgm keram ev. sek br.
liten flintskrapa

1 sintr.

1 glassmälta

växtfragment?

Flera delvis smälta
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
63 5 1 frgm berg-

kristall, 2 
glasfluss

63 6 myn
63 6 4 bergkris-

tall,3 karne-
ol, 20 glas, 3 
glasfluss(bl.a. 
ögonpärla)

63 7 1 bergkristall, 
2 glas, 1 me-
lon, 2-3 glas-
fluss, 1 brons

63 8 buk, myn
63 9 2 bitar br. lera 

4g
63 10 1 bit klinele-

ra 4g
63 10 1 bergkristall, 

8-10 glas, 2 
glasfluss

63 5
63 5 2 frgm
63 5
63 5 1 spik
63 5 Ten/spik 1 

frgm
63 5
63 6
63 7
63 7
63 7

63 7 Beslag 1 frgm
63 10
63 10 1 nitbricka
63 10 Hänge? 1 frgm
63 10 1 spik
64 2 frgm 1 bit klinele-

ra?, 105 bitar 
br. lera

66 1
66 2 & 4 Delvis rekonstr. Kärl- K?
66 3 Spik? 1 frgm
67 1 hals
67 3
68 1
68 2 1 frgm
68 3
68 3
68 4 frgm
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Flera delvis smälta

2 bitar järnsten 6 frgm

1 frgm

1 sölja

1 föremål?

Kedja 3 frgm
Märla? 1 frgm
Föremål? 1 frgm
Beslag 1 frgm
Föremål? 
12frgm

Kedja 9 frgm

1,3 kg br. lera

Flintkärna

1 smälta
Fibula? 1 frgm

1 frgm
1 skrinbeslag
frgm
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
68 4 1 frgm
68 5 Kniv 1 frgm
68 6
69 1 1
69 2 Spik 2 frgm
70 1 1 fullrep, skärvor av annat k.
70 12 3 sp. sk

70 6-7 Frgm
71 1 Rekonstr. Kärl - K? 1 bit br. lera
71 2 1  föremål?
71 3 1 beslag
71 4 1 gångjärn
72 2 1 sp. sk

72 3 1 fullrep 5g
72 1 1 hästbrodd
73 B
74 1 frgm, sp.sk., buk, botten av sam-

ma kärl
2 bitar br. lera

74 2 14 bitar br. 
lera

74 3 frgm, sp.sk., buk av samma kärl 
som F1

2 bitar br. lera

74 4 1 remändebe-
slag?

75 2 hals, myn av slaviskt kärl
75 3 kärlsida, bottendel av samma 

kärl som F2
75 4 frgm, sp.sk,buk, botten av sam-

ma kärl som F2
75 5 frgm,buk av samma kärl som F2
75 1 1 frgm
75 2 3 föremål?
75 2 2 frgm
77 3 34 bitar br lera
77 1 1 föremål?
77 2 1 föremål?
77 2 1 pincett
77 5 6 frgm
78 1-2 5 frgm
79 3 frgm
80 1 1 bit sintrad 

lera
82 ? sk
82 ?
82 ?
83 ?
84 3
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Fibula? 5 frgm

1 bit skörbr. 
Granit

Br. ben o träkol på sk.

st. mängd 
lerstensbitar

3 frgm

Obr. Ben 1 frgm
11frgm

del av vävtyngd

1 frgm

2 frgm
kvartsitbit

6 bitar träkol
kvartsitbit
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
84 4
84 1 frgm
84 2 2 frgm
84 5 1 kniv?
84 5 1 nithuvud
84 5 1 nål/spik
84 7 1 nit
85 1 1 bit br. lera
85 2 1 ten
85 3 Spik/nit 1 

frgm
85 5a 1 tråd
86 1 buk
86 2 Buk, myn, botten samma kärl 

som F1
86 3 buk, botten - samma kärl 2 bitar br. lera
86 4 frgm - samma kärl som F3
86 5 botten?/br. lera 1 bit br. lera
86 6 frgm,buk,myn
86 7 frgm,sp.sk,buk samma kärl som 

F1
87 4 frgm, sp.sk. buk o myn samma 

kärl
87 1 3 frgm
87 2 4 frgm
87 3 1 sölja?
88 1

88 2 8 bitar br. lera
88 5 10 bitar br. 

lera
88 3 Brodd? 2 frgm
88 4 2 frgm
88 6 frgm
89 ? 1
90 ? 15 bitar br.lera

90 ? frgm, sp.sk 1 bit sintr. 
Lera

92 ?
93 1 frgm
93 2 frgm, buk, myn fr minst 2 kärl
93 3 ½ kärl

93 3 frgm,buk,botten - samma som 
ett av kärlen ovan

1 bit br. lera

93 4
93 5
93 5 Helt kärl
93 6 ½ kärl - K?
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rundad sten

1 frgm

frgm av 
vävtyngd?

påskrift ”DIAGONALRÖ…ÖGN”
403 frgm av 
lersten?

3 bitar träkol 1 frgm

30 bitar träkol

sek.br
1 obr. 
Hundkranie

sek.br

TOM
träkolsfrgm 52 frgm

Obs mrk 7055/67
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
94 2 buk
94 3 buk
94 4 37 bitar br. 

lera
94 4 Fullrep kärl -K?
94 5 buk
94 8 myn - samma kärl som F2,3,5
94 9 13 bitar br. 

lera
94 1 Beslag 1 frgm
94 6 1 remändebe-

slag?
95 1 2 glas (1 

melon), 5 
glasfluss

95 2 frgm, sp.sk
95 3

95 6 frgm, sp. sk.
95 7 frgm,buk, myn?
95 8 frgm - samma kärl som F2
95 9 1 bit br. lera
95 10 sp.sk,buk - samma kärl som F7
95 3 1 spik
95 3 1 plåt
95 4 1 spik
95 5 1 ten
95 10 1 spik
96 1 frgm,sp.sk, buk, myn, botten - 

samma kärl
6 bitar br. lera

96 2 järnfrgm
96 3 1 knopp
96 4 frgm, sp. sk, 3 bitar br. lera 

2g
97 1 buk
97 2 1 hästbrodd
98 1 frgm, sp.sk, buk, myn - samma 

kärl
4 bitar br. lera

98 3 miniatyr
98 4 1 glas
98 6 82 glaspärlor 

(3 färglösa)
98 6 frgm 21 bitar 

br. lera, 1 
bit smält 
lera(lerkula?)

98 2 1 sölja?
98 5
98 6
99 2 sp.sk fr. kärl A
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4 förkoln. 
Barkfrgm

sek.br

träkolsfrgm 12 frgm

ev sentida

små benfragment i smuts på skärvorna

1 frgm

Fibula? 4 frgm
Fibula? 2 frgm
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
99 3 frgm, sp.sk, buk, myn, botten 

kärl A
99 4 1 glas 2 bitar sintrad 

lera 3g+
99 4 1 glaspärla
99 5 buk
99 5 buk
99 6 frgm - gods som 5
99 6 frgm
99 7 frgm, sp.sk, buk, myn från kärlA 

+ myn Kärl B
3 glas (1 segm) 1 bit delvis sin-

tr. Lera
99 7 3 glaspärlor
99 8 sp. sk, sk av olika gods 7 bitar br. del-

vis sintr. Lera
99 8 sp.sk. 1 bit sintr. 

Lera
99 8 1 bit br. lera

99 1 1 nit
100 4 1 glas
100 5 1 glas
100 7 frgm, sp. sk, buk 2 glas, 1 

glasfluss
4 bitar br. lera 
4 g

100 8 1 glas
100 10 5 glas
100 11 frgm, sp. sk o sk, myn samma k 1 bit br. lera

100 12 frgm 10 bitar bränd 
lera 12g

100 1
100 2 1 nit
100 3 Kniv 1 frgm
100 3 Krampa 1 

frgm
100 3 3 spik
100 3 2 spikhuvud
100 9 1 spik
100 9 1 spik
101 1 frgm,hals
101 4 1 bit br. lera 1g
101 7 1
101 9 2 fragm
101 10 1
101 12

101 13
101 13
101 2 15 märlor
101 3 6 frgm
101 3 1 ten
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1 sp.sk av 
rödgods

1 frgm

17 glassmältor
1 bit nat. 
Järnkonkretion

två av br.lera delvis sintr. 

Fibula 2 frgm Längd 8 cm, ornerad. Delvis smält

sentida?

1 bränd djur-
tand häst/ko
träkol 100g
100g träkol
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
101 3 1 ten
101 5 Beslag? 2 frgm
101 5 6 nitar
101 5 1 ten m ögla
101 6 1 hästbrodd
101 8 4 frgm
101 10 1 nit
101 11 1 nit
102 2 frgm
102 4 frgm, sp.sk, buk, myn - samma 

kärl
102 5 1 bit delvis sin-

tr. Lera
102 7 1 glaspärla
102 8 frgm, sp.sk, buk, myn, botten - 

samma kärl som F4
1 bit br. lera

102 9 frgm
102 11 11 orn fragm
102 12 frgm
102 13 frgm, sp.myn - samma kärl som 

F4?
102 14
102 15

102 15 frgm, sp.sk, myn - samma kärl 
som F4

102 17 frgm, sp.sk, myn - samma kärl 
som F4

102 18 buk -samma kärl som F4
102 19 sp.sk - samma kärl som F4?
102 21 frgm
102 23 sp.sk. 106 bitar br. 

lera, 8 bitar 
delvis sintr. 
Lera

102 24 19 bitar br. 
lera, 2 bitar 
delvis sintr. 
Lera

102 1 1 frgm
102 6 1 plåt
102 8 1 krampa
102 8 Beslag? 1 frgm
102 8 1 beslag
102 8 Beslag 1 frgm
102 8 Nit 1 frgm
102 10 1 frgm
102 11 1 ten
102 11 1 beslag
102 12
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förkolnad org. 
mat.

½ br. sländtrissa
Del av br. 
sländtrissa

220 g br. lera

1 br. flintavslag
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
102 15 1 beslag
102 15 1 beslag/sölja?
102 16 1 spik
102 18 1 spik
102 23 1 beslag
102 23 1 krampa
102 23 frgm

102 23 Beslag 1 frgm
102 20
102 20
103 1
103 1

105 1 frgm,sp.sk, buk, myn, bottenKärl 
A; frgm, sp.sk, buk, myn, Kärl B; 
ev frgm kärl C

1 bit klinelera

105 2 sp.sk, buk, myn från 1-2 kärl
105 5 buk
105 4 1 pilspets
106 1 buk
106 2 frgm, sp. sk, botten ev samma k
106 3 buk 1 bit br. lera
106 4 myn
106 5 sp.sk, myn jmf F7 och F4 2 bitar sintr, 

blåsig lera
106 6 frgm, buk, myn Perf kärl, 1 buk
106 7 frgm, sp.sk., buk-botten
106 8 frgm, sp.sk., buk, buk-botten jmf 

F7; buk, myn från annat kärl
1 glas 1 bit sintr lera/

gjutformsfrag-
ment?

106 9 buk jmf F4
106 10 frgm, sp.sk., buk jmf F7,F8; buk, 

buk-botten annat kärl
2 bitar br. lera 
- ena sintr

106 11 2 bitar 
klinelera

106 12 sp.sk jmf F7
106 13 frgm, sp. sk,(F2) o buksk av an-

nat gods
106 14 sp. sk, buksk av kärl 2 i F13 2 bitar br. lera
106 15 2 bitar 

klinelera
108 5 1
108 7 sp.sk,hals

108 8 1 bit br. lera

108 1 1 beslag
108 1 2 krampar
108 1 2 frgm
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frgm av 
spelbricka?

Ring 1 frgm
Tråd 1 frgm

1 kvartsitsten
1 st. m. slipyta, 
19 cm

1 bit träkol 2 frgm

4 bitar träkol

6 bitar träkol

4 bitar träkol 11 frgm

1 frgm

8x2,5x3 cm stor 
sten med slipyta
rundad 
kvartsitsten
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
108 1 6 frgm
108 2 1 nit?
108 3 Föremål? 2 

frgm
108 4 Föremål? 6 

frgm
108 6 Pincett? 4 

frgm
110 1 frgm o sp. sk.
110 2
110 2 frgm,sp.sk,buk,myn, botten - an-

tagl samma kärl
4 bitar br. lera

110 4 sp.sk samma som F2
110 5 sp.sk samma som F2
110 6 sp.sk, buk, myn från 1-2 kärl
110 7 frgm,sp.sk,buk samma som F2
110 8
110 9
110 3 1 kniv
110 4
111 1 18 bitar br. 

lera
112 1 frgm
112 2 frgm, sp.sk
112 3 7 bitar 

klinelera
112 4

112 4 1 nyckel?
113 1 1 glas
113 2 frgm, sp.sk, buk, myn - samma 

kärl
113 3 frgm,sp.sk,buk, myn
113 4 1 bit klinelera
113 5

117 1 2 frgm 
117 2
117 4 1 hals
117 5 frgm, sp.sk. buk o myn fr minst 

2 kärl
1 glas

117 6 frgm, sp. sk, buk
117 7 frgm, sp. sk, buk från 3. kärl 

ev.sek.br.
117 8 1 frgm jmf. F1
117 9 frgm, buk kärl 3
117 10

117 12 myn kärl 2
117 13 1 sp. sk.
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1 rundad sten
16 bitar träkol, 
1 bit harts

kvartsit

23 g träkol
5 bitar träkol 5 frgm

7 frgm

9x4x2,8 cm stor 
sten med slipyta

TOM

19 bitar träkol, 
1 br. djur(?)tand

1 rundad sten
träkol
1 glassmälta

sten m. 
slibmärk.
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Anl Fyndnr Kärl i anl. Pärlor Bryne Kam Br.lera Järn
117 14 sp. sk o sk från alla 3 kärl

117 15 frgm, hals kärl 3; buk fr. ev 4. 
kärl

117 16 4 bitar kline-
lera - ena sek 
sintrad

117 17 1 bit br.lera
117 18 frgm, sp. sk. kärl 3
117 19 12 bitar 

klinelera 
117 20 Buk o botten av kärl 3
117 22 frgm,buk,myn - ev samma kärl 24 bitar kline-

lera, 260 bitar 
br. lera - 10 
sek. sintr

117 23 1 bit klinelera, 
2 bitar br. lera

117 59 bitar kline-
lera 159g

117 24 1 ten
117 3
118 1 br. frgm
118 2 Myn
118 3 18 bitar br. 

lera
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rundad, 
glättsten?

2 kvartsitstenar 20 bitar träkol 2 frgm 970 g br. lera

3 kvartsitstenar

1 sölja
1 löpare träkol 1 frgm

träkol
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Östergötlands länsmuseum utförde under 1962-63 utgrävningar på 

delar av gravfältet RAÄ 60:1, Berga, S:t Lars socken i Linköping. Av 119 

undersökta anläggningar tolkades ett 70-tal som brandgravar från vendel-

vikingatid. Flera gravar hade rika pärluppsättningar medan vapengravar 

saknades, precis som på det samtida gravfältet Västra Bökestad bara ett 

par kilometer bort. Bland det rika keramikmaterialet fanns två kärl med 

tidigslavisk formgivning. Keramiken är den främsta anledningen att förfat-

taren på volontärbasis har sammanställt en mera utförlig rapport som av 

olika anledningar inte blivit skriven tidigare.
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