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Förord 

Ett projekt av den dignitet som vi nu har bedrivit i Eke, där vi nu är inne på tredje året, och som 
var planerat att bli det sista, är definitivt inte ett projekt som man driver utan stora insatser från 
många och det finns all anledning här att lyfta fram de insatser som gjorts av er för att projektet 
har kunnat komma till och kommit så långt i utforskandet av Ekekusten och dess intressanta 
historia 

Normalt har vi drivit dessa fältkurser i samarbete med Folkhögskolan i Hemse, men detta 
märkliga år med corona epidemin har inte varit som någon sommar tidigare. Folkhögskolan, vår 
samarbetspartner sedan många år, tog tidigt beslutet att ställa in samtliga sommarkurser, vilket 
föstås även drabbade oss. Så, frågan uppstod hur vi skulle göra med vår sommarkurs. Planerna 
på vad som skulle grävas etc och markägarkontakter var tagna och tillstånd till undersökning sökt 
hos Länsstyrelsen och ansökan om medel till 14C var inskickat till Gotlandsfonden. Allt med andra 
ord förberett för en spännande grävsommar. 

Därtill hade 9 studenter på Masterutbildningen i arkeologi och osteologi vid Uppsala universitet, 
Campus Gotland anmält sig till att vara med på sommarens grävning som en del i en tio veckors 
praktikkurs inom ramen för deras utbildning. 

Även ett antal som anmält sig till Pröva på kursen var beredda att vara med i årets fältkurs. Under 
våren kom dessutom några av de mångåriga utgrävarna att ta kontakt och ställa frågan om de 
kunde komma om de ordnade sitt boende och mat etc på eget bevåg. Jag började ana att de 
trots allt skulle gå att genomföra utgrävningarna, vi skulle bli tillräckligt många och vi skulle inte 
överstiga den gräns som myndigheterna sagt om antal samlade och vi kunde hålla distans i fält 
genom att spridda ut grävgrupperna flera hundra meter från varandra. 

Så, kursen blev av, vi kom att bli mellan 16 och 27 deltagare per vecka under de fyra veckor 
fältarbetet pågick och vi fick spännande, konstiga och förvånande resultat!. Alla ni som deltog är 
alla värda ett stort tack, ni har på ett avgörande sätt fört forskningen om Gotland framåt; Siri 
Ahlsten, Emmelie Bengtsson, Fanny Bengtsson, Mikke Brännström, Göran Bölske, Lars Eklund, 
Mathias Engblom, Gunilla Hedbrant, Ylva Houltz, Mats Karlsson, Clovis Bazire Keidersdorff-
Menzel, Anton Lindgren, Rolf Lindqvist, Dan Lundgren, Jesper Malmström, Ulla Nordström, 
Christian Olsson, Emilie Olsson, Carin Runqvist, Ellinor Sabel, Peter Siljerud, Phillip Sjögren, Mats 
Tivenius, Johnny Wallin, Erik Wasell, Jan-Robert Winter och Birgitta Ågren. 

Men för att ett projekt av den här digniteten skall fungera är det en hel del runt omkring som 
också måste fungera. Inte minst gäller det att det finns positiva markägare, och det vill jag tydligt 
understryka att utan all den hjälp vi fått från markägarna Mats Hallvede och Kerstin Hildingsson 
vid Gudings i Eke, hade det aldrig gått att genomföra utgrävningen. Vi är er ett innerligt stort tack 
skyldiga för att ha bistått oss under dessa år med allt från att grusa väg, till att röja marken och till 
att hjälpa oss att hägna in våra grävplatser. Dessutom fick de i år sina första lärospån i att gräva 
som arkeolog, även om det mest handlade om att bära sten. I år har vi dessutom fått nya 
bekantskaper i form av Anders Holgersson med familj som tagit över gården By, på vars marker vi 
kom att undersöka ett gravfält. Ett synnerligen stort tack för den röjning av gravfältet som ni 
gjorde åt oss och de goda bullar som vi försågs med av Sara! 
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En arkeologisk utgrävning är dock inte slut bara för att fältkursen är slut, det vidtar ett ofta 
omfattande och tidsödande arbete att översätta sommarens resultat till något som kan läsas av 
alla. I detta ligger även många gånger omfattande analysarbeten, inte minst att låta göra 
åldersbestämningar av människor eller stolpar eller andra lämningar och verktyget heter då 
främst 14C analyser, då fynden är förhållandevis få. 

Under den tid som projektet pågått har det visat sig vara av ovärderlig hjälp att kunna nyttja 14C i 
arbetet med att tolka historien, inte minst mot bakgrund av att föremål inte alltid påträffats som 
kan ge en antydan om ålder. Med ett mycket generöst bildrag från Wilhelmina von Hallwylls 
Gotlandsfond kommer vi nu kunna genomföra en analys av 6 prover detta år. Ett stort tack för 
bidraget som tveklöst är en förutsättning för analysen av historien i Eke. Vi har även en ansökan 
hos DBW:s stiftelse för att komplettera med ytterligare 4 stycken 14C prover, som på ett utmärkt 
sätt skulle komplettera tidigare beslutade analysprover. 

Det bör ha framgått av det ovan sagda, att det är en synnerligen omfattande verksamhet att  
bedriva fältkurser i arkeologi som vi ju gjort i en följd av år, och jag må ha idéer om vad vi borde 
beforska, men utan all er medverkan, stöd och support, hade jag fått nöja mig med blotta tanken 
att försöka lösa gåtan med kustens lämningar. Ni skall veta att ni under alla dessa år vi har bedrivit 
dessa kurser på ett mycket avgörande sätt har fört kunskapen om den gotländska historien 
framåt! 

 

Doc. Dan Carlsson 
Projektledare 
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Eke 2019 

Arkeologisk forskningsundersökning, By 1:1 och Smiss 2:1, Eke socken, Gotland 

Typ av undersökning: Arkeologisk undersökning 
RAÄ nr: Eke 95:1, Eke 99:2,5, 100:1-3 (för numrering i nya systemet, se sidan 8) 
Undersökande institution: Arendus AB 
Socken: Eke 
Län: Gotland 
Rapport: Fanny  Bengtsson och Dan Carlsson 

Sammanfattning 
Rapporten sammanfattar det tredje årets arkeologiska undersökningar inom projektet ”The Connecting Point”, i 
form av en kortfattad redogörelse för resultaten från en kompletterande undersökning av fornlämningsmiljön 
RAÄ Eke 99:2 och 99:5, samt Eke 100:1-3 och Eke 95:1. Rapporten är att se som preliminär, då en slutlig 
rapport kommer att sammanställas efter avslutade fältundersökningar inom ramen för projektet. 

Undersökningarna under projektets tredje år har bl a berört tre registrerade stensättningar norr om tidigare 
undersökta lämningar (RAÄ Eke 100:1-3) och därtill en undersökning av ytterligare ett av de husliknande 
lämningarna inom Eke RAÄ 99 och slutligen undersökning av tre anläggningar på det förmodade gravfältet 
RAÄ 95. 

Undersökningen av gravarna i norr var för att komplettera och förtydliga tidigare erhållna resultat av att 
gravar synbarligen finns här in i medeltid. Med tanke på deras belägenhet längre in på land, och då högre 
upp i relation till den dåtida stranden, antogs det att dessa gravar borde tillhöra den äldre järnåldern. Några 
gravlagda kom dock inte att påträffas, eller tydligare sagt, inga säkra lämningar av begravda människor 
kunde konstateras inom under sommarens utförda arkeologiska utgrävningar av fornlämningar, vare sig i 
norr eller inom fornlämning Eke 95. 

En väsentlig del i analysen och tolkningen av historien i området bygger, och kommer att bygga, på 
möjligheten att nyttja 14C analyser, då fyndmaterialet, förutom från vissa gravar, är synnerligen magert, vilket 
gör det mycket vanskligt att klarlägga kronologin i området och funktionen av påträffade eller registrerade 
lämningar. För innevarande år och för utarbetandet av denna rapport, har Wilhelmina von Hallwyls 
Gotlandsfond bidragit med medel till 14C analyser av sex prover. Medel till ytterligare 4 prover har sökts hos 
Stiftelsen DBW för att bättre kunna klarlägga kronologin i området, som är ytterst väsentligt att få grepp om 
för att kunna tolka platsens historia. Vi riktar ett synnerligen stort tack för beslutade bidrag, utan vilka våra 
möjligheter att klarlägga den märkliga historia som börjar skymta i Eke skulle varit omöjlig. 

…………………….. 

Dan Carlsson 
Projektansvarig 
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Figur 1. Kartutsnitt över delar av Eke socken, med kyrkan och de lokaler med fornlämningar som undersökts under 
2020. Längst i norr är tre gravar på en ås (RAÄ Eke 100), vilka alla kom att undersökas. Söder därom är platsen för de 
huslämningar och ”torn” som undersöktes förra året och platsen för förnyade undersökningar i år av ett av de övriga 
husliknande lämningarna och en mindre komplettering av ett hus delundersökt 2019. Längst i söder, på mark som 
hör till By gård, är platsen för det registrerade mindre gravfält som till en del kom att undersökas. Källa © 
Lantmäteriet.
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Berörda fornlämningar i Eke socken och deras nummer  i det nya systemet 
för riksantikvarieämbetets numrering av lämningar som utgör en 
löpnummerserie för hela landet. 

RAÄ 95 (L1977:5884). Grav- och boplatsområde 

RAÄ 98 (L1977:5902). Område med hällristningar 

RAÄ 99: 1:5. Berörda lämningar är L1977:6139, husgrund), L2019:1743. Tillagt är en 
nypåträffad osäker husgrund, L2020:11204, dock ej undersökt. 

RAÄ 100:1-3. Består av tre stensättningar, RAÄ 100:1 = L1977:6142, RAÄ 100:2 = 
L1977:6080, RAÄ 100:3 = L1977:6081. 



Projektet The Connecting Point  

För att belysa den kustnära aktiviteten under 
vikingatid på Gotland påbörjades under sommaren 
2018 och inom ramen för projektet The Connecting 
Point, arkeologiska undersökningar med syftet att 
skapa en bättre kunskap om förhistoriska och 
medeltida aktiviteter längs den gotländska kusten.  

Föreliggande rapport är en redogörelse för det 
tredje årets arkeologiska undersökningar inom 
ramen för projektet. En mer sammanfattande, 
slutlig och djuplodande redovisning kommer att ske 
efter att fältdelen inom projektet är avslutad efter 
2021 års arkeologiska undersökningar och för en 
mer djuplodande redovisning av projektets mål och 
syfte hänvisas till de två tidigare rapporterna, 
Rapport Arendus 2018:35 och 2020:2. 

Undersökningsområdet 
Den arkeologiska undersökningen under sommaren 
2020 kom att beröra tre skilda miljöer, belägna ca 
600 meter från varandra. Längst i norr finns tre 
stensättningar registrerade i Fornreg som vi kom att 
undersöka för att bedöma deras ålder och få en bild 
av deras relation till övriga förekommande och 
undersökta lämningar vid kusten (RAÄ 100). 

Det andra området vi kom att återvända till var till 
området med det under föregående år undersökta 
”tornet” och de begränsade undersökningar vi 
företog av två av de övriga lämningarna på platsen 
som visade sig vara någon form av byggnader (RAÄ 
99). Mot bakgrund av att vi föregående år enbart 
genomförde begränsade schakt av huslämningarna 
i området avsåg vi i år att undersöka en av 
anläggningarna helt, och valet föll på den 
anläggning som går under beteckningen RAÄ Eke 
99:2.  
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Inledning

Figur 1. Kartan illustrerar belägenheten av de tre fornlämningar som undersökts helt eller delvis under den gångna 
sommaren, sett i relation till Eke kyrka och bebyggelsen. De undersökta lämningarna ligger ca 4 km från landsvägen, 
invid vilken gårdarna som regel återfinns. Källa Lantmäteriet.



Det tredje området, slutligen, rörde det lilla gravfält 
bestående av enligt Fornsök 6 gravar, och som är 
beläget på en svag höjd söder om tidigare 
undersökta  lämningar och inom fastigheten By 1:1 
och strax norr om By fiskeläge (RAÄ Eke 95).  

Gravfältet omges enligt Fornsök av ett stort område 
med ett femtiotal stenar med slipytor och 7 stenar 
med sliprännor (RAÄ 98). Dessa kom inte att 
beröras av de arkeologiska undersökningarna, men 
en handfull av dem mättes in med precision för att 
få ett grepp om höjden över havet. 

I det följande avsnittet följer en översiktlig 
redogörelse för resultaten av årets arkeologiska 
undersökningar. För en mer detaljerad beskrivning 
av årets undersökta fornlämningar/anläggningar, 
samt dateringar etc, hänvisas till kapitlet om 
anläggningar/schakt, del 2 av rapporten. 

Sist i rapporten finns en sammanställning av den 
osteologiska analysen och fyndlistor från de 
undersökta lämningarna samt rapporter över 
specialstudier rörande området utförda av i 
fältarbetena deltagande Masterstudenter från 
Uppsala Universitet, Campus Gotland.  

Föreliggande avrapportering av årets arkeologiska 
undersökningar är att se som preliminär och inte 
som en slutredovisning av projektet som helhet. 
Detta i och med att det nu planeras ett fjärde år 
inom ramen för projektet till år 2021, varefter 
projektets samlade resultat kommer att 
sammanfattas i en slutpublikation.  
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Fornlämning RAÄ Eke 100 utgörs av tre 
stensättningarna belägna på rad längs en tydlig, om 
än smal, ås i nordost-sydvästlig riktning. Gravarna 

ligger på en höjd över havet på ca 7,4-7,6 meter. De 
beskrivs i Fornsök på följande sätt; 1) Stensättning 
närmast rund, 4 m i diameter och 0,2 m hög. 

Övertorvad med i ytan talrika gråstenar, 0,2-0,5 m 
stora. Mittgrop, 1,5 m i diameter och 0,15 m djup. 
På stensättningen är en stubbe. Stensättningen är 

kraftigt omplockad. 9 m N 40cg Ö om nr 1 är 2) 
stensättning, rund, 5 m i diameter och 0,25 m hög. 
Övertorvad med i ytan enstaka synliga gråstenar, 
0,1-0,2 m stora. Mittgrop, 2 m i diameter och 0,1 m 
djup. Beväxt med enbuskar. 5 m N 30cg Ö om nr 2 
är 3) Stensättning, rund 5 m i diameter och 0,25 m 
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De tre gravarna

Figur 2. Fornlämning RAÄ 100 med de tre gravarna 
belägna på krönet av en smal men tydlig ås i det flacka 
landskapet. Laserkarta, Lantmäteriet.

Figur 3. Plan över de tre anläggningarna.

Figur 4. Anläggning 2, RAÄ Eke 100, efter avtorvning och rensning. Foto Johnny Wallin.



hög. Övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,4 m stora 
gråstenar. Beväxt med en tall samt fem enbuskar. 

Den arkeologiska undersökningen visade att de två 
östra anläggningarna var av samma typ och 
konstruktion, medan den i väster var av en helt 
annan karaktär, med större sten i tämligen oordnad 
form. 

De två anläggningarna i öster visade sig vara 
välbyggda flacka gravar omgivna av en tydlig och 
vällagd kantkedja och med en sydsten. 
Stenpackningen utgjordes i princip enbart av ett  
lager sten, med en tydlig tendens till att det var 
mindre sten i kanten och större sten mot mitten, 
vilket gav anläggningen en svagt välvd profil. 
Stenpackningen var lagd direkt på marken, det 
förekom inga spår av någon nedgrävning eller 
annan konstruktion. 

Båda dessa gravar visade sig vara i det närmaste 
helt tomma. Inga spår av ben, vare sig obrända 
eller brända. Inga som helst fynd i den östligaste av 
dem, medan det i den västra av de två 
anläggningarna påträffades i kanten en nit av järn 
och ett par ihoprullade tunna bronsbleck. Huruvida 
dessa fynd är från förhistorisk tid och hör till 
anläggningen går inte med säkerhet att avgöra. Det 
påträffades även ett tydligt sentida tunt litet bleck av 
koppar och även blyhagel från hagelpatroner och 
sönderskjutna lerduvor, vilket antyder att de 
påträffade föremålen inte skall knytas till graven. 

Den västligaste anläggningen, som till del ligger en 
bit ner på kanten av åsen, innehöll inte heller några 
som helst fynd eller rester av ben, vare sig av djur 
eller människa, vare sig brända eller obrända. Även 
stenpackningen i denna anläggning låg direkt på 
marken och i princip även här i ett lager, med en vis 
överlappning på några ställen. 

Anläggningen visade sig också bestå av två tydligt 
skilda delar, där den norra var en stenpackning av 
skilda dimensioner på sten, från 0,1-0,4 m, medan 
den södra delen, en bit ner på slänten, var en 
vällagd och jämn packning av tämligen jämnstora 
stenar, 0,1-0,2 meter stora. 

Sammantaget visade undersökningarna på två 
anläggningar som uppvisar alla tecken på att vara 
gravar, med vällagd kantkedja, tämligen jämn 
stenpackning och med en sydsten. Den här typen av 
gravar hör närmast hemma i romersk järnålder. 
Det är inte ovanligt med fyndtomma gravar på 
Gotland, speciellt från romersk järnålder, men att 
alla tre anläggningarna var tomma får nog ses som 
anmärkningsvärt (se vidare bilaga 6 angående 
tomma gravar). 

Huruvida även den tredje anläggningen bör 
betraktas som en grav är dock osäkert, utgående 
från form och utseende. Den avviker markant från 
de två övriga anläggningarna. Inget motsäger dock 
att det är en grav, men dess läge i lite sluttande 
terräng gör det något oklart. 
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Figur 5. Anläggning 3 efter avtorvning och rensning. I anläggningens högra del syns sydstenen, en större gråsten 
lagd intill kantkedjan på dess yttersida. Foto Johnny Wallin.



Huslämningarna 

Den andra platsen vi kom att undersöka även i år 
berörde fornlämning RAÄ 99:1-5. Den var 
ursprungligen upptagen som fyra gravar i Fornsök, 
men föregående års arkeologiska undersökningar 
visade att ingen av de tidigare fyra registrerade 
lämningarna var gravar. Det rör sig således om 
någon form av tornkonstruktion, daterad till 
omkring 800, och minst fem husliknande lämningar 
där datering av härdar i de två under förra året 
delundersökta lämningarna gav datering till 600-tal 
(för en redovisning av dessa undersökningar, se 
rapport Arendus 2020:2). En av anläggningarna 
vara en konstruktion besående av fyra kraftiga 
stolphål till någon form av torn eller ceremoniell 
konstruktion, de övriga två som undersöktes var 
någon form av byggnadsliknande konstruktion 
(angående tornet, se bilaga 3). 

Lämningarna består genomgående av mycket 
omfattande stensamlingar som  svårligen visar på 
någon form av konstruktionsdetaljer. Hela områdets 

lämningar ger ett starkt intryck av att vara helt 
demolerade och sannolikt vid ett och samma 
tillfälle. 

Den anläggning som framför allt kom att 
undersökas detta år är benämnd 99:2. Därtill 
genomfördes en mindre komplettering av huset 
99:5.  I övrigt  registrerades ytterligare en trolig 
husgrund, belägen på västra sidan av vägen 
(L2020:11204). Initialt redovisas undersökningen av 
hus 2.  

Hus 2 (L1977:6139) 
En yta på 11x9 meter lades ut över anläggningen 
och efter avtorvning och rensning framträder en 
synnerligen kraftig och kompakt packning av stora 
gråstenar, där de största är upp mot 1,2 meter stora 
(figur 6). 

Anläggningen ligger i en svag sluttning mot söder, 
där stenpackningen är tämligen jämn och 
”vällagd”. En stor tall växte centralt i anläggningen. 
Efter avtorvning och rensning kunde man ana att 
den centrala delen hyste något mindre med sten 
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Figur 6. RAÄ Eke 99:2. Efter avtorvning och rensning framträder en synnerligen kompakt stenpackning. Man kunde 
ana svagt en form av rektangulär skalmur, ca 1,6 meter bred.



närmast rektangulär anläggning med svagt rundade 
hörn. 

Skalmuren kunde uppskattas vara ca 1,6 meter 
bred, bestående av mycket stora stenar, 0,6-1,0 
meter stora, med fyllning av något mindre sten 
emellan. Området innanför skalmuren var närmast 
rektangulärt (N-S) med en yta av ca 7x6 meter. 

Den arkeologiska undersökningen kom att innebära 
att anläggningens hela inre yta undersöktes ner till 
orörd jord samt utsidan av skalmuren på östra 
sidan. Tiden medgav inte att hela utsidan av 
anläggningen undersöktes, men jag bedömer att det 
vetenskapliga utbytet inte skulle ge särskilt mycket 
ny kunskap om även den sidan undersöktes, med 
tanke på hur få fynd som påträffades utanför 
kanten av anläggningen. 
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Figur 7. Lodbild över anläggningen efter avtorvning och rensning. Mitt i anläggningen fanns en större tall, vars 
stubbe syns.Man kan svagt ana skalmuren i bildens över del och längs den vänstra kanten i bilden. I det nedre högra 
hörnet är stenen bortplockad för att få ett grepp om hur djupt stenen låg. Foto Christian Olsson.



Inledningsvis bör noteras att hela det inre rummet 
var mer eller mindre fyllt med sten och att de fynd 
som påträffades i samtliga fall påträffades under 
stenpackningen, vilket tydligt indikerar att 
stenpackningen har hamnat 
över lagret med keramik och 
ben vid ett senare tillfälle. 

Under stenpackningen 
påträffades på ett flertal 
ställen tydliga samlingar av 
keramik och mindre ben, 
framför allt i direkt anslutning 
till den västra och norra 
insidan av skalmuren.  

Utöver dessa samlingar 
påträffades spritt inom ytan 

enstaka ben och krukskärvor utan synbar ordning. 
Även utanför muren framkom enstaka krukskärvor 
och ben, i något fall i en mindre samling. 

15

Figur 8. Den östra skalmurens utsida efter nedgrävning till marknivån. Stenarna har lagts direkt på marken i en snygg 
och rak linje utan spår av nedgrävning.

Figur 9. Fördelningen av 
påträffade samlingar av ben och 
keramik, samt enstaka fynd av ben 
eller keramik markerade med 
punkter. Skalmuren markerad. 
Notera den tydliga 
koncentrationen till den övre och 
högra delen av anläggningen.



Keramiken är av grovt, brunt gods utan ornering 
och svår att datera. I några fall påträffades 
bottenbitar och även ett par små fragment av 
mynningsbitar. 

Det anmärkningsvärda är att det är få större bitar 
av krukor som påträffats, med något undantag. 
Man kan också notera att brottytorna är kraftigt 
påverkade av regn, erosion etc och är i hög grad 
avrundade vilket gör det närmast omöjligt att 
plocka ihop bitarna till större kärl.  

Man får ett starkt intryck att kärlen har krossats och 
spritts ut över ytan avsiktligt, vilket då har skett före 
stenpackningen hamnat på plats. Man kan jämföra 
dessa bitar med de som påträffades i en av de andra 
anläggningarna undersökta förra året, där det gick 
att få ihop en i det närmaste hel kruka. Dessa bitar 
hade en betydligt mindre grad av erosion och 
krukan har antagligen blivit krossad över tid av sten 
som legat över, trädrötter etc. Den krukan har 
uppenbarligen från början stått hel och orörd vid 

härden, men genom tidens tand krossats och 
förstörts. 

De nu påträffade krukskärvorna uppvisar 
genomgående ett helt annat utseende och dessa kärl 
har uppenbarligen medvetet krossats och spritts ut 
på marken. Det bör då, som ovan sagts, noteras att 
den stenpackning som fanns över hela det inre 
rummet har kommit dit efter att krukorna krossats. 
Om det har skett i samband med den avsiktliga 
förstörelsen av kärlen går av naturliga skäl inte att 
avgöra, men är mycket möjligt. 

Figur 10, ovan, visar på ett annat anmärkningsvärt 
förhållandena och det är att den mesta keramiken 
och benen återfanns intill den västra långmuren och  
man kan tydligt se i figuren ovan att denna delen av 
jordlagret är mer ask- och kolfärgat, vilket pekar på 
att bilden som framträder i figur 9 över benen och 
krukskärvornas utbredning visar på att krukorna i 
hög grad har stått längs denna sida av byggnaden. 
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Figur 10. Bilden visar tydligt den skillnad i jord som finns mellan den övre /västra) delen av anläggningen och den 
nedre (östra delen) av anläggningen. Det var inom det askgrå fältet som huvuddelen av keramiken och benen 
påträffades.



Möjligen på en hylla av något slag, eller direkt på 
marken. 

Utöver keramik påträffades det också djurben. De 
ben som framkom utgörs av små fragment av djur. 
Inga människoben fanns bland benen. Benen är 
genomgående små, oftast tämligen svarta, men 
ändå inte brända. Benens utbredning följer i 
princip fördelningen av krukskärvorna, på så sätt 
att där det förekom rikligt med krukskärvor, där 
fanns också rikligt med ben, vilket antyder att 
benen och krukorna hör ihop, dvs att benen kan ha 
legat i krukorna. 

De ben som osteologiskt har kunnat bestämmas är 
tämligen få och det handlar om ett höftben till nöt, 
kraniedelar, strålben och tänder från får/get och en 
tand av säl (för en detaljerad redovisning av den 
osteologiska analysen, se bilaga 2). 

Av övriga fynd var det tämligen magert. Det 
handlar om en handfull järnföremål, varav ett 
möjligen är en hjalt till ett mindre svärd eller 
huggkniv, fragment av kniv och ett märkligt föremål 
av sandsten, ca 8 cm långt (se figur 11). 

Jämför man denna anläggning med de två vi kom 
att delundersöka förra året, finns här en hel del 
klara paralleller, men också skillnader. Den mest 
uppenbara likheten är att alla anläggningarna 
verkar totalt demolerade, avsiktligt förstörda och 
täckta av en massiv stenpackning. Detta inbegriper 
även tornet, som synbarligen har brunnit kraftigt. 
Här fanns dock ingen stenpackning som övertäckte 
resterna av stolphålen. 

Den andra likheten ligger i de husliknande 
lämningarna, bestående av någon form av skalmur 
av tämligen kraftiga stenar. Dessa skiljer sig dock åt 
där den i denna anläggning utgör den definitivt 
kraftigaste skalmuren. I de två övriga 
anläggningarna är skalmuren av mindre sten och 
infe fullt lika kraftig, men likväl av samma typ av 
konstruktion. 

En väsentlig fråga i sammanhanget är varifrån den 
sten kom som täcker hela anläggningen i ett jämnt 
lager av stora stenar. Man kan här tänka sig två 
alternativ, i det ena fallet har man samlat sten från 

den omgivande marken, som är tämligen 
stenbunden, och så att säga övertäckt anläggningen. 
I det andra fallet kan det handla om att 
anläggningens murar initialt varit betydligt högre 
och att den jämna stenpackningen är rester av 
murarna som raserats och lagts ut i ett jämnt lager 
över resterna av anläggningen. 

Det kunde inte noteras några som helst spår av inre 
konstruktioner, t ex i form av stolphål, inte heller av 

någon form av vägg, eller liknande. Mycket talar för 
att muren initialt varit tämligen låg, kanske rent av 
inte haft alls någon form av tak, och att stenen som 
täcker anläggningen har hämtats från den 
omgivande marken. 

Någon datering av den nu undersökta lämningen 
har inte kunnat fås av påträffade fynd. Keramiken 
är alldeles för diffus, övriga fragment ger ingen 
hållpunkt, men det mest sannolika är att 
anläggningen är samtida med övriga anläggningar i 
området, vilket skulle innebära en datering till 
vendeltid. 

Två prover är insända för 14C bestämning. 
Proverna utgörs av ben från två skilda samlingar av 
keramik och ben. 
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Figur 11. Sandstensföremål av okänd funktion, ca 8 cm 
långt och 5 cm brett.



Hus 5 (L2019:1743) 

Föregående år delundersöktes en nyupptäckt 
anläggning som låg ut mot den i sen tid grävda 
vägen genom området (se rapport 2019). 
Anläggningen bestod av en skalmur, ca 1,6 meter 
bred, bestående av två rader större sten med 
fyllning av mindre sten. Anläggningen innehöll ett 
fåtal föremål, något enstaka ben och därtill rester av 
ett lerkärl som har ”stått” i muren. Detta kärl kunde 
sättas ihop till i princip halva krukan, som var av en 
ganska enkel men traditionell form från perioden 
folkvandringstid-vendeltid. 

Två härdar påträffades i anläggningen under förra 
årets undersökningar, den ena låg dikt an mot 
skalmuren på dess utsida, den andra mer centralt 
inne i anläggningen, i dess norra del. Två 14C 
dateringar av kol, en från vardera härden, gav ett 
samstämmigt resultat till vendeltid (666-770, 
respektive 609-671 med 95,4 % sannolikhet). 

Innevarande år utökades den undersökta ytan av 
huset med en yta av 4x3 meter mot söder med 
syftet att få en tydligare avgränsning av 
anläggningen. Ett större träd fanns inom ytan vilket 
hade påverkat bevarandet av skalmuren. 

Undersökningen visade att den östra skalmuren 
hade en tydlig fortsättning mot söder, men att 
någon tydlig avslutning av byggnaden inte kunde 
konstateras. Inte heller kunde noteras någon gavel 
på byggnaden och troligen har den varit öppen mot 
söder, ner mot lägre liggande delar. 

Fyndmaterialet var synnerligen magert, endast en 
nit av järn och en bit kvarts påträffades. Husets 
funktion är alltjämt oklar. Avsaknaden av gavel på 
södra sidan kan möjligen peka mot att huset skall 
knytas till någon form av båthus, då vattnet under 
vendeltid bör ha gått strax söder om anläggningen. 
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Figur 12. Huslämning 5. Med mörk grå ton markeras skalmurens östra sida. Den västra långsidan av huset är mer eller 
mindre förstörd av den i sen tid anlagda vägen. Årets undersökta yta är markerad i vänstra delen av planen.



Det förmodade gravfältet 

Det tredje området som ingick i årets arkeologiska 
undersökningar var det i Fornsök registrerade 
gravfältet på den svaga ås som leder ner mot By 
fiskestuga (L1977:5884). Det rör sig således om två 
lämningar i form av ett mindre gravfält och ett 
större område med hällristningar i form av stenar 
med slipytor och stenar med sliprännor 
(L1977:5902)).  De förra är ca 50 till antalet och de 
senare beskrivs som sju stenar med sliprännor. 

Det nämndes tidigare att några konkreta 
undersökningar inte företogs av dessa stenar med 
slipytor eller sliprännor, annat än att några av dem  

som kunde identifieras mättes in avseende höjd över 
havet. Området idag är synnerlig igenväxt, vilket 
gör att det är i de närmaste omöjligt att se dessa 
stenar. En kortare presentation av resultaten av 
höjdmätningar av dessa stenar sker i påföljande 
kapitel. 

Beskrivningen av gravfältet i fornsök lyder enligt 
följande; ”Gravfält, med en ungefärlig utsträckning 
av 40x20 m (NNV-SSÖ) bestående av 6 
fornlämningar. Dessa utgöres av 6 runda 
stensättningar. Stensättningarna är 3-8 m i 
diameter (fyra är 3-5 m i diameter ) och 0,1-0,4 m 
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Figur 13. De tre större anläggningar med sekundära anläggningar som framkom efter avtorvning. Norr om 
anläggning 1 finns ytterligare en diffus anläggning som inte kom att beröras av de arkeologiska undersökningarna.



höga (fyra är 0,2-0,3 m höga). Två stensättningar är 
delvis övertorvade med i ytan talrika 0,2-0,5 m 
stora gråstenar. Övriga stensättningar är 
övertorvade med i ytan enstaka synliga gråstenar 
0,1-0,4 m stora. Fem stensättningar har helt eller 
delvis synlig kantkedja, 0,1-0,4 m hög bestående av 
0,2-1 m långa gråstenar (vanligast 0 ,2-0,4 m 
långa). Två stensättningar har mittgropar, 1-2 m i 
diameter och 0,1-0,2 m djupa. Gravfältet är beväxt 
med barrträd”. 

Gravfältet var till del överväxt av sly, om än inte lika 
kraftigt som omgivande områden med dessa 
hällristningar. Med tacknämligt bistånd från 
markägarna röjdes gravfältet av, dvs  det område 
som okulärt kunde bedömas utgöra gravfältets 
utbredning, vilket innebar en yta på ca 40x30 
meter. 

Efter röjningen framträdde centralt i området en 
mycket markant rund anläggning med en form av 
kantkedja av mycket stora stenblock, upp till l,2 
meter stora. Denna anläggning, som vi kom att 
benämna anläggning 1, hade en diameter på ca 8 
meter.  

Söder om denna fanns en tämligen diffus 
anläggning som påminde starkt om en plundrad 

grav, med stenar uppslängda från ett insjunket 
mittenparti. Initialt var det mycket svårt att avgöra 
huruvida det i själva verket rörde sig om flera 
anläggningar. Denna anläggning benämndes 
anläggning 2. 

Strax öster om anläggning 2 syntes en diffus kant av 
större stenblock som bildade en rak linje, med en 
vinklad linje i norr, runt en yta som föreföll något 
insjunken och där det inre området i princip 
saknade större sten, i alla fall synliga i markytan. 
Denna anläggning fick nummer 3. 

Utöver dessa tre anläggningar finns en mycket 
diffus och oregelbunden stenpackning norr om 
anläggning 1, vilken inte kunde bestämmas fullt ut 
till form eller storlek. Lämningarna ligger 
genomgående på en höjd över havet av mellan 3,0 
och 3,4 meter. 

Våra undersökningar kom att beröra 
anläggningarna 1-3 vilka undersöktes i högre eller 
mindre grad. Nedan följer en översiktlig 
redovisning av anläggningarna. För en mer 
detaljerad beskrivning av dem hänvisas till 
rapporten del 2. 
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Figur 14. Anläggning 1 efter avtorvning och rensning. I bildens nederkant syns anläggning 1:2 och längs vänstra 
kanten anläggning 1:3.



Anläggning 1, RAÄ 95 (L1977:5884) 

Initialt undersöktes den stora centrala anläggningen 
med den markanta stencirkeln och kantkedjan med 
de stora blocken (se figur 14 på föregående sida). 
Efter avtorvning och rensning framträdde en 
packning av oregelbundet placerade större stenar 
som täckte större delen av det inre av anläggningen, 
men där det förekom mindre ytor som mer eller 
mindre saknade sten. 

Anmärkningsvärt var det synbarligen omrörda inre 
rummet av anläggningen, där dels stenarna 
varierade kraftigt i storlek, dels där vissa stenar låg 
mer eller mindre uppslängda och  kullvräkta utan 
synbar ordning. Även denna anläggning, i linje med 
anläggningarna inom RAÄ Eke 99 (L1977:6138 m 
fl), var synbarligen förstörd och omrörd. 

Under resningen av anläggningen, i de övre 
lagerna, framkom i kanten av anläggningen ett par 
föremål. Dels påträffades en del av en 
armborstfibula från folkvandringstid och intill 
denna ett nålbryne av sandsten, dvs ett bryne som 
använts för att spetsa och vässa nålar. Därtill 
påträffades en halv järnring, ca 8-9 cm i diameter, 
som sannolikt utgör en del av ett så kallat ringjärn, 
dvs ett råämne för järnbearbetning. 

I den fortsatta undersökningen kom, mot bakgrund 
av det kraftiga stenlagret och det omrörda skicket, 
endast delar av anläggningen att grävas till botten. 
Tyngdpunkten låg härvid vid den centrala delen, 
som den mest sannolika för en gravläggning, och 
därtill ett antal ytor där det var möjligt att gräva 
utan att med maskin lyfta bort stora stenar (se 
vidare anläggningsbeskrivningen, del 2). 

Det visade sig härvid att det inom den centrala 
ytan, som utgjorde en yta på ca 5-6 m2, inte 
påträffades några som helst spår av någon 
gravläggning, varken ben, obrända eller brända, 
eller föremål, som skulle kunna knytas till en 
begravning. 

Även inom övriga delar av anläggningen som 
undersöktes var fyndtomheten densamma. Totalt 
påträffades en nit, någon form av järnutfällning och 
ett par små djurben. 

Sammantaget finns således inga indikationer på att 
det rör sig om en grav.  Det kan förstås röra sig om 
en kenotaf, eller att någon gravlagd blivit 
bortplockad, men frånvaron av någon som helst 
form av antydan till gravläggning gör att det är 
vanskligt att benämna den grav i bemärkelsen att 
någon skulle ligga eller ha legat begravd i 
anläggningen (om tomma gravar, se bilaga 6). 

Hur man skall tolka det påträffade spännet från 
folkvandringstid i detta sammanhang blir härvid 
vanskligt. Föremålet är inte bränt, vilket pekar på 
om det skulle ha tillhört en grav att vi talar om en 
obränd gravläggning. Påträffandet av spännet, i 
kanten av anläggningen, pekar dock tydligt mot att 
det är ett sekundärt läge. 
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Figur 15. Stenpackningarna längs den västra sidan av 
anläggning 1.



Kopplat till anläggning 1 var också ett 
antal tydliga stenpackningar i 
anslutning till kantkedjan. Det rör sig 
om minst fyra tydliga samlingar av 
sten, men det var ett intryck att det 
även fanns ytterligare sten längs 
kantkedjan, särskilt i den södra och 
västra delen, mindre i öster. 

Tre av dessa tydliga stenpackningar 
kom att undersökas, benämnda 
anläggning 1:2, 1:3 och 1:4. De 
varierade något i storlek, men var ett 
par meter i diameter och upp till 0,3 
meter som högst, bestående av en 
packning av 0,1-0,3 meter stora 
stenar. 

Undersökningen av dem gav i princip 
inga fynd, utöver något enstaka 
djurben och någon nit, i övrigt 
ingenting. En av anläggningarna, 
anläggning 1:2, hade en tydlig rad av 
större gråstenar som utgick från 
kantkedjan av den centrala 
anläggningen och på en sträcka av ca 
2 meter ut från kantkedjan. Linjen av 
sten var tydligt framträdande. Den 
påminner om de stenrader som fanns 
på en av de första anläggningarna vi 
kom att undersöka borta vid 
vallanläggningen Gudings slott 2018 
(anläggning 1, se rapport Arendus 
2018:35). 

Intressant i sammanhanget är att det 
var tydligt att dessa stenpackningar 
fortsatte in under kantkedjan till den 
centrala anläggningen, antydande att 
den stora stencirkeln är yngre än 
dessa stenpackningar. 

Hur dessa begränsade stenpackningar 
skall förstås är oklart. Utöver den 
ovanpå liggande stenraden i 
anläggning 1:2 fanns inga som helst tydliga 
konstruktionsdetaljer. Några föremål som ger en 
tidsställning saknas, liksom något material för en 
datering. 
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Figur 16. Två av de utanför liggande anläggningarna, anläggning 1:3 
och 1:4

Figur 17. Lodbild över anläggning 1:3 med kantkedjan till anläggning 1 i 
nederkanten på bilden. Man kan notera att den mindre stenpackningen 
fortsätter in under kantkedjan och syns till del innanför denna.



Anläggning 2, RAÄ 95 (L1977:5884) 

Anläggning 2, belägen ett par meter söder om 
anläggning 1, var en oregelbunden, närmast rund 
anläggning med mycket oklar avgränsning. Det var 
även oklart om det rörde sig om en enda 
anläggning eller flera. I sydöst, osäkert om den  

hörde till anläggningen, fanns en bågformad rad av 
stora gråstensblock, upp till 0,9 meter stora. 

Efter avtorvning och rensning framträdde en 
närmast rund, men något oregelbunden anläggning 

23

Figur 18. Profil genom anläggning 1:3. Kantkedjan till anläggning 1 är till vänster. Notera stenen som går in under 
kantkedjan.

Figur 19. Anläggning 2 före avtorvning



med en tydlig grop efter en uppenbar påverkan. 
Den yttre raden av stora stenar tolkades inte ingå i 
själva anläggningen, men deras funktion är oklar. 

Anläggningen var kraftigt omrörd och spritt i 
anläggningen påträffades ben, keramik, mindre 
kolfragment och en hel del föremål av järn. Det 
mesta materialet kom från den centrala delen av 
anläggningen. 

Den osteologiska analysen (bilaga 2) gav vid handen 
att det nästan uteslutande rör sig om djurben, 
framför allt fågel. Av människa påträffades ett par 
små falanger (handben) som tolkades som troligen 

ben från en  ung människa. Det anmärkningsvärda 
är att det rör sig om dels ett bränt ben, dels ett 
obränt. Om det rör sig som två individer, eller om 
det är en individ där delar av skelettet inte blivit 
brända, eller i varje fall dåligt bränt, är oklart.  

Därtill påträffades ytterligare ett fragment av en 
mindre falang, som bedömdes möjligen vara från 
människa. Väger man samman det hela är nog trots 
allt det mest sannolika att alla tre benen kommer 
från en och samma individ, möjligen då en ung 
person. Några ytterligare ben av människa fanns 
inte. 
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Figur 20. Anläggning 2 efter rensning. Norr är åt höger i bilden. Anläggningen var kraftigt omrörd utan några tydliga 
konstruktionsdetaljer.



Av daterbara föremål finns framför allt en del av ett 
välbevarat bältebeslag av en typ som är från 
vikingatid, troligen dess senare del. Därtill 
påträffades ett mycket litet fragment av en ornerad  
benbit, ornerad på båda sidorna med en cirkel med 
punkt och ett par linjer. Vid första ögonkastet 
påminner biten om en kam från folkvandringstid, 
men det är mer troligt att det är en del av något 
föremål från vikingatid, vilket indikeras av 
dekorationen. Möjligen rör det sig om en del av en 
tunn sländtrissa av ben (se vidare 
anläggningsbeskrivningen, del 2). 

Av större intresse i frågan om datering av 
verksamheten på platsen, förutom 14C, är den 
keramik som påträffades i anläggningen. Det rör sig 
om ett flertal olika kärl av en typ som allmänt kallas 
för Östersjökeramik. Från fem kärl av denna typ 
finns tydliga delar av mynningarna med ornering 
bevarade och som kan ge en grund för datering. 

De något enklare kärlen avseende tillverkning och 
dekoration är, enligt Mats Roslund (muntlig 
kommentar), sannolikt av lokal tillverkning med 
bred dateringsmöjlighet som täcker 
östersjökeramikens närvaro på Gotland, dvs ca 980 
till 1200.  

Ett kärl är ett välgjort och distinkt kärl, vars 
närmaste analogi är Formreferens Vi23 (Roslund 
2001, sid 451 katalogbild 48:g). Det kärlet har, 
enligt Roslund ”en liknande utåt avrundad 
mynning som det från Eke. Dessutom en 
halsliknande övergång mellan mynning och skuldra. 
Dekor utförd som vågband med flertandat redskap. 
Svårt att avgöra godsets kvalitet när man inte har 
skärvan i sin hand. Ser välbränt ut, med välgjord 
form. Kan vara importerat” (Roslund muntlig 
kommentar). Roslund daterar denna form till 
perioden 1250-1350 (figur 23). 

Delar av ett något liknande kärl som ovan nämnda 
är påträffat i Västergarn och tolkas som ett 
importkärl från östra Tyskland, Saxen-Thüringen 
och daterat till slutet av 1100-talet eller 1200-talet 
(Holmbäck 2017). 

Utöver keramiken bör noteras det relativt stora 
antalet nitar och nitbrickor som påträffades (se 
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Figur 21. Del av bältebeslag från vikingatid

Figur 22. Mynningsbitar till fyra olika kärl av 
Östersjötyp, daterade till sen vikingatid-tidig medeltid.

Figur 23. Välgjord, troligen importerad kruka från tidig 
medeltid



bilaga 4). Därtill kommer ett större antal kraftigt 
förrostade delar av mindre järnföremål, som inte 
går att avgöra vad det är. Troligen är de flesta 
rostklumparna delar av spikar och nitar. 

Mot botten av anläggningen fanns tämligen centralt 
en tydlig koncentration av träkol inom ett ca 0,5 
meter brett och 0,2 meter djupt lager. Några fynd 
utöver kol i gropen framkom inte, förutom någon 
liten benbit. 

Bortsett från de troliga och det möjliga fragmentet 
av handben till en ung person är det få lämningar 
eller fynd som tydligt säger att det är en grav. 
Anläggningens form är visserligen rundad, men i 
dagsläget kraftigt omrörd. Dateringen av keramiken 
till sannolikt 1200-tal kan också ses som en 
indikation om att det rör sig om något annat än en 

ordinär gravläggning. Man bör även relatera denna 
anläggning till anläggning 3, som tas upp i det 
följande, och som inte uppvisar några tecken på att 
det är en grav, mer sannolikt rör det sig om någon 
form av huslämning. 

Anläggning 3, RAÄ 95 (L1977:5884) 

Den tredje anläggningen  som kom att undersökas 
låg i den östra kanten av den svaga höjden. Den 
gränsar mot öster till en relativt tydlig terrasskant 
med en sluttning mot öster. I nederkanten av denna 
terrass finns flera stenar med slipytor och 
sliprännor. 

Anläggning 3 syntes i markytan som en tydlig 
stenrad av närmast rak linje i väster, ett svagt 
insjunket parti öster om, och ett område med större 
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Figur 24. Anläggning 3 efter nedgrävning sedd från norr mot söder. Anläggningen utgörs av en kant av stora 
stenblock som omger en nedgrävd yta i vars botten är ett lager av mindre sten. I bildens vänstra kant syns den del av 
anläggningen som inte kom att undersökas mot bakgrund av flera större träd.



sten ytterligare längre mot öster. Även mot 
norr kunde man ana en tydlig kant, närmast i 
rätt vinkel mot den västra stenraden. 

Undersökningen gav vid handen att 
anläggningen, som endast undersöktes i sin 
västra och centrala del på grund av 
förekomsten av större träd i den östra delen, 
hade en närmast rektangulär form, där den 
omgavs av större stenar på de tre sidor. 
Innanför stenramen fanns mot botten en tydlig 
småstenspackning i ett kompakt lager som 
bildade en tämligen jämn yta, belägen ca 3,0 
meter över havet. 

Några konstruktioner inom anläggningen 
kunde inte konstateras. Fyndmaterialet var 
tämligen sparsamt och bestod uteslutande av 
ett antal ben, både brända och obrända, och 
ett flertal nitar. Noterbart var att såväl benen 
som järnföremålen i nästan samtliga fall låg 
intill kanten av anläggningen. 

Benmaterialet utgörs av nöt, får/get, häst och 
några mindre fragment av fågel. 

Anläggningens konstruktion är inte fullt ut 
klarlagd,  inte minst för att det inte finns några 
kompletterande konstruktioner som belyser 
anläggningen, exempelvis i form a stolphål. 
Inte heller fyndmaterialet är utslagsgivande i 
detta avseende. Man kan dock notera att såväl 
ben som fynd som påträffats i hög grad är 

funna längs kanten av anläggningen in mot muren., 
vilket är tämligen karaktäristiskt för hur fynd 
grupperar sig i en huslämning. Det mesta tyder på 
att det är en form av huskonstruktion. Vad denna 
byggnad har haft för funktion är dock inte klart, 
men en 14C datering av ett ben från anläggningen 
kan i alla fall ge en uppfattning om tiden för 
lämningen. 
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Figur 25. Lodbild över anläggning 3. Norr är uppåt i bilden Till 
höger den del som inte kom att undersökas. Med röd färg 
markeras var fynd och ben påträffades.

Figur 26. En av ett antal nitar av järn som påträffades i 
anläggning 3.



Gravfält eller vad? 

Fornlämningen är i fornminnesregistret upptagen 
som ett gravfält, bestående av 6 anläggningar. I 
samband med våra undersökningar röjdes området 
från sly och buskar och platsen hyser inte några 6 
anläggningar, om man inte räknar in de diffusa 
stenpackningar som omger anläggning 1. Man kan 
notera att det rör sig om 4 anläggningar, en som 
återfinns norr om anläggning 1 och som inte är 
undersökt. Den är tämligen diffus och syns enbart 
som en oregelbunden stenpackning. 

Undersökningen av de tre lämningarna har inte 
kunnat fastställa med säkerhet att det rör sig om 
gravar i traditionell bemärkelse, även om ett par 
troliga fingerfalanger påträffades i anläggning 2. 
Anläggning 3 är av allt att döma en huslämning och 
anläggning 1, med den markanta stencirkeln, 
uppvisar inga säkra spår av någon begravning, även 
om fyndet av det folkvandringstida spännet skulle 
kunna peka i den riktningen. Men spännet å sin 
sida påträffades i ytterkanten av anläggningen, är 
inte helt och låg inte i något primärt läge. 

Anläggning 2 är den anläggning som närmast kan 
liknas vid en grav genom fyndet av de troliga 
fingerfalangerna.  Frånvaron av övriga 
skelettelement kan då peka i ett par olika riktningar. 
Å ena sidan kan det handla om en upplockad 
person, på samma sätt som har synbarligen 
förekommit vid vallanläggningen Gudings slott, 
men å andra sidan är det inte helt klarlagt att det är 
människoben och ytterligare ett anmärkningsvärt 
faktum är att det rör sig om ett obränt och ett bränt 
ben,  båda i så fall från en ung individ. 

Förekomsten av keramik från medeltid, inte bara ett 
kärl, utan flera, gör även dateringen av 
anläggningen till en väsentlig fråga och svaren från 
14C dateringen av insända prover från anläggningen 
blir här helt avgörande. Bortser man från 
armbortsfibulan från folkvandringstid pekar 
dateringen av fyndmaterialet på en datering till sen 
vikingatid, men framför allt till tidig medeltid.  

Nivån över havet, där de lägsta delarna ligger på 
2,9 meter, pekar också mot att det mest sannolikt 
handlar om perioden sen vikingatid - medeltid, då 

läget är väl lågt för en folkvandringstida datering. 
Det skulle då innebära att det folkvandringstida 
smycket av allt att döma är avsiktligt deponerat på 
platsen under vikingatid - tidig medeltid, av för oss 
okänd anledning. 

I sammanhanget bör också, som tidigare påtalats, 
noteras den tydliga och rumsliga kopplingen till 
förekommande stenar med slipytor och sliprännor. 
De nu undersökta lämningarna ligger på en svag ås, 
som tydligt sluttar mot öster och strax nedanför och 
i kanten av den terrass som finns här, ligger flera 
stenar med sliprännor och slipytor. Fem av de sju 
registrerade stenarna är inmätta vad avser höjden 
över havet och de ligger på en nivå mellan 2,0 - 2,7 
meter över havet. Två stenar med slipytor har också 
mätts in och de ligger på 2,7 respektive 3,4 meter 
över havet. 

Det kan för övrigt noteras att sliprännor och 
slipstenar längs kusten i Grötlingbo, Eke och Rone, 
regelmässigt ligger mellan 2 och 3 meter över havet. 
Om man utgår från att stenar vi kusten har legat 
precis vid strandkanten kan man uppskatta deras 
ålder genom att notera höjden över havet. 
Samtidigt kan man säga, under antagande av 
hypotesen att de regelmässigt ligger i strandskvalpet 
stämmer, att de är tillkomna under den tid som 
förflutit mellan att havet stod vid 2 meter över havet 
och 3 meter över havet. 

Räknar man med att landhöjningen är ca 2,5 meter 
på tusen år kan således i princip sägas att 
sliprännorna är tillkomna under perioden ca 800 
till 1200 e.v.t., dvs under en fyrahundraårig period 
sträckande sig från tidig vikingatid till tidig 
medeltid. Detta är sannolikt att se som en 
maxperiod, det troliga är att perioden för tillkomst 
är något kortare. 

Sätter man nu in de anläggningar som undersöktes 
i år, och i samma karta lägger in de lämningar från 
600-tal som undersöktes föregående år, framträder 
en intressant bild av en verksamhet som har haft en 
direkt knytning till kusten och vatten. 

Kartan på följande sida illustrerar det rumsliga 
utfallet tämligen väl och ger en antydan om hur 
miljön har utvecklats över tiden. 
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Vidgar man perspektivet och ser på de lämningar 
som finns vid vallanläggningen Gudings slott och 
deras lokalisering i relation till havet och resultaten 
av de undersökningar vi företog där under 2018, 
blir bilden tydlig av en verksamhet som genom hela 
historien är direkt knuten till vatten och där 
aktiviteterna flyttas allteftersom vattnet drar sig 
undan och landet höjs. 

Årets undersökningar var planerade att bli det 
tredje och avslutande året på projektet The 

Connecting Point, men med de resultat som nu har 
framkommit under året, och med den rumsliga bild 
av historien som börjar bli allt klarare, känns det 
angeläget att lägga till ett år för att sy ihop säcken. 
Med andra ord blir det en fortsättning 2021. 
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Figur 27. Havets nivå sammanlagd med förekommande lämningar. Förra årets undersökningar rörde huslämningarna 
och tornet i nordväst, vilka dateras till vendeltid och tidigaste vikingatiden. Längre ner är RAÄ 95, där årets 
undersökningar pekar mot en datering till sen vikingatid-tidig medeltid. I figuren är också inlagt inmätta stenar med 
sliprännor och två stenar med slipytor. Höjdkurvor efter bearbetning av lantmäteriets laserkartor.



Figuren ovan visar på ekekusten under förhistorisk 
tid, med början ca 500 f.v.t. till år 1000 e.v.t., när 
havsnivån stod vid 2,3 och 4 meter över dagens 
nivå. Kartorna ger en god illustration till 
lämningarnas koppling till havet.  

Vid vallanläggningen Gudings slott varierar de 
dateringar som erhållits från ca 800 f.v.t till ca 500 
e.v.t (om man undantar de sekundärt anlagda 
gravarna från vikingatid-tidig medeltid), vilket 
motsvara tämligen väl en nivå på 5-4 meter över 
havet. 

Längre mot väster är lämningar (resta stenar, grav, 
stensträng, liten domarring etc som visar på 
datering till äldre järnåldern, vilket motsvarar 
ungefär tiden för den mellersta bilden och längst till 
höger dateringar av anläggningar från vendeltid till 
tidig medeltid. 

Det väsentliga som dessa tidsbilder förmedlar är 
den tydliga kopplingen till stranden. Man kan tolka 
det som att när havet drar sig undan från området 
vid Gudings slott, och det blir för långt mellan 
anläggning och strand, flyttas verksamheten längre 
mot väster. Man följer med andra ord havets 
tillbakadragande. 

Närheten till havet var med andra ord centralt. 
Skälen till detta kan säkerligen vara flera, en är av 

naturliga skäl att kunna nyttja havet för såväl 
kontakter som för fiske, säljakt etc, vilket då kräver 
närhet till strand och möjlighet att dra upp sina 
skepp och båtar. 

Längst i väster finns tydliga spår av denna typ av 
aktiviteter, men det har också börjat visa sig att det 
även vid vallanläggningen Gudings slott finns 
antydan till båtlänningar, kajer etc, och ett av målen 
för kommande sommars arkeologiska utgrävningar 
är att undersöka denna möjlighet. Stämmer det, 
kan vi för första gången på Gotland belägga en 
form av angöringsplats med rötter i sen bronsålder 
och med kontinuitet upp till medeltid, ja egentligen 
upp till våra dagar genom de fiskelägen som finns 
vid By och Djaupkrok. 

30

Figur 28. Ekekusten under historiens lopp och förekommande lämningar.
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I det följande görs en beskrivning och redovisning 
av undersökta anläggningar under fältsäsongen 
2020, upplagda på de tre fornlämningsnummer 
som har berörts under årets undersökningar. 

Det handlar om RAÄ 95 (L1977:5884)), som är 
upptaget som ett gravfält bestående av 6 
anläggningar, varav tre anläggningar med ett antal 
sekundära anläggningar kom att undersökas. 

Den andra fornlämningen som berördes var RAÄ 
99. Årets undersökning kom att bestå av dels en 
komplettering av en undersökning som 
genomfördes under förra året och som rörde ett 
hus, benämnt 99:5 (L2019:1743). Men framför allt 
kom årets undersökning att handla om vad som 
kallats för hus 2, dvs RAÄ 99:2 (L1977:6139). 
Större delen av det huset kom att undersökas. 

Slutligen, undersökningen av tre gravar inom 
fornlämning RAÄ 100 (L1977:6142 m fl), belägna 

en bit norr om övriga undersökta lämningar 
belägna på rad längs en svag ås i öst-västlig riktning. 
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Schakt- och anläggningsbeskrivningar

Figur 29. Lokaliseringen av de tre fornlämningar som var berörda av årets arkeologiska undersökningar.
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Anläggningar Eke By 1:1 L1977:5884 (RAÄ 95:1) 

Beskrivning:  
 
AnläggningAnläggningAnläggningAnläggning    1111    StensättningStensättningStensättningStensättning    
 
Anläggningen består av en rund stensättning med en diameter på 8,35 m x 7,8 m (N-S) som i 
fornminnesregistret är registrerad som en del av ett gravfält.  Den har en kraftig och tydlig kantkedja 
bestående av gråsten och röd granit i storlek från 40 cm till 120 cm.  Höjden innan avtorvning 
beräknas till 3,4 m.ö.h. Hela anläggningen var täckt av mossa, sly av havtorn samt gräs. Fyra mindre 
stenpackningar kunde anas utanför och under kantkedjan innan avtorvning i söder, sydväst, nordväst 
och norr vilka gavs anläggningsnumren 1:2–1:5.  
 
I den västra delen av anläggningen, i torvlagret, kom det fram kol som tolkades som resultatet av en 
rotbrand samt ett klackjärn som är recent. 
 
Efter avtorvning påbörjades borttagning av rensningslagret som till en början bestod av större stenar 
men de övergick till allt mindre stenar i storlek från 10–20 cm och jorden var av gråbrun silt. Rötter 
gick genom hela lagret fram tills moränen och genom lagret förekom det naturlig kvarts, sandsten samt 
flinta av både gotländsk och sydskandinavisk typ. 
 
I norra delen innanför kantkedjan hittades en del av en armborstfibula i brons som dateras till 
folkvandringstid. I nära anslutning påträffades även ett bryne i sandsten som hade en skåra tvärs över. 
Troligen har något mindre föremål som till exempel en nål slipats på denna. Den centrala delen av 
stensättningen grävdes sedan för att försöka hitta en möjlig grav men inga ben påträffades. Några 
områden grävdes sedan också ut men de enda ben som hittades kom i sydvästra delen av anläggningen 
och var djurben.  Anläggningen var relativt fyndfattig men några enstaka järnföremål hittades samt en 
koncentration av järn eller rost som hittades sydost i stensättningen. Denna var dock troligen naturlig 
utfällning och var ej magnetisk. 
 
AnläggningAnläggningAnläggningAnläggning    1:21:21:21:2    StenpackningStenpackningStenpackningStenpackning    
 
Stenpackning söder om anläggning 1 som har en diffus form men en upphöjd stenrad från norr till 
söder. Stenraden är 1,9 m lång och stenarna är mellan 25 – 40 cm stora. De mindre stenarna i 
packningen är 10 – 20 cm. 
 
Efter avtorvning och bortgrävning av rensningslagret kommer flera nitar fram. I södra delen av 
anläggningen påträffas mörk jord. Morän och lerbotten framkom ca 40 cm ner. 
 

Anläggning nr: 1111    ++++    1:21:21:21:2––––1:51:51:51:5 
Typ: Stensättning 
Storlek: 8,35m x 7,8m (N-S) 
Höjd över havet: 3,4 m.ö.h. 
Belägenhet: Anläggningen befinner sig i norra delen av gravfältet. Se karta. 
Analys: - 
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Tolkning: 
 
Anläggningens funktion är inte helt klarlagd. Form och belägenhet talar för grav, men frånvaron av 
spår av gravläggning, ben etc, gör det mycket osäkert. Av betydelse är också att de mindre 
stenpackningar som finns längs kanten synbarligen går in under kantkedjan, vilket visar på att 
stencirkeln är lagd ovanpå äldre stensamlingar, som i sig inte heller enkelt kan tolkas i och med 
frånvaron av såväl fynd som konstruktioner. 
 

AnläggningAnläggningAnläggningAnläggning    1:31:31:31:3    StenStenStenStenpackningpackningpackningpackning    
    
Belägen sydväst om anläggning 1 och har en storlek på 3 m x 2 m. Avgränsningen var inte helt tydlig 
då formen var diffus men packningen föreföll gå in under kantkedjan på den primära anläggningen. 
Toppmåttet innan grävningen påbörjades var 3,549 - 3,654 m.ö.h och hade ett bottenmått på 3,187 
m.ö.h. då anläggningen var färdiggrävd.  
 
Packningen bestod av tre lager sten blandat med brun jord och rötter. Fynd av flinta samt några 
benfragment hittades. I botten framkom morän och blålera samt en kolbit. 
    
AnläggningAnläggningAnläggningAnläggning    1:41:41:41:4    StenpackningStenpackningStenpackningStenpackning    
    
Stenpackning som är belägen nordväst on anläggning 1. Den hade en diffus form men en uppskattad 
storlek på 3 m x 1,5 m men den verkade fortsätta in under kantkedjan på anläggning 1. Den bestod 
av tre lager sten där storleken på stenarna i packningen var mellan 10–25 cm. Jorden var mörkbrun 
och rötter gick genom hela anläggningen.  
 
Endast ett fynd påträffades i form av en bit flinta men även naturlig flinta samt kvarts förekom. I 
botten påträffades morän och en större stenhäll som tolkades som naturlig. Bottenmåttet för 
anläggningen var 3,239 m.ö.h. 
 
AnläggningAnläggningAnläggningAnläggning    1:51:51:51:5    StenpackningStenpackningStenpackningStenpackning    
    
Stenpackning norr om anläggning 1 som har en diffus form och en storlek på 4 m x 1,5 m. 
Anläggningen blev ej helt avtorvad men stenarna i anläggningen verkar vara mellan 10–35 cm. 
Anläggning 1:5 blev ej utgrävd. 
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Fyndmaterial:  
 
1  1  Klackjärn  36g 
1  2  Kol   3g 
1  3  Kol   23g 
1  4  Armborstfibula  9g 
1  5  Järn   4g 
1  6  Järn   872g 
1  7  Bryne   80g 
1  8  Flinta   15g 
1  9  Bryne   111g 
1  10  Bryne   333g 
1  11  Flinta   1g 
1  12  Järn   51g 
1  13  Järn   1g 
1  14  Järn   1g 
1  15  Järn   1g 
1  16  Bryne   23g 
1  17  Ben   1g 
1:2  1  Kvarts   3g 
1:2  2  Nit   4g 
1:2  3  Bryne   43g 
1:2  4  Flinta   1g 
1:2  5  Lera   3g 
1:3  1  Sten   1g 
1:3  2  Flinta   14g 
1:3  3  Ben   16g 
1:3  4  Kol   1g 
1:4  1  Flinta   1g 

Figur 1. Anläggning 1 innan avtorvning med den kraftiga kantkedjan. 
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Figur 2. Anläggning 1 efter avtorvning där stenpackningen börjar rensas fram. De omkringliggande stenpackningarna 
kan ses i det nedre högre hörnet samt till vänster.  Bild tagen från söder. 

Figur 3. Planritning över anläggning 1 samt 1:2–4. De få benen som hittades kom i den södra delen av anläggningen 
och armborstfibulan är markerad med gul prick i norr. 
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Figur 4. Ritad profil över anläggning 1 mot öster. De stora stenblocken går att se i kantkedjan och den centrala delen 
som blev utgrävd men ej hade någon gravläggning. 

Figur 5. De två fynden som hittades i anläggning 1 vid den norra delen av kantkedjan. Till vänster syns ett bryne (7) 
med en skåra efter slipning som möjligen uppstått efter en nål eller liknande. Till höger ses delen av en 
armborstfibula (4) som dateras till folkvandringstid. 

Figur 6. Profilritning över anläggning 1:2 som är ritad mot väster. 
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Anläggningar Eke By 1:1 L1977:5884 (RAÄ 95:1) 

Beskrivning:  

 

Rund stensättning med en diameter på 7,78 m x 9,23 m (Ö-V) och belägen söder om anläggning 1.  

Två sänkor syns innan avtorvning, en i norr och en i söder, som verkar ha färre stenar än den övriga 

packningen. Dessa tolkades först som två separata konstruktioner (anläggning 2 & 2:2) men efter att 

utgrävningen påbörjats kunde man konstatera att de tillhörde samma anläggning. Stenarna i 

kantkedjan och i packningen består av gråsten samt röd granit och höjden på anläggningen innan 

avtorvning var 3,436 m.ö.h. Storleken på stenarna är mellan 21 cm x 11 cm – 62 cm x 30 cm och likt 

anläggning 1 är denna anläggning övervuxen och täckt av mossa och sly. 

 

Efter framrensning av stensättningen ser man att många stenar förefaller vara uppslängda på varandra 

och ligger löst på varandra. Detta tolkas som att anläggningen möjligen blivit plundrat eller på något 

sätt omrörd. Torvlagret varade i 10 cm och endast ett fynd gjordes i form av en sentida patron i den 

norra delen. 

 

I rensningslagret kom allt fler större stenar fram som sedan övergick till mindre stenar runt 5 cm x 10 

cm – 10 cm x 15 cm. Inga konstruktioner kunde ses. Morän påträffades tidigare i de yttre kanterna av 

stensättningen än i mitten där jorden var mörkare och närmare svartfärgad. Fynd av brända samt 

obrända ben gjordes men inget skelett påträffades. Även en mängd järnnitar samt en möjlig kniv dök 

upp centralt i anläggningen. Koncentrationer av keramik hittades som verkade bestå av minst två olika 

kärl av så kallad östersjökeramik som dateras till sen vikingatid till tidig medeltid. Utöver detta kom 

några bronsföremål fram men ett av dessa hade smält och kunde därför inte typbestämmas. Ett beslag 

som daterades till vikingatid hittades tidigt i anläggningen vilket kan styrka teorin om att det blivit 

omrört. Ett fragment av en kam gjordes i södra delen av anläggningen som dateras till folkvandringstid 

gjordes. 

 

Baserat på de olika dateringarna från föremål och det faktum att både brända och obrända ben hittats 

tolkas det som att två nedläggningar gjorts i anläggningen. Några få människoben kunde även 

bestämmas vid den osteologiska bedömningen men majoriteten tros vara från djur. 

 

I botten av anläggningen framkom en koncentration av kol vilket skickades för 
14

C datering. Två 

benprover togs även från anläggningen från fyndnummer 26 och fyndnummer 79 som är bränt 

respektive obränt för att se ifall dateringarna blir olika eller ej vilket skulle kunna indikera på en 

sekundär nedläggning. Kolgropen var 50 cm i diameter och var 2 dm djup. Botten för gropen var 3 

m.ö.h då den var utgrävd. 

 

Anläggning nr: 2222    ++++    2:22:22:22:2 

Typ: Stensättning 

Storlek: 7,78 m x 9,23 m (Ö-V) 

Höjd över havet: 3,435 m.ö.h. 

Belägenhet: Belägen i södra delen av gravfältet. Se karta. 

Analys: 1 kolprov och 2 benprover har 
14

C daterats. 
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Fyndmaterial:  

 

1  Järn   4g 

2  Järn   1g 

3  Bronsbeslag  4g 

4  Järn   30g 

5  Ben, bränt  1g 

6  Järn   3g 

7  Ben, bränt  3g 

8  Järn   1g 

9  Ben, bränt  1g 

10  Järn   10g 

11  Järn   19g 

12  Ben, bränt  3g 

13  Nit   3g 

14  Keramik  1g 

15  Ben   1g 

16  Järn   1g 

17  Ben, bränt  1g 

18  Keramik  1g 

19  Ben, bränt  14g 

20  Järn   6g 

21  Ben   5g 

22  Bryne   78g 

24  Kol   37g 

25  Keramik  1g 

26  Ben   178g 

27  Ben   6g 

28  Keramik  439g 

29  Lera   9g 

30  Flinta   2g 

31  Järn   24g 

33  Nitar   30g 

34  Järn   1g 

35  Keramik  7g 

36  Ben   1g 

37  Kol   1g 

39  Kol   1g 

40  Järn   17g 

41  Ben   1g 

42  Ben   4g 

43  Ben   1g 

 

Tolkning: 

 

Oklar anläggning, även om mycket pekar mot en grav, framför allt då om de påträffade falangerna är 

från en ung människa. Även formen på anläggningen, dvs närmas rund, kan tolkas som grav, plus att 

den synbarligen blivit grävd i avspeglat i den tydliga gropen mitt i anläggningen. Keramiken från 11- 

och 1200-tal pekar dock mot ett relativt sent användande av anläggningen och förekomsten av andra 

material, såsom bearbetat horn, ett stort antal nitar etc indikerar även någon annan form av aktivitet. 
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44  Bronsnål  2g 

45  Järn   183g 

46  Järn   18g 

47  Kol   1g 

48  Ben   1g 

49  Ben, bränt  38g 

52  Järn   21g 

53  Ben   72g 

54  Nit   11g 

55  Lera   11g 

56  Nit   3g 

57  Ben, bränt  1g 

58  Kol   13g 

59  Järn   10g 

61  Brons   11g 

62  Keramik  45g 

63  Keramik  18g 

64  Kol   6g 

65  Järn   43g 

66  Ben, bränt  1g 

67  Järn   3g 

68  Ben & horn  30g 

69  Ben   4g 

70  Keramik  34g 

71  Ben   4g 

72  Ben   46g 

73  Järn   226g 

74  Brons   1g 

75  Järn   7g 

76  Kol   2g 

77  Järn   22g 

78  Järn   12g 

79  Ben   67g 

80  Keramik  30g 

81  Järn   19g 

82  Järn   11g 

83  Ben   20g 

84  Kol   5g 

85  Benkam  1g 

86  Nit   4g 

87  Ben, bränt  3g 

88  Kol   1g 

89  Keramik  4g 

90  Järn   6g 

92  Järn   42g 

93  Ben   3g 

94  Ben   4g 

95  Järn   3g 

96  Keramik  147g 

97  Ben, bränt  2g 

98  Keramik  5g 

99  Järn   4g 

100  Kol   296g 

101  Ben   1g 

102  Ben, bränt  1g 

103  Kol   5g 
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104  Ben   2g 

105  Kol   30g 

106  Kol   1g 

107  Horn   2g 

108  Ben   9g 

Figur 7. Södra delen av anläggning 2 innan avtorvning. Notera stenen i mitten av bilden som verkar ligga löst ovanpå 
mossa och torv. 

Figur 8. Anläggning 2 efter borttagandet av det första lagret med sten. I mitten av anläggningen syns den sparade 
profilkanten. Foto tagit från väster mot öster. 
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Figur 9. Lodfoto över anläggning 2. Anläggningen kan här ses ha en diffus form med omrörda stenar. 

Figur 10. Planritning över anläggning 2. De fynd som mättes in med totalstation i fält är här markerade och i mitten 
syns den påträffade kolgropen i botten. 
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Figur 12. Beslag (3) i brons som hittades i anläggning 2. 
Dateras till vikingatid. 

Figur 13. Mynningsbit från ett keramikkärl från anläggning 2 som visar ett 
exempel på den Östersjökeramik som påträffats. Dateras till sen vikingatid-tidig 
medeltid. 

Figur 11. Profilritning över anläggning 2 ritad mot väster. De två sänkorna går att urskilja och nära mitten av 
anläggningen syns kolgropen som påträffades i botten. 
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Anläggningar Eke By 1:1 L1977:5884 (RAÄ 95:1) 

Beskrivning:  
 
Rektangulär/Oval stenformation med en storlek på 5,2 m x 2,7 m där man innan avtorvning anade en 
stenkant omkring anläggning förutom i söder. Stenarna är mellan 0,5 m – 2 m. Två gropar fanns i 
mitten vid stenkanten och flera tallar växer på anläggningen. Formen var innan avtorvning diffus men 
då GIS-kartor studerades verkade formen vara rund vilket gjorde att tolkningen kring om det var ett 
hus eller en grav blev osäker. Höjden för anläggningen innan grävarbetet påbörjades var 3,4 m.ö.h. 
 
Vid avtorvning kom en stenpackning fram, främst i nordöster, och kantkedjan blev allt mer tydlig. 
Torvlagret var 20–30 cm djupt innan rensningslagret framkom. På grund av tallarna grävdes ej den 
nordöstra delen av anläggningen. När allt mer jord grävdes bort blev stenpackningen tydligare även i 
nordväst och formen allt mer rektangulär. Stenarna i packningen var mellan 45 cm – 70 cm. 
 
Vid bortplockning av de översta stenarna syntes det att packningen i nordvästra hörnan av 
anläggningen fortsatte under kantkedjan. Flera fynd framkom nära eller i kantkedjan. Flera djurben 
påträffades samt järnnitar. Ett benprov togs från fyndnummer 6 för att 14C dateras. 
En koncentration av både brända och obrända ben hittades i mitten av väggen i den nordvästra delen 
av anläggningen.  
 
I botten av stenpackningen hittades lera som uppkom över hela anläggningen. Den centrala delen av 
den grävda ytan hade en stenpackning av både stora och ojämna stenar och var även fyndfattig. Fynden 
kom istället längs med kanterna av anläggningen och där var packningen mera jämn och regelbunden. 
 
De enda fynd som gjorts i botten var det av ett revben från djur samt en nit i det sydvästra hörnet. 
Höjden på bottnen var 3 m.ö.h. 
 

Anläggning nr: 3333 
Typ: Hus/Stenpackning 
Storlek: 5,2 m x 2,7 m (N-S) 
Höjd över havet: 3,4 m.ö.h. 
Belägenhet: Belägen i sydöstra delen av gravfältet. Se karta. 
Analys: Ett benprov har 14C daterats. 

Tolkning: 
 
Anläggningen bör av allt att döma tolkas som ett hus, dock inte något boningshus. Funktionen är dock 
ännu oklar. 
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Fyndmaterial:  
 
1  Tand, häst  20g 
2  Ben   12g 
3  Ben   1g 
4  Nit   5g 
5  Keramik  3g 
6  Ben   171g 
7  Järn, Nitbricka  3g 
8  Keramik  1g 
9  Flinta   1g 
10  Lera   3g 
11  Ben, bränt  1g 
12  Nit   6g 
13  Nit   5g 
14  Ben   2g 
15  Ben   1g 
16  Kol   1g 
17  Järn   2g 
18  Nit   4g 
19  Nit   3g 
20  Ben   79g 
21  Ben, bränt  1g 
22  Ben, bränt  1g 
23  Ben   1g 
24  Nit   2g 
26  Ben   3g 
27  Nit   7g 
28  Nitbricka  3g 
29  Kol   1g 
30  Ben   1g 
31  Flinta   1g 
32  Kol   1g 
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Figur 14. Anläggning 3 efter avtorvning och framrensning av det första lagret i stenpackningen. Större stenar kan ses i 
det översta högra hörnet. Foto taget från söder. 

Figur 15. Anläggning 3 efter bortplockandet av det första stenlagret. Storleken på stenarna är nu mera enhetlig. Foto 
taget från söder. 
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Figur 16. Lodbild över anläggning 3. De två profilerna som ritades är markerade i mitten samt i den västra väggen. 
Fynden går att ses längs med kanterna av anläggningen. Vid fyndnummer 20 påträffades en samling med brända och 
obrända ben. 
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Figur 17. Profilritning över anläggning 3 från mitten av anläggningen. Markerad som A-B i figur 16. 

Figur 18. Profilritning över den västra väggen av anläggning 3. Fynden som hittades är markerade. 
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Anläggningar Eke Smiss 2:1 L1977:6139 (RAÄ 99:2) 

Beskrivning:  
 
Rektangulär anläggning som är registrerad som en husgrund i fornminnesregistret. I området finns fyra 
andra husgrunder (L1977:6138, L1977:6140–6141, L2019:1743). Storleken är 8,95 m x 6,1 m och 
den har en nord-sydlig riktning. Innan avtorvning ses en möjlig skalmur i norr som består av gråsten 
med storlekar runt 40–80 cm. En tall växer centralt i anläggningen och intrycket är att anläggningen är 
demolerad. 
 
Efter avtorvning är skalmuren mindre tydlig och en packning av sten hittas innanför kanterna. Dessa 
stenar är mindre än de i skalmuren och är mellan 30–50 cm stora. Tre områden med mindre sten 
kunde urskiljas i sydvästra hörnet, västra mitten samt i mitten innanför skalmuren. 
 
Utgrävningen började 1 m in från muren. Ett område i väster som var 1 m x 3 m grävdes ut där 
moränen nåddes efter 20 cm. I östra delen grävdes också ett område ut som var 1,5 m x 3 m där 
moränen nåddes efter ca 25 cm. Inga fynd i dessa områden gjordes förutom en mindre bit finta i det 
östra området. 
 
Området längs skalmuren fortsättes att gräva ut men var relativt fyndfattigt. Några keramikskärvor och 
lite slagg hittades i östra kanten. I södra delen kom några kranium bitar fram från får. 
 
I den centrala delen av anläggningen stod en tall vilken höggs ner för att kunna frilägga och torva av 
området. En svacka tycks synas i mitten. Vid framrensning och bortplockning av packning gjordes det 
fynd av en sandstenmed ett runt avtryck samt bränd lera. När stenarna tagits bort kommer flera 
koncentrationer av keramikskärvor fram i norr och i söder nära skalmuren. Jorden är genomgående 
mörkbrun och har inslag av naturlig sandsten och lera. 
 
Grävytan delades i detta stadium upp i två områden då allt inte skulle hinnas med att undersökas. Den 
östliga sidan både utanför och innanför skalmuren grävs ut. Skalmuren blir allt mer tydlig i norr och i 
öst men i sydöst upptäcks ett brott i väggen och några kalkstensplattor placerade på marken. Dessa 
tolkas som en möjlig ingång.  
 
I centrum framkommer snart även där keramik under stenpackningen samt ben. Keramiken har varit 
genomgående oornerad där några få mynningsbitar kunnat anas. Ett fynd av en liten bronsring gjordes 
i sydöstra hörnet vilket har storleken av ringen från en ringbrynja men en tolkning av vad det varit är 
svår att göra. 
 
Två 14C prover togs ifrån anläggningen på ben från fnr 43A samt fnr 14B.  

Anläggning nr: 2222 
Typ: Husgrund 
Storlek: 8,95 m x 6,1 m (N-S) 
Höjd över havet: 3,8 m.ö.h. 
Belägenhet: I nordöst av fornlämningsområdet. Se karta. 
Analys: Två benprover har 14C daterats. 
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Fyndmaterial:  
 
1  Flinta   14g 
2  Sandsten  65g 
3  Ben   4g 
4  Keramik  0,8g 
5  Slagg   6,6g 
6  Keramik  0,8g 
7  Kol   1g 
8  Bränd lera  1g 
9  Sandsten  56g 
10  Bränd lera  3g 
11  Sandsten  159g 
12  Sandsten 
13  Keramik  2g 
14A  Keramik  385g 
14B  Ben   8g 
15  Keramik  5g 
16  Keramik  4g 
17  Keramik  6g 
18  Keramik  7g 
19  Keramik  2g 
20  Slagg   11g 
21  Keramik  24g 
22  Keramik  69g 
23  Ben   1g 
24  Keramik  1g 
25  Keramik  13g 
26  Keramik  21g 
27  Keramik  3g 
28  Sandsten  158g 
29A  Keramik  30g 
29B  Ben   1g 
30  Ben   1g 
31A  Keramik  5g 
31B  Ben   1g 
31C  Slagg   19g 
32  Ben   3g 
33  Keramik  12g 
34  Keramik  9g 
35  Keramik  6g 
36  Keramik  3g 

Tolkning: 
 
Anläggningen utgör en form av husgrund, bestående av en mycket kraftig skalmur.  Det rör sig inte om 
ett boningshus att döma av såväl konstruktion som innehåll. Någon ingång har inte kunnat beläggas, 
även om det längs den östra långsidan finns en antydan till lucka i skalmuren. Fynden, dvs i princip 
keramik och ben, visar på att det har förekommit ett stort antal krukor intill den västra långväggen. 
Anläggningen ger ett tydligt intryck av att vara demolerad, i linje med tidigare undersökta lämningar i 
området. 
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37  Keramik  135g 
38  Ben   1g 
39  Ben   3g 
40  Keramik  22g 
41A  Ben   2g 
41B  Bränd lera  4g 
41C  Keramik  5g 
41D  Järn   21g 
42  Järn   20g 
43A  Ben   29g 
43B  Keramik  6g 
44  Ben   2g 
45  Järn   8g 
46  Keramik  417g 
47  Keramik  33g 
48  Ben   1g 
49A  Keramik  17g 
49B  Ben   1g 
50  Keramik  14g 
51  Sandsten  76g 
52  Flinta   1g 
53  Ben   3g 
54  Keramik  10g 
55A  Ben   4g 
55B  Keramik  2g 
56  Keramik  2g 
57  Nit   15g 
58  Ben   14g 
59A  Keramik  70g 
59B  Ben   1g 
60A  Keramik  43g 
60B  Ben   5g 
61  Keramik  1g 
62  Keramik  4g 
63A  Keramik  4g 
63B  Ben   9g 
64A  Keramik  2g 
64B  Ben   4g 
65  Ben   4g 
66  Ben   1g 
67  Brons   1g 
68A  Ben   3g 
68B  Keramik  15g 
69  Keramik  18g 
70A  Keramik  17g 
70B  Ben   8g 
71A  Ben   4g 
71B  Keramik  5g 
72  Ben   8g 
73  Keramik  1g 
74  Keramik  4g 
75  Ben   1g 
76  Keramik  3g 
77  Ben   8g 
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Figur 19. Anläggning 2 innan avtorvning. 

Figur 20. Anläggning 2 med framrensad stenpackning och skalmur. 
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Figur 21. Lodbild över anläggning 2. Överst samt till vänster på bilden syns skalmuren medan den är alltmer diffus i 
övriga anläggningen. 
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Figur 22. Anläggning 2 slutgrävd. Skalmuren är markerad i gult och fynden är markerade i rött. 

Figur 23. Ritad profil mot väster över anläggning 2.  
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Figur 24. Anläggning 2 och dess skalmur sedd från utsidan. 

Figur 25. Fyndkoncentration av keramik i anläggning 2. 
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Schakt Eke Smiss 2:1 L2019:1743 (RAÄ 99:5) 

Beskrivning:  
 
I fornminnesregistret består fornlämningen av fem husgrunder. Schaktet är utlagt över den sydvästra 
anläggningen och är en komplettering till schakt 6 som grävdes 2019. Schaktet 2020 placerades i 
direkt anslutning till tidigare grävd yta. Formen på anläggningen är rektangulär och har ett toppmått på 
4,54 m.ö.h. innan avtorvning. Fem stenar syns sticka upp ur marken och verkar vara en fortsättning på 
den skalmur som grävdes fram föregående år.  
 
Vid framrensning av jordlagret, som bestod av sandig silt med humösa inslag, påträffas en fyllning av 
mindre sten i skalmuren. En stenpackning hittas i mitten av schaktet med en storlek på 75-100cm. 
Morängrus framkom 5-10cm ner tillsammans med naturliga stenar. 
 
Två stenar plockades bort från skalmurens inre kant där man kunde se eldpåverkad sten. I anslutning 
till denna inre rad hittades en möjlig nit. Mer eldpåverkad sten hittades också i mitten av schaktet som 
var i anslutning till muren. 
 
 

Schakt nr: 6666 
Typ: Husgrund 
Storlek: 4 m x 3 m (NV-SO) 
Höjd över havet: 4,54 m.ö.h. 
Belägenhet: Schaktet är utlagt tvärsöver husgrunden vid Bybodsvägen. Se karta. 
Analys: - 

Tolkning: 
 
Den kompletterande undersökningen förtydligar bilden av ett hus med skalmur, ca 1,6 meter bred. 
Som tidigare är fynden synnerligen få, endast en nit och inga ben, vilket tydligt markerar att det inte 
rör sig om ett boningshus. Huset saknar synbarligen den södra gaveln och möjligen har huset varit 
öppet åt söder. Måhända rör det sig om ett båthus, med tanke på att det är relativt lågt söder om huset. 
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Fyndmaterial:  
 
1  Nit   3g 
2  Kvarts   1g 

Figur 26. Snedbild från söder över schakt 6 efter avtorvning och framrensning. I höger på bilden syns skalmuren och 
trädet som växer genom den. 



63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 27. Planritning över schakt 6 med markerad skalmur. I söder syns områden med skörbränd sten samt järnniten 
(F1) som hittades. 

Figur 28. Komplett planritning över schakt 6 med grävda ytor från 2019 och 2020.  



64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 29. Ritad profil över schakt 6 från utgrävningen 2020. 
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Anläggningar Eke Smiss 2:1 L1977:6142 (RAÄ 100:1) 

Beskrivning:  
 
Anläggningen är en av tre fornlämningar som i fornminnesregistret är registrerade som stensättningar. 
Anläggning 1 är en rektangulär stensättning placerad på södra sluttningen på en åsrygg. Höjden innan 
avtorvning var 30 cm ovan marknivån. Storleken på stensättningen är 5,3 m x 4,9 m och riktningen är 
SV – NÖ. Anläggningen delades upp i två delar som grävdes ut i två etapper. 
 
Den norra delen grävdes ut först och man kunde ana en större sten i söder men det var oklart om det 
rörde sig om en sydsten eller ej. Formen på anläggningen var diffus vilket skulle kunna betyda att den 
blivit plundrad. Stenarna i packningen var omkring 60–30 cm stora. Två möjliga konstruktioner sågs i 
öster och väster. Båda var 2 m x 2 m. En tydlig nedsänkning kunde ses i mitten. Två stubbar fanns i 
väster. Anläggningen var rejält övertorvad och i det sydvästra hörnet nådde torven upp mot 2 dm. 
 
Efter avtorvning framkom fler stenar i packningen och jorden var ganska fet. Mycket rötter gick genom 
jordlagret. Viss färgskiftning kunde anas men detta berodde troligen på rötterna. I nordväst kom grus 
tillhörande åsen medan i resten av grävytan uppkom kalkgrus. I den mittersta delen mot nordnordväst 
låg inga stenar den möjliga nedsänkningen som hade setts visade sig vara förskjuten mot öster. 
Packningen bestod av endast ett lager sten som var placerad direkt på åsen.  
 
De enda fynden i norra delen var några mindre kolfragment. 
 
Därefter grävdes den södra delen av anläggningen ut. Formen har en mer rektangulär form från öst till 
väst och stenarna är knytnävsstora. I packningen är stenarna mellan 25–30 cm stora. I väster blev 
packningen glesare och stenarna mindre, runt 15 cm. I öster var jordlagret upp mot 2 dm medan det 
var ett tunnare jordlager i väst som vilade ovanpå gruset.  
 
Endast ett lager sten fanns i packningen och inga färgskiftningar kunde anas. Inga fynd gjordes. 
 
 

Anläggning nr: 1111 
Typ: Stensättning 
Storlek: 5,3 m x 4,9 m (SV – NÖ) 
Höjd över havet: 7,5 m.ö.h. 
Belägenhet: Åsrygg. Se karta. 
Analys: - 
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Fyndmaterial:  
 
Inga fynd. 

Tolkning: 
 
Oklar lämning. Saknar form, inga konstruktionsdetaljer, till del omrört vad gäller den norra delen. 
Sannolikt inte en grav. 
 
 

Figur 30. Anläggning 1 efter avtorvning med framrensad stenpackning. 
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 Figur 31. Planritning över anläggning 1 med nedsänkningen synlig i nordöst. 



68 

 

 
 



69 

 

  

Anläggningar Eke Smiss 2:1 L1977:6080 (RAÄ 100:2) 

Beskrivning:  
 
Rund anläggning som är registrerad som en stensättning tillsammans med två andra anläggningar. Den 
är belägen på en åsrygg emellan de andra två. Anläggningen har en tydlig med delvis övervuxen 
kantkedja och en sydsten i söder. Detta förekom under romersk järnålder. Storleken är 7,7 m x 7,3 m 
och riktningen är SV-NÖ. Anläggningen är flack och höjden innan avtorvning är 20 cm ovan mark. 
Stenarna är mellan 20–25 cm x 15–20 cm i kantkedjan mossa och gräs växer ovanpå samt även två 
tallar i öster och väster. Det anas en nedsänkning i mitten av packningen. 
 
Vid avtorvning görs ett fynd av en bronsflaga samt en nit. Kalkflis förekommer ovanpå 
stenpackningen. Större kalkflisor påträffas i söder och sydväst och ligger i en rad ovanpå gråstenen. 
Kantkedjan består av gråsten och två rader sten finns innanför denna. Kalkgrus framkommer i hela 
anläggningen förutom centralt.  
 
Efter utgrävning har anläggningens centrum förskjutits åt söder och större stenar hittas in mott mitten 
där de blir mindre mot kantkedjan. I kantkedjans norra del är stenarna något större än i söder. I 
ytterkanten av anläggningen fanns endast ett lager sten men ungefär 1,5 m in från kanten förekommer 
både två och tre lager sten. Större stenar förekommer i botten och mindre ovanpå.  
 
Inga färgskiftningar kunde anas i jorden men fynd av tre ihoprullade bronsbleck gjordes. 
 

Anläggning nr: 2222 
Typ: Stensättning 
Storlek: 7,7 m x 7,3 m (SV-NÖ) 
Höjd över havet: 7,6 m.ö.h. 
Belägenhet: Åsrygg. Se karta. 
Analys: - 

Tolkning: 
 
Rund, välformad grav med en jämn stenpackning och med sydsten, tydliga tecken på en typiskt grav 
från äldre järnåldern. Dock inga spår av någon begravd person. Påträffade fynd sannolikt inte från 
någon begravning. Bör troligen tolkas som en kenotaf. 
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Fyndmaterial:  
 
1  Koppar   0,3g 
2  Nit   3,2g 
3  Ihoprullat bleck  0,5g 
4  Ihoprullat bleck  0,3g 
5  Ihoprullat bleck  0,6g 
 

Figur 32. Snedbild över anläggning 2 efter avtorvning. På bilden syns den framrensade kantkedjan. 
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Figur 33. Profilritning över anläggning 2 mot väster. I söder kan sydstenen se samt packningen och storleken på 
stenarna i den centrala delen av anläggningen.  

Figur 34. Lodbild över anläggning 2 där kantkedjan och sydstenen tolkats och färgats. 
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Anläggningar Eke Smiss 2:1 L1977:6081 (RAÄ 100:3) 

Beskrivning:  

 

En av tre anläggningar som är registrerade i fornminnesregistret som stensättningar på en åsrygg. 

Anläggning 3 är en oval stensättning som har en storlek på 5,5 m x 5,8 m och riktningen är Ö-V. 

 

Innan avtorvning syns en tydlig kantkedja där stenarna har en storlek på 10–15 cm x 7–10 cm. I söder 

finns en sydsten som var vanligt förkommande under romersk järnålder. I NÖ ligger en utbuktning 

från kantkedjan som är omkring 1 m2. Anläggningen är mycket flack och har en höjd på 25 cm ovan 

mark. Den är även övervuxen av mossa, gräs och en tall finns placerad VNV. 

 

Under utgrävningen noteras flera kalkflisor i anläggningen förutom i centrala området samt vid tallen. 

Längst ut mot kantkedjan finns ett lager av knytnävsstora stenar. Stenarna är större in mot mitten där 

det förefaller vara en trekantig konstruktion på omkring 30–50 cm med tio större stenar. 

 

Nästan alla stenar är placerade direkt på moränen och inga färgskiftningar kunde anas. Inga fynd 

gjordes. 

 

Anläggning nr: 3333 

Typ: Stensättning 

Storlek: 5,5 m x 5,8 m (Ö-V) 

Höjd över havet: 7,7 m.ö.h. 

Belägenhet: På åsrygg. Se karta. 

Analys: - 

Tolkning: 

 

Rund, välformad stensättning med tydlig kantkedja och sydsten, typisk gravform från den äldre 

järnåldern. Dock ingen gravlagd, inga ben och inga fynd, vilket indikerar att man bör tolka 

anläggningen som en kenotaf. 
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Fyndmaterial:  

 

Inga fynd. 

Figur 35. Anläggning 3 efter avtorvning. Längst ner på bilden åt höger syns sydstenen. 
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Figur 36. Lodbild över anläggning 3. En tydlig kantkedja kan ses längst ner på bilden samt den större sydstenen. 

Figur 37. Profil av anläggning 3 ritad mot väster. I mitten syns större stenar gentemot närmare kantkedjan och i söder 
en tydlig sydsten. 



76 

 

 
 



Fyndlista Eke, RAÄ 95:1. 2020 

Diarie_nr Socken Fastighet Fnl. nr Anl nr. P-nr m ö.h. Fynd nr ruta                   Lager Sakord          Undertyp Material Frag. grad Ant ex Ant fragm Vikt (g) Längd mm Bredd mm Tjocklek Diameter 
(mm) Datering Kommentar Utgår

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 2322 3,6 1 Torv Klackjärn Järn I 1 36 74 77 4 Troligvis 
sentida

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 2325 3,6 2 Torv Kol Kol F 3 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 2398 3,5 3 Torv Kol Kol F 23 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 2668 och 
2669 3,46 4 Rensning Fibula Armborsfibula Brons/Cu-leg F 1 9 40 19 6 Folkvandringsti

d

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 5
nordöstra 
insidan 

kantkedjan
Rensning Järn Järn F 1 4 17 18 6 Sållfynd. 

Cirkelformad

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 2670 3,47 6 centralt 
nordväst Rensning Järn Järn F 2 872 15 11 3

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 2671 3,47 7 Rensning Bryne Sandsten I 1 80 74 22 26
troligen använd 
vid slipning av 

nål

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 2672 3,46 8 Rensning Flinta Flinta F 1 15 36 23 18
Avslag, 

Sydskandinavisk 
flinta

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 9
nära centrala 

delen 
nordöstra 

Rensning Bryne Sandsten I 1 111 75 43 20

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 10
centralt 

nordöstra 
halvan

Rensning Bryne Sandsten I 1 333 79 53 44
cilinderformad. 

Sentida skåra på 
gjord av 

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 11 centralt nv 
halvan Rensning Flinta Flinta F 1 1 7 5 0,5 Avslag X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 2673 3,49 12 mitten sydlig 
kant Rensning Järn Järn F 85 51 39 20 7 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 13 Rensning Järn Järn F 3 1 1 7 5 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 14 Rensning Järn Järn F 1 1 19 3 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 15 Rensning Järn Järn F 1 1 9 2 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 16 Rensning Bryne Sandsten F 1 23 30 24

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:1 2915 3,43 17 Rensning Ben Djurben Ben F 1 Får och råtta

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:2 1 Rensning Kvarts Kvarts F 1 3 24 19 4 Avslag, sållfynd

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:2 2 Rensning Nit Järn F 3 4 21 8

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:2 2880 3
nv delen 
närmast 

kantkedjan 
Rensning Bryne Sandsten F 1 43 53 25 17

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:2 4 Rensning Flinta Flinta F 1 1 24 14 4 Avslag

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:2 5 nv Rensning Lera Lera F 1 3 20 19 13 sållfynd

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:3 1 Rensning Sten Sten 1 1 14 8 7 konstig sten X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:3 2 Rensning Flinta Flinta F 8 14 34 13
Avslag, vissa 

med en 
grönnyans

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:3 2800 3,44 3 Rensning Ben Ben F 16 Med slaktspår

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:3 4 Rensning Kol Kol F 1 1 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 1:4 1 Rensning Flinta Flinta F 1 1 11 6 3 Avslag

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 2999 1 centralt 
västerut Rensning Järn Järn F 2 4 22 13 10 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3051 3,33 2 centralt Rensning Järn Järn F 1 1 14 11 5 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3 centralt 
västerut Rensning Beslag Brons/Cu-leg F 1 4 23 14 5 Vikingatid

Sållfynd. Möjligt 
bältesbeslag. 
Liknar ett fynd 

från Rone 
431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3052 3,38 4 centralt 

västerut Rensning Järn Järn F 12 30 46 15

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3053 3,32 5 centralt Rensning Ben Bräntben Ben F 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3054 3,32 6 Centalt Rensning Järn Järn F 1 3 16 12 10 sten magnetisk

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 7 Centralt/
sydväst Rensning Ben Bräntben Ben F 3 sållfynd

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3077 3,32 8 centalt Rensning Järn Järn F 1 1 25 8 5

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3078 3,29 9 centralt Rensning Ben Bräntben Ben F 1 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3079 3,33 10 centralt 
sydväst Rensning Järn Järn F 1 3 26 19 5

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 11 Rensning Järn Järn F 11 19 30 15 30
sållfynd, vissa 

magnetisk 
stenar

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 12 NV norra 
delen Rensning Ben Bräntben Ben F 3 Gris

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3163 13 centralt NV Rensning Nit Järn F 1 3 17 18

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3165 3,33 14 centralt NÖ Rensning Keramik Keramik F 1 1 10 9 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3166 3,30 15 söder nära 
kantkedja Rensning Ben Ben F 1 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3167 3,24 16 centaralt 
öster Rensning Järn Järn F 1 1 20 10

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 17 centralt Rensning Ben Bräntben Ben F 1 1
sållfynd. 

Ihopslagen med 
fnr 23

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 18 gamla 2:2 Rensning Keramik Keramik F 2 1 10 9 4 sållfynd X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3168 3,30 19 Rensning Ben Bräntben Ben F 64 14 Fisk

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3169 3,28 20 Rensning Järn Järn F 1 6 35 24 9 7

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3170 3,31 21 Rensning Ben Ben F 5 Fågel

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3171 3,27 22 Rensning Bryne Sandsten I 1 78 65 55 10

77



431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3168 3,30 24 Rensning Kol Kol F 37 samma pnr som 
fnr 19

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 25 NV norra 
delen Rensning Keramik Keramik F 1 1 10 6 2

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3172 3,29 26 centralt Rensning Ben Ben F 178
både brända och 

obrända ben. 
Fågel, får & 

människa.Ihopsl
431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3173 3,26 27 Rensning Ben Ben F 6 Djurtand. Får

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3174 3,28 28 Rensning Keramik Keramik F 439 87 43 6 Finns fragment 
med ornamentik

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3172 3,29 29 Rensning Lera Lera F 9 samma pnr som 
fnr 26

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3168 3,30 30 gamla anl 
2:2 Rensning Flinta Flinta F 2 2 15 15 4 Bränd. samma 

pnr som fnr 19

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3175 3,23 31
centralt 

sydväst nära 
profil

Rensning Järn Järn F 6 24 50 10 8

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3176 3,23 33 Rensning Nit Järn F 4 30 35 35 25 Nitar

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3177 3,36 34 Rensning Järn Järn F 1 1 23 11 4

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3178 3,20 35
centralt 

sydväst nära 
profil

Rensning Keramik Keramik F 2 7 32 18 6 den ena är med 
ornamentik

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 36 Centralt NV Rensning Ben Ben F 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 37 centralt 
sydväst Rensning Kol Kol F 1 sållfynd X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3172 3,29 39 centralt Rensning Kol Kol F 1 samma pnr som 
fnr 26 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3172 3,29 40 centralt Rensning Järn Järn F 4 17 31 22 8 samma pnr som 
fnr 26

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3179 3,18 41 centralt öster Rensning Ben Djurben Ben F 1 Fågel

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3180 3,19 42 centralt öster Rensning Ben Djurben Ben F 4 ett fragment av 
djurtand. Får

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3181 3,18 43 centralt 
väster Rensning Ben Ben F 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3182 3,24 44 centralt 
väster Rensning Bronsnål Brons/Cu-leg F 1 2 45 4 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3182 3,24 45 centralt 
väster Rensning Järn Järn F 38 183 32 28 12 samma pnr som 

fnr 44

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3183 3,14 46 sydväst Rensning Järn Järn F 1 18 95 17 12 Kniv?

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 47 Vid profil NÖ 
centralt Rensning Kol Kol F 1 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 48 gamla anl 
2:2 Rensning Ben Ben F 1 sållfynd. 

Människa

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3184 3,20 49 centralt Rensning Ben Bräntben Ben F 38 Får. Ihopslagen 
med fnr 50 & 51

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3185 3,14 52 centralt vid 
profil Rensning Järn Järn F 2 21 52 15 12

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3186 3,16 53 centralt Rensning Ben Ben F 72 Får, nötkreatur, 
gris & fågel

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3187 3,28 54 centralt väst 
nära kanten Rensning Nit Järn F 1 11 33 30 19

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3187 3,28 55 centralt Rensning Lera Lera F 7 11 samma pnr som 
fnr 54

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3188 3,21 56 centralt Rensning Nit Järn F 1 3 24 19 5

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3188 3,21 57 centralt Rensning Ben Bräntben Ben F 1
samma pnr som 

fnr 56. 
Ihopslagen med 

fnr 60
431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3187 3,28 58 centralt Rensning Kol Kol F 13 samma pnr som 

fnr 54 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 59 NÖ Rensning Järn Järn F 8 10 25 19 15 sålfynd

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3189 3,12 61
central 

sydväst i 
profil 

Rensning Brons Brons/Cu-leg F 3 11 40 15 5

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3190 3,16 62 centralt NÖ Rensning Keramik Keramik F 11 45 45 33 9

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3191 3,16 63 Sydväst Rensning Keramik Keramik F 5 18 30 30 11
ornamentik, två 

av bitarna 
passar ihop

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 64 centralt v 
från profil Rensning Kol kol F 6 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3192 3,17 65 Rensning Järn Järn F 8 43 32 30 17

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 66 Centralt NÖ Rensning Ben Bräntben Ben F 1 sållfynd

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3193 3,17 67 centralt v vid 
profil Rensning Järn Järn F 5 3 19 10 5 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3194 3,15 68 Rensning Ben Ben F 30 Ben & horn

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3195 3,19 69 Rensning Ben Ben F 4

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3196 3,19 70 sydväst Rensning Keramik Keramik F 6 34 30 30 5 ornamentik

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3197 3,12 71 sydväst Rensning Ben Ben F 4

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3198 3,18 72 centralt syd Rensning Ben Djurben Ben F 46 Fågel, får & gris. 
Ben & horn

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3198 3,18 73 centralt syd Rensning Järn Järn F 37 226 samma pnr som 
fnr 72

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 74 centralt 
sydväst Rensning Brons Brons/Cu-leg F 1 1 sållfynd

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3199 3,16 75 centralt NÖ Rensning Järn Järn F 1 7 45 15 11

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3198 3,18 76 centralt syd Rensning Kol Kol F 2 samma pnr som 
fnr 72 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 77 NÖ vid profil Rensning Järn Järn F 5 22 31 25 20 sållfynd
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431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3200 3,17 78 Rensning Järn Järn F 13 12 24 18 6

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3200 3,17 79 Rensning Ben Ben F 67
samma pnr som 

fnr 78. Häst, 
fågel & 

människa
431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 80 centralt intill 

profil Rensning Keramik Keramik F 2 30 45 35 8 1 mynningsbit

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 81 centralt intill 
profil Rensning Järn Järn F 2 19 36 30 12 sållfynd

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 82 sydväst Rensning Järn Järn F 2 11 28 24 15 sållfynd

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 83 
norra kanten 

öster om 
profilen

Rensning Ben Ben F 20 sållfynd

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3197 3,12 84 centralt syd 
väster Rensning Kol Kol F 5 samma pnr som 

fnr 71 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 85 centralt syd Rensning Benkam Ben F 1 1 15 7 4 Folkvandringsti
d sållfynd

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 86 intill profil Nö 
sidan Rensning Nit Järn F 1 4 26 15 12 sållfynd

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3201 3,14 87 centralt 
sydväst Rensning Ben Bräntben Ben F 3

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3201 3,14 88 centralt 
sydväst Rensning Kol Kol F 1 samma pnr som 

fnr 87 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3202 3,17 89 Rensning Keramik Östersjökera
mik Keramik F 1 4 24 20 5 ornamentik

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3202 3,17 90 Rensning Järn Järn F 6 40 7 1 samma pnr som 
fnr 89

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3222 3,11 92 Rensning Järn Järn F 8 42 35 20

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3222 3,11 93 Rensning Ben Ben F 3
blandat bränt 
och obränt. 

Samma pnr som 
fnr 92

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 94 från profil 2:2 Rensning Ben Ben F 4 fårtand

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3223 3,19 95 från profil 2:2 Rensning Järn Järn F 3 24 8 8 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3224 3,14 96
centralt 

direkt öster 
om profil

Rensning Keramik Östersjökera
mik Keramik F 147 40 39 5 ornamentik

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3224 3,14 97
centralt 

direkt öster 
om profil

Rensning Ben Bräntben Ben F 2 samma pnr som 
fnr 96

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3239 3,13 98 sydväst 
hörnet Rensning Keramik Keramik F 1 5 30 20 5

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 99
centralt 

direkt öster 
om profil

Rensning Järn Järn F 2 4 15 10 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3240 3,03 100 Rensning Kol Kol F 296

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 101 söder 
sydkant Rensning Ben Ben F 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3240 3,03 102 Rensning Ben Bräntben Ben F 1 samma pnr som 
fnr 100

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3224 3,14 103 centralt öster 
om profil Rensning Kol Kol  F 5 samma pnr som 

fnr 96 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 104
söder, öster 

om profil, 
nära 

kantkedja

Rensning Ben Ben F 2

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 105
söder, öster 

om profil, 
nära 

kantkedja

Rensning Kol Kol F 30 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 106 Rensning Kol Kol F 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3172 3,29 107 Rensning Horn Horn F 2 2 15 10 5 Horn. Samma 
pnr som fnr 26

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 2 3194 3,15 108 Rensning Ben Ben F 7 9 22 17 3
Bearbetat ben. 
Horn. Samma 
pnr som fnr 68

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2674 3,14 1 Torv/
rensning Ben Ben I 1 20 44 28 18 Häst

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2763 3,10 2 Rensning Ben Ben F 1 12 106 17 17 Får

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 3 Rensning Ben Ben F 1 1 28 8 3 rörben

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2789 3,05 4 Rensning Nit Järn I 1 5 25 20 6

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2790 3,08 5 Rensning Flinta Flinta F 1 3 41 18 5

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2791 3,07 6 Rensning Ben Ben F 171 Nötkreatur

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2792 3,08 7 Rensning Nitbricka Järn F 1 3 20 23 5

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2793 3,08 8 Rensning Keramik Keramik F 1 1 12 13 4

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 9 Rensning Flinta Horn F 1 1 11 10 2

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 10 Rensning Lera Lera F 1 3

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 11 Rensning Ben Bräntben Ben F 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2794 3,12 12 Rensning Nit Järn F 1 6 33 19 8

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2795 3,09 13 Rensning Nit Järn F 1 5 19 33 6

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2796 3,06 14 Rensning Ben Ben F 1 2 Djurtand. 
Nötkreatur

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 15 Rensning Ben Ben F 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 16 Rensning Kol Kol F 1 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2797 3,05 17 Rensning Järn Järn F 1 2 24 14 9

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2798 3,08 18 Rensning Nit Järn F 1 4 16 33 6

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 19 Rensning Nit Järn i 1 3 28 13 5
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431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2799 3,09 20 Rensning Ben Ben F 79
Både brända 
och obrända 

ben. Fågel & får

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 21 Rensning Ben Bräntben Ben F 1 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 22 Rensning Ben Bräntben Ben F 1 1 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 23 Rensning Ben Ben F 1 1 djurtand

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2879 3,05 24 Rensning Nit Järn F 1 2 36 10 5

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2912 3,04 26 Rensning Ben Ben F 1 3 revben

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 27 Rensning Nit Järn I 1 7 35 19 7

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 28 Rensning Nitbricka Järn F 1 3 25 19 6

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 29 Rensning Kol Kol F 1 X

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 30 Rensning Ben Ben F 2 1

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2799 3,09 31 Rensning Flinta Flinta F 1 1 samma pnr som 
fnr 20

431-692-20 Eke By 1:1 95:1 3 2799 3,09 32 Rensning Kol Kol F 1 samma pnr som 
fnr 20 X
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Fyndlista Eke, RAÄ 99:1-5. 2020

Diarie_nr Socken Fastighet Fnl. nr Fynd nr schakt ruta                   Lager Sakord          Undertyp Material Frag. grad Ant ex Ant fragm Vikt (g) Längd mm Bredd mm Tjocklek Diameter 
(mm) Kommentar Utgår

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 1 10/12 Flinta Flinta F 1 1 14 44 22 16
Mörk, nästan 

svart. Importerad. 
Avslag

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 2 11/18 Sandsten Sandsten F 1 1 65 79 62 8 Två skåror på 
båda sidor X

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 3 9/15 Ben Djurben Ben F 1 2 4 43 24 2 2 bitar från 
kranium. Får.

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 4 11/15 Keramik Keramik F 1 4 0,8 11 8 3

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 5 11/15 Slagg Slagg F 1 4 6,6 18 12 10

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 6 10/14 Keramik Keramik F 1 2 0,8 11 9 3

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 7 10/14 Kol Kol F 1 6 1 3 1 0,5 X

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 8 14/13 Bränd lera Lera F 1 1 1 2 1 0,5 X

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 9 10/14 Sandsten Sandsten F 1 1 56 75 54 6 Djup formation 
med centralt hål

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 10 11/18 Bränd lera Lera 1 1 3 15 9 7

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 11 13/14 Sandsten Sandsten 1 1 159 75 47 38 Bearbetad, 
båtformig

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 12 13/13 Sandsten Sandsten 1 1 X

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 13 16/17 Keramik Keramik 1 1 2 32 21 5

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 14A 16/17 Keramik Keramik 1 111 385 72 59 10 Spår av rester på 
insidan

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 14B 16/17 Ben Djurben Ben F 1 6 8 Får

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 15 16/16 Keramik Keramik 1 1 5 30 25 6

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 16 Keramik Keramik 1 5 4 23 19 6

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 17 15/17 Keramik Keramik F 1 2 6 27 23 7

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 18 15/17 Keramik Keramik F 1 1 7 35 33 9

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 19 13/13-14 Keramik Keramik F 1 2 2 22 16 5 Mörk

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 20 14/14 Slagg Järnslagg F 1 5 11 27 24 11

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 21 13/14 Keramik Keramik F 1 1 24 65 46 7 Mörk

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 22 15/17 Keramik Keramik F 1 16 69 43 32 8
2 bitar limmade. 

Brunt med kraftigt 
intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 23 13/13 Ben Ben F 1 1 1

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 24 13/14 Keramik Keramik F 1 1 1 15 14 7 Brunt 

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 25 13/13 Keramik Keramik F 1 6 13 43 27 11 Spjälkad. Svart till 
mörkbrun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 26 16/15 Keramik Keramik F 1 2 21 46 46 7 Spjälkad. 
Mörkbrun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 27 13/14-15 Keramik Keramik F 1 2 3 19 15 6 Brun 

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 28 Sandsten Sandsten F 1 1 158 123 76 12 Naturlig X

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 29A 15/17 Keramik Keramik F 1 6 30 39 34 7 Brungul med 
intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 29B 15/17 Ben Ben 1 1 1

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 30 14/15 Ben Ben 1 9 5 Bränt

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 31A 12/14 Keramik Keramik F 1 2 5 24 21 6 Mörkbrun med 
intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 31B 12/14 Ben Ben 1 1 1 Bränt

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 31C 12/14 Slagg Slagg F 1 7 19 38 26 14 Järnslagg?

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 32 15/13 Ben Ben 1 4 3

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 33 15/16 Keramik Keramik F 1 2 12 40 30 6 2 bitar limmade. 
Brun med intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 34 16/16 Keramik Keramik F 1 2 9 38 30 6 Brun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 35 15/14 Keramik Keramik F 1 2 6 37 22 6 Mörkbrun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 36 15/16 Keramik Keramik F 1 1 3 34 27 5 Mörkbrun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 37 16/15 Keramik Keramik F 1 32 135 56 41 7 Brun med kraftigt 
intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 38 12/12 Ben Ben 1 2 1

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 39 13/13 Ben Ben 1 1 3

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 40 15/16 Keramik Keramik F 1 4 22 50 37 8 Ljusbrun utan 
intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 41A 12/14 Ben Ben 1 2 2

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 41B 12/14 Bränd lera Lera F 1 1 4 31 16 14
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431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 41C 12/14 Keramik Keramik F 1 4 5 27 21 4 Mörkbrun. 
Spjälkad

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 41D 12/14 Järn Järn F 1 1 21 84 20 13 Tånge

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 42 15/13 Järn Järn F 1 1 20 90 12 12 Fyrkantigt med 
bred spets

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 43A 13/12 Ben Djurben Ben 1 45 29 Fågel

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 43B 13/12 Keramik Keramik F 1 5 6 27 18 6 Mörkbrun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 44 16/15 Ben Ben 1 7 2

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 45 12/16 Järn Järn F 1 1 8 43 8 11 Nit utan huvud

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 46 15/15 Keramik Keramik F 1 87 417 46 42 8 Brun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 47 15/16 Keramik Keramik F 1 3 33 48 38 8 Mörkbrun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 48 14/17 Ben Ben 1 1 1

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 49A 12/13 Keramik Keramik F 1 6 17 29 28 26 Mörkbrun med lätt 
intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 49B 12/13 Ben Djurben Ben 1 1 1 Får

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 50 15/12 Keramik Keramik F 1 1 14 42 30 10 Brun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 51 15/12 Sandsten Sandsten F 1 1 76 68 55 14
Sandsten med 
påbörjat borrat 

hål
431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 52 14/13 Flinta Flinta F 1 1 1 19 12 6

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 53 16/15 Ben Ben 1 7 3

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 54 13/17 Keramik Keramik F 1 3 10 29 27 8 Brun med lätt 
intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 55A 12/15 Ben Djurben Ben 1 11 4 Får och sältand

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 55B 12/15 Keramik Keramik F 1 1 2 24 19 5 Mörkbrun. 
Spjälkad X

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 56 14/12 Keramik Keramik F 1 1 2 18 11 8 Mörkbrun med 
intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 57 14/12 Järn Nit Järn F 1 1 15 39 8 20

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 58 13/16 Ben Ben 1 24 14

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 59A 15/16 Keramik Keramik F 1 14 70 40 38 8
2 fragment 

limmade, 2 kärl. 
Kraftigt intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 59B 15/16 Ben Ben 1 1 1

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 60A 15/15 Keramik Keramik F 1 5 43 52 38 8 Mörkbrun med 
något intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 60B 15/15 Ben Ben 1 3 5

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 61 12/18 Keramik Keramik F 1 1 1 20 10 5 Spjälkad. Brun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 62 11/17 Keramik Keramik F 1 1 4 25 23 5 2 bitar limmade. 
Brun med intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 63A 15/13-14 Keramik Keramik F 1 1 4 22 18 6 Mörkbrun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 63B 15/13-14 Ben Ben 1 17 9

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 64A 11/14 Keramik Keramik F 1 1 2 20 18 7 Brun med intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 64B 11/14 Ben Ben 1 10 4

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 65 14/14 Ben Ben 1 8 4

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 66 13/16 Ben Ben 1 2 1

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 67 11/13 Brons Brons F 1 1 1 2 Inner 7, 
Yttre 13 Bronsring

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 68A 15/16 Ben Ben 1 5 3

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 68B 15/16 Keramik Keramik F 1 5 15 34 24 8 Brun med lätt 
intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 69 15/14 Keramik Keramik F 1 2 18 44 33 8 Svart-mörkbrun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 70A 15/14 Keramik Keramik F 1 1 17 31 15 31 Mörkbrun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 70B 15/14 Ben Djurben Ben 1 2 8 Nötkreatur

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 71A 15/15 Ben Ben 1 11 4

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 71B 15/15 Keramik Keramik F 1 2 5 21 18 5 Spjälkad. Brun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 72 15/15 Ben Ben 1 11 8 Brända och 
obrända

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 73 11/10 Keramik Keramik F 1 1 1 12 14 5 Spjälkad. 
Mörkbrun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 74 15/14 Keramik Keramik F 1 6 4 15 12 4
Spjälkad. 

Mörkbrun med 
visst intrång

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 75 15/14 Ben Ben 1 1 1

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 76 12/14 Keramik Keramik F 1 2 3 21 13 7 Mörkbrun

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:2 77 12/14 Ben Ben 1 17 8

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:5 1 6 6 1 Nit Järn F 1 1 3 35,2 12,5 Trolig nit

431-692-20 Eke Smiss 2:1 99:5 1 6 6 1 Kvarts Kvarts F 1 1 1 17,2 8,4 3,1 Avslag X
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Fyndlista Eke, RAÄ 100:2. 2020

Diarie_nr Socken Fastighet Fnl. nr Fynd nr Lager Anl nr. Sakord          Material Ant ex Vikt (g) Längd mm Bredd mm Tjocklek Diameter 
(mm) Kommentar Utgår

431-692-20 Eke Smiss 2:1 100:2 1 1 2 Fragment Cu-leg 1 0,3 12 9 0,5 Böjd, troligen 
modernt

431-692-20 Eke Smiss 2:1 100:2 2 1 2 Nithuvud Järn 1 3,2 14 14 10 Fyrkantig form

431-692-20 Eke Smiss 2:1 100:2 3 1 2 Ihoprullat 
bleck Brons/Cu-leg 1 0,5 23 0,49 Tunt bleck. Gamla 

brottsytor

431-692-20 Eke Smiss 2:1 100:2 4 1 2 Ihoprullat 
bleck Brons/Cu-leg 1 0,3 12 0,5 Tunt bleck. Gamla 

brottsytor

431-692-20 Eke Smiss 2:1 100:2 5 1 2 Ihoprullat 
bleck Brons/Cu-leg 1 0,6 11 0,6 Tunt bleck. Gamla 

brottsytor
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Bilaga 2. Osteologisk rapport. Jesper Malmström 
 
Inledning 
 

Denna osteologiska analys har utförts på benmaterial från Eke som framkommit vid de arkeologiska 
utgrävningarna sommaren 2019 och 2020. Rapporten inkluderar benmaterial från RAÄ 99:1, 99:3, 99:5 
och 101:1 från grävningen 2019 inklusive allt material från grävningen 2020. Rapporten inkluderar ej de 
mänskliga ben som återfanns i RAÄ 101:1 under grävningen 2019, rapporten för detta material finns i 
Rapport Arendus 2020:2. Arbetet för analysen har utförts i det Osteologiska laboratoriet, Uppsala 
universitet – Campus Gotland. 
 
Utgrävningarna har berört en komplicerad fornlämningsmiljö längs kusten, bestående av såväl en 
vallanläggning (fornborg) som gravar och huslämningar av skilda typer. Undersökningarna är ett led i 
projektet The Connecting Point och har som huvudsakligt mål att belysa kustnära kontinuitet och 
aktivitet under vikingatiden på Gotland. 
 
Materialet från 2019 kommer från fyra olika anläggningar. Anläggningarna är två husgrunder (RAÄ 99:3 
och 99:5), ett ”torn” (RAÄ 99:1) och en grav (RAÄ 101:1). 
 
Årets undersökningar har berört sju anläggningar varav sex tolkades som gravar och en tolkades som 
huskonstruktion. Genomgående i alla sju anläggningarna är att de innehåller få eller inga fynd av ben, 
något som varit regel även under tidigare års arkeologiska undersökningar i Eke. Anläggningen som 
innehöll störst mängd ben var anläggning 2, RAÄ 95:1, med 422 g, tolkad som en trolig grav. 
 

Metoder 
 

Vid analysen av materialet har de ben som blivit identifierade till både art och benelement klassificerats 
som identifierade. De benfragment som endast är bestämda till art eller benelement klassificeras som 

oidentifierade. Benmaterialet har delats upp i tre förbränningsgrader: obrända (UB), svartbrända (BB) 
och grå-/vitbrända (GB/WB). I benlistan har fragmenten dokumenterats enligt Malmborg som delat in 

benelement i sex kategorier, 1–6. Se nedan: 

 

1 - Proximal epifys 

2 - Proximal del av diafys 
3 - Supraproximal del av diafys 

4 - Supradistal del av diafys 

5 - Distal del av diafys 

6 - Distal diafys 
 

Benmaterialet från de arkeologiska undersökningarna 2019 
 

Översiktlig beskrivning av benmaterialet RAÄ 99:1, 99:3, 99:5 och 101:1 
 

Materialet som har analyserats består av 199 benfragment varav 79 (39,70 %) benfragment kunde 
bestämmas till både art och benelement. Materialet har en vikt av 153 g och av denna vikt identifierades 
123 g (80,39 %) till både art och benelement. Storleken på benfragmenten varierar från 5 mm upp till 
150 mm. Obrända fragment är överrepresenterade i materialet (70,35 %) följt av hårt brända fragment 
(28,64 %). Artfördelningen består till största del av hare (lepus sp) följt av får/get (ovis/capra), nötkreatur 
(bos), groddjur och människa (homo).  Nedan presenteras diagram (se fig. 1) och tabeller (se tabell 1 
och tabell 2) för en översikt av benmaterialet från RAÄ 99:1, 99:3, 99:5 och 101:1. 
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Figur 1. Fördelningen av förbränningsgraderna  
från RAÄ 99:1, 99:3, 99:5 och 101:1. 
 
Tabell 1. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter från RAÄ 99:1, 99:3, 99:5 
och 101:1. 

 
Tabell 2. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från RAÄ 99:1, 99:3, 99:5 och 101:1 

 
 
 

70%

1%

29%

99:1, 99:3, 99:5 
och 101:1 

UB BB GB/WB

Art Kranium Övre 
extr. 

Bål Nedre 
extr. 

Hand- & 
fotrotsben 

Mellanhands- & 
mellanfotsben 

Falanger Vikt (g) Antal 

Människa 1 - - - - - - 1  
(0,81 %) 

1  
(1,27 %) 

Fågel - 2 1 1 - - - 4  
(3,25 %) 

4  
(5,06 %) 

Nötkreatur 7 - - - - - - 23  
(18,70 

%) 

7  
(8,86 %) 

Får/get - 2 1 1 1 - - 51 
(41,46 

%) 

5 
(6,33 %) 

Hare 7 8 32 5 - 7 - 41  
(33,33 

%) 

59  
(74,68 %) 

Groddjur - 1 1 1 - - - 3  
(2,45 %) 

3  
(3,80 %) 

Total 15 13 35 8 1 7 - 123 79 

Benelement Antal fragment Vikt (g) 

Cranium 3 3 

Indet 114 21 

 Ossa longa  3 6 

Total 120 30 
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RAÄ 99:1 
 

Benmaterialet från RAÄ 99:1 består av 109 benfragment varav 70 (64,22 %) kunde identifieras till både 
art och benelement. Materialet har en vikt på 69 g och av denna vikt identifierades 62 g (89,86 %). Alla 
fragment från denna anläggning är obrända. De arter som gick att identifiera var hare får/get (ovis/capra), 
fågel (aves sp) och groddjur. Nedan presenteras en tabell (se tabell 3) över artfördelning i materialet. 
 
Tabell 3. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter från RAÄ 99:1. 

Art Kranium Övre 
extr. 

Bål Nedre 
extr. 

Hand- & 
fotrotsben 

Mellanhands- & 
mellanfotsben 

Falanger Vikt (g) Antal 

Aves sp - 2 1 1 - - - 4  
(6,45 %) 

4  
(5,71 %) 

Ovis/capra - 2 1 - 1 - - 14 
(22,58 

%) 

4  
(5,71 %) 

Lepus sp 7 8 32 5 - 7 - 41  
(66,13 

%) 

59  
(84,29 

%) 

Groddjur - 1 1 1 - - - 3  
(4,84 %) 

3  
(4,29 %) 

Total 7 13 35 7 1 7 - 62 70 
 
RAÄ 99:3 
 

Benmaterialet från RAÄ 99:3 består av 21 benfragment varav ett (4,76 %) kunde identifieras till både art 
och benelement. Materialet har en vikt på 14 g och av denna vikt identifierades 1 g (7,14 %). Alla 
fragment förutom två är obrända, de två brända är något svartbrända. Endast ett fragment lyckades 
identifieras och bedömdes till människa (homo). Ett fragment uppvisar ett cirkulärt hål. 
 
RAÄ 99:5 
 

Benmaterialet från RAÄ 99:5 består av 67 benfragment varav sex (8,96 %) kunde identifieras till både art 
och benelement. Materialet har en vikt på 55 g och av denna vikt identifierades 45 g (81,82 %). Det är 
en överrepresentation av hårt brända ben (85,07 %), resterande ben är obrända (14,93 %). Artfördelning 
består av nötkreatur (bos) och får/get (ovis/capra). 
 
RAÄ 101:1 
 

Benmaterialet från RAÄ 101:1 består av två fragment varav två (100 %) kunde identifieras till både art 
och benelement. Materialet har en vikt på 15 g och av denna vikt identifierades 15 g (100 %). De två 
fragmenten är obrända. Den enda arten som finns representerad i materialet är nötkreatur (bos). 
 

 

Benmaterialet från de arkeologiska undersökningarna 2020 
 

Översiktlig beskrivning av benmaterialet från RAÄ 95:1 
 

Materialet som har analyserats består av 2151 benfragment varav endast 45 (2,09 %) benfragment kunde 
bestämmas till både art och benelement. Materialet har en vikt av 612 g och av denna vikt identifierades 
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126 g (20,59 %) till både art och benelement. Storleken på benfragmenten varierar från 1 mm upp till 
100 mm. Majoriteten av fragmenten (77 %) är hårt brända, sedan följer obrända fragment (29 %). De 
resterade benen har tolkats som svartbrända. Det är dock tydligt att även de obrända benen har varit i 
kontakt med, eller i närheten av eld/kol, eftersom de flesta har en lite sotig yta. Artfördelningen består 
till största del av fågel (aves) följt av får/get (ovis/capra), nötkreatur (bos), svin (sus), människa (homo), 
häst (equus), fisk (pisces) och råtta (rattus). Det är anmärkningsvärt att det återfanns tre falanger 
(phalanx), troligtvis från juvenil människa (homo). En av falangerna är mer osäker då den är 
fragmenterad.  Nedan presenteras diagram (se fig. 2) och tabeller (se tabell 4 och tabell 5) för en översikt 
av benmaterialet från RAÄ 95:1. 
 

 
Figur 2. Fördelningen av förbränningsgraderna  
från RAÄ 95:1. 
 
Tabell 4. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter från RAÄ 95:1. 

Art Kranium Övre 
extr. 

Bål Nedre 
extr. 

Hand- & 
fotrotsben 

Mellanhands- & 
mellanfotsben 

Falanger Vikt (g) Antal 

Människa - - - - - - 3 3  
(2,38 %) 

3  
(6,67 %) 

Fågel - 5 2 1 - 4 3 16  
(12,70 %) 

15  
(33,33 %) 

Häst 1 1 - - - - - 27  
(21,43 %) 

2  
(4,44 %) 

Nötkreatur 2 - 6 - - - - 44  
(34,92 %) 

8  
(17,78 %) 

Får/get 4 1 2 - 3 1 - 30  
(23,80 %) 

11  
(24,45 %) 

Svin 1 - - - 1 - 1 4  
(3,17 %) 

3  
(6,67 %) 

Råtta 1 - - - - - - 1  
(0,80 %) 

1  
(2,22 %) 

22%

1%

77%

Förbränningsgrad
95:1

UB BB GB/WB
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Fisk - - 2 - - - - 1  
(0,80 %) 

2  
(4,44 %) 

Total 9 7 12 1 4 5 7 126 45 
 

Tabell 5. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från RAÄ 95:1. 
 

Benelement Antal fragment Vikt (g) 

Coccyx 1  1 

Cornu 36  33 

Costae 3  5 

Cranium 18 20 

Indet 2038 405 

Ossa longa 7 19 

Phalanx 1 1 

Vertebrae 2 2 

Total 2106 486 
 
Anläggning 1, RAÄ 95:1 
 

Benmaterialet från anläggning 1 består av 63 benfragment varav två (3,17 %) kunde identifieras till både 

art och benelement. Materialet har en vikt på 18 g och av denna vikt identifierades endast 2 g (11,11 %). 
Alla fragment från denna anläggning är obrända. De arter som gick att identifiera var får/get (ovis/capra) 

och råtta (rattus). Inga diagram och tabeller skapades för materialet i anläggning 1 eftersom det är få 
fragment, få identifierade fragment och endast en förbränningsgrad. 

 

Anläggning 2, RAÄ 95:1 
 

Benmaterialet från anläggning 2 består av 1720 benfragment, varav 41 (2,38 %) benfragment kunde 

identifieras till både art och benelement. Materialet har en vikt av 422 g och av denna vikt identifierades 
48 g (11,37 %). I materialet är det en klar överrepresentation av hårt brända benfragment (86 %) följt av 

obrända benfragment (13 %) och svartbrända benfragment (1 %). Artfördelningen i anläggning 2 innebär 
att det till största del består av fågel (aves) följt av får/get (ovis/capra), människa (homo), svin (sus), fisk 

(pisces) och häst (equus). Det anmärkningsvärda i denna anläggning är fynden av de fragment som 
tolkats som juvenil människa (homo), men också antalet fågelfragment (aves) och antalet hornfragment 

(cornu). Nedan presenteras diagram (se fig. 3) och tabeller (se tabell 6 och tabell 7) för en översikt av 
benmaterialet från anläggning 2. 
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Figur 3. Fördelningen av förbränningsgraderna  
från anläggning 2, RAÄ 95:1. 
 
 
Tabell 6. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av de identifierade arterna från anläggning 2, 
RAÄ 95. 
 

Art Kranium Övre 
extr. 

Bål Nedre 
extr. 

Hand- & 
fotrotsben 

Mellanhands- & 
mellanfotsben 

Falanger Vikt (g) Antal 

Människa - - - - - - 3 3  
(6,25 %) 

3  
(9,68 %) 

Fågel - 4 1 1 - 4 3 13  
(27,08 %) 

13  
(41,94 %) 

Häst - 1 - - - - - 9  
(18,75 %) 

1  
(3,22 %) 

Nötkreatur 1 - - - - - - 1  
(2,08 %) 

1  
(3,22 %) 

Får/get 4 1 1 - 2 - - 17  
(35,42 %) 

8  
(25,81 %) 

Svin 1 - - - 1 - 1 4  
(8,34 %) 

3  
(9,68 %) 

Råtta - - - - - - - - - 

Fisk - - 2 - - - - 1  
(2,08 %) 

2  
(6,45 %) 

Total 6 6 4 1 3 4 7 48 31 

 
 
 

13%
1%

86%

Förbränningsgrad
95:1 

Anl. 2

UB BB GB/WB



91 
 

Tabell 7. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från anläggning 2, RAÄ 95:1. 

Benelement Antal fragment Vikt (g) 

Coccyx 1  1 

Cornu 34  31 

Costae 2 2 

Cranium 8 5 

Indet 1637 313 

Ossa longa 7 19 

Phalanx 1 1 

Vertebrae 2 2 

Total 1692 374 
 

Anläggning 3, RAÄ 95:1 
 

Anläggning 3 består av 365 benfragment varav 12 (3,29 %) benfragment identifierades till både art och 
benelement. Materialet har en vikt av 172 g och av denna vikt identifierades 76 g (44,19 %). Det är en 

jämn fördelning av de obrända och hårt brända benfragmenten inom denna anläggning, 47 % obrända 
och 53 % hårt brända fragment. Svartbrända ben saknas helt. Inom artfördelningen är nötkreatur (bos) 
överrepresenterat, följt av får/get (ovis/capra), fågel (aves) och häst (equus). Nedan presenteras diagram 
(se fig. 4) och tabeller (se tabell 8 och tabell 9) avseende sammansättningen av ben från anläggning 3. 

 

 
Figur 4. Fördelningen av förbränningsgraderna  
från anläggning 3, RAÄ 95:1. 
 
 
 

47%

0%

53%

Förbränningsgrad
95:1 

Anl. 3

UB BB GB/WB
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Tabell 8. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter från anläggning 3, RAÄ    
95:1. 

Art Kranium Övre 
extr. 

Bål Nedre 
extr. 

Hand- & 
fotrotsben 

Mellanhands- & 
mellanfotsben 

Falanger Vikt (g) Antal 

Människa - - - - - - - - - 

Fågel  - 1 1 - - - - 3  
(3,95 %) 

2  
(16,67 %) 

Häst 1 - - - - - - 18  
(23,68 %) 

1  
(8,33 %) 

Nötkreatur  1 - 6 - - - - 43  
(56,58 %) 

7  
(58,33 %) 

Får/get - - 1 - - 1 - 12  
(15,79 %) 

2  
(16,67 %) 

Svin - - - - - - - - - 

Råtta - - - - - - - - - 

Fisk - - - - - - - - - 

Total 2 1 8 - - 1 - 76 12 
 
Tabell 9. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från anläggning 3, RAÄ 95:1. 
 

Benelement Antal fragment Vikt (g) 

Coccyx - - 

Cornu 2 2 

Costae 1 3 

Cranium 10 15 

Indet 340 76 

Ossa longa - - 

Phalanx - - 

Vertebrae - - 

Total 353 96 
 
Benmaterialet från RAÄ 99:2. 
 

Anläggning 2, RAÄ 99:2 
 

Anläggning 2, RAÄ 99:2, består av 207 benfragment varav 7 (3,38 %) benfragment har identifierats till 

både art och benelement. Materialet har en vikt på 145 g och av denna vikt identifierades 16 g (11,03 
%). Förbränningsgraderna visar på en stor överrepresentation av obrända ben (91 %) följt av hårt brända 

(7 %) och svartbrända (2 %). Artfördelningen är överrepresenterad av får/get (ovis/capra) följt av 
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nötkreatur (bos) och säl (phoca). Detta är den enda anläggningen som innehåller benfragment från säl 

(phoca). Nedan presenteras diagram (se fig. 5) och tabeller (se tabell 10 och tabell 11) för en 
översiktsbild av anläggning 2, RAÄ 99:2. 

 

 
Figur 5. Fördelningen av förbränningsgraderna  
från anläggning 2, RAÄ 99:2. 
 
Tabell 10. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter från anläggning 2, RAÄ 
99:2. 

 
Tabell 11. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från anläggning 2, RAÄ 99:2. 

Benelement Antal fragment Vikt (g) 

Indet 182 95 

 Ossa longa  17 33 

Total 199 128 
 

 

 
 
 

91%

2% 7%

99:2 
Anl. 2

UB BB GB/WB

Art  Kranium Övre 
extr. 

Bål Nedre 
extr. 

Hand- & 
fotrotsben 

Mellanhands- & 
mellanfotsben 

Falanger Vikt (g) Antal 

Nötkreatur  - - 1 - - - - 6  
(37,50 %) 

1  
(14,29 %) 

Får/get  4 1 - - - - - 9 
(56,25%) 

5  
(71,42 %) 

Säl  1 - - - - - - 1  
(6,25 %) 

1  
(14,29 %) 

Total  5 1 1 - - - - 16 7 
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Tolkning/Diskussion 
 

Utgrävningen 2019 
 

Benmaterialet från husgrunderna (RAÄ 99:3 och 99:5) och graven (RAÄ 101:1) är mycket ringa. 

Materialet var svåridentifierat på grund av fragmentens storlek, dock framkom enstaka benfragment från 
människa, nötkreatur och får/get. Benfragmentet från människa återfanns i RAÄ 99:3 och är troligtvis en 

mjölktand vilket antyder att tanden är oavsiktligt deponerad i huset när tanden lossnat under uppväxten. 
Åldern på individen bör vara max 14 år eftersom alla mjölktänder skall vara tappade då men troligen 

yngre. Ett fragment uppvisar ett cirkulärt hål som mest troligen beror på bearbetning av benet. 
 

Benen i RAÄ 99:5 bestod till största delen av hårt brända ben och endast tänder från nötkreatur och ett 
skenben från får identifierades. En tolkning av dessa ben är svår. De brända benen har av någon 

anledning bränts i höga temperaturer, minst 400 °C, vilket ej borde uppnås vid till exempel matlagning. I 
graven (RAÄ 101:1) återfanns endast två fragment från nötkreatur. 

 
Det så kallade ”tornet” har dock ett intressant fenomen. Obrända djurben återfanns i ett av stolphålen 

(anläggning 3). Det är inte ovanligt att detta förekommer men hur det skall tolkas är svårt. Benen bestod 
av får/get, hare, fågel och groddjur. Groddjuren har troligtvis hamnat i stolphålet genom naturlig väg. Det 

spännande är ett nästan helt skelett av hare, ett par fågelben och ett par får-/getben. Dessa ben är 
avsiktligt eller oavsiktligt deponerade i stolphålet. I och med att det rör sig om ett nästan helt skelett från 

hare känns det troligare med en avsiktlig deponering. Om platsen har varit speciell under järnåldern kan 
benen vara rester från en ceremoniell måltid eller offerrit.  

 

Utgrävningen 2020 
 

Benmaterialet från RAÄ 95:1 är svårtolkat i en helhetsbild. Av fynddateringarna att döma skulle 

anläggning 1 har brukats under folkvandringstid medan anläggning 2 sträcker sig från folkvandringstid 
upp emot tidig medeltid. Fynddateringar saknas från anläggning 3.  På grund av dessa dateringar bör 

kanske anläggningarna ses som skilda anläggningar som brukats i olika tider med viss kontinuitet. 
 

Anläggning 1 är mycket diffus och fyndfattig på benfragment vilket gör att den utelämnas i den följande 
tolkningen/diskussionen. Anläggning 2 och 3 har däremot fynd som kan bidra till kunskap om platsen. 

 
Anläggning 2, RAÄ 95:1, har en stor mängd benfragment, mestadels hårt brända. Fragmenten är i stor 

utsträckning koncentrerade till den centrala delen av anläggningen, runt den kolgrop som påträffades i 
botten på anläggningen. Runt de centrala delarna förekommer även ben i samband med keramik vilket 

kan tolkas som att en del av benen har förvarats 

i lerkärl.  

 
De två mänskliga falanger som påträffades 
ligger även dessa centralt i anläggningen, en i 

samband med ornerad keramik och 
järnföremål. Den tredje falangen, som möjligen 

är från människa, är tyvärr ett sållfynd men den 
sticker ut eftersom den är helt obränd jämfört 

med de två andra falangerna som är hårt 
brända. Ingen av falangerna är fusionerad vilket 

skulle tyda på att det är en eller flera unga 
individer. Att förbränningsgraden skiljer sig kan 

Figur 6. De tre falanger som har tolkats som mänskliga. 
Falangen i mitten av bilden är den som möjligen kan vara 
människa, de två i kanterna är troligtvis människa. 
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tyda på två skilda begravningar eller att man vid skedet av kremeringen misslyckats att bränna hela 

individen. 
 

Av djurbenen att döma består nästan tre 
fjärdedelar av köttfattiga benelement vilket 

antyder att detta ej handlar om matavfall utan 
snarare slaktavfall eller möjligen offergåvor. 

Om det skulle vara frågan om en station för 
havsjakt borde det ha förekommit ben från säl 

och ett större antal fiskfragment i materialet, då 
alla jaktaktiviteter till havs rimligen borde utgått 

från samma utgångspunkt. 
 

I övrigt inom anläggning 2 är det 
anmärkningsvärt att en stor del av de 

identifierade fragmenten hör till fågel och att nästan alla dessa fragment är obrända, endast två är 
eldpåverkade. Det rör sig om fåglar i olika storlekar, från duva till i storlek med sädgås, möjligen skarv 

och kricka. Fåglar inom gravsammanhang är vanligt och förekommer under hela järnåldern. Olika 
fågelarter har haft olika betydelser och relationer till döden i gravsammanhang. Rovfåglar kan användas 

som en statussymbol för jägare medan strandfåglar har haft kontakt med människans själ i döden 
(Karlsson 2019:19). Tama skarvar har använts för fiske under en lång period, speciellt i Asien, om det 

rör sig om en sådan företeelse skulle skarven kunna tolkas som en personlig gravgåva eller för att 
symbolisera jägare. 

 
Utöver fågelbenen påträffades en del hornfragment, dessa 

hornfragment visar på bearbetning på platsen. Hornfragmenten 
varierar i förbränningsgrad, en någorlunda jämn fördelning 

mellan obrända, svartbrända och hårt brända. Hornfragmenten 
kunde ej artbestämmas men det är möjligt att hornfragmenten är 

en indikation på handel utanför Gotland eftersom några 
hornbärande djur inte fanns på Gotland under äldre tid, med 

det indikerar också hantverk. Om detta har skett på platsen går 
inte att avgöra i dagsläget. 

 
Benmaterialet från anläggningen 3, RAÄ 95:1, innehåller mestadels benfragment från boskapsdjur och 

två benfragment från fågel. Förbränningsgraden är förhållandevis jämn mellan brända och hårt brända 
benfragment och den anatomiska fördelningen av benelementen visar mer köttrika benelement, detta 

antyder att dessa benfragment möjligen kan vara matrester. Alla ben förutom ett 
fragment återfanns längs insidan av den västra kantkedjan. Detta kan tyda på att 

man medvetet har borstat eller deponerat dem där efter måltid eller vid städning. 
Om det rör sig om en huskonstruktion är det inte alls ovanligt att de flesta fynd 

återfinns längs väggarna. Det är dock ej tydligt om anläggning 3 är en 
huskonstruktion, men benmaterialet antyder detta. 

 
Inom anläggning 2, RAÄ 99:2, identifierades endast nötkreatur, får/get och säl. De 

obrända benen är kraftigt överrepresenterade och endast ett fåtal eldpåverkade ben 
påträffades. Den arkeologiska tolkningen är att anläggning är en huskonstruktion av 

något slag, vilket stämmer överens med förbränningsgraden av benmaterialet och 

även de arter som finns representerade. Få benfragment kunde identifieras men 
inkluderas de oidentifierade rörbenen så är det också en överrepresentation av 

Figur 8. Bearbetade hornfragment. 

Figur 7. Fyra benfragment från fågel. Från vänster: Tibiotarsus, 
falang (foten), mellanhandsben och falang (vingen). 

Figur 9. Tand från säl. 
Från anläggning 2 
RAÄ99. 
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köttrika benelement vilket också antyder att det är en huskonstruktion. Precis som i anläggning 3 

RAÄ95, återfanns den största mängden ben spridda längs väggarnas inre sida, framför allt den västra 
sidan och då som regel tillsammans med krukskärvor. Här förefaller det finnas ett direkt samband 

mellan ben och krukor, vilket antyder att benen kan ha legat i lerkrukor av någon anledning. 
 

Materialet från både RAÄ 95:1 och RAÄ 99:2 är mycket ringa vilket gör det svårt att dra allt för stora 
slutsatser om anläggningarna. Vidare utgrävningar kring området runt anläggningarna skulle kunna ge 

fler svar men möjligen också fler frågor. 
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Bilaga 3.  Tornet. Av Phillip Sjögren 

 
Introduktion  
Under projektets (The Connecting Point) andra år kom att undersökas en anläggning som efter 
avtorvning förmodades vara ett torn där fyra stolphål upptäcktes, prydligt placerade i en kvadrant. 
Anläggningen låg på 3,9 meters höjd över havet och avståndet mellan stolphålen på anläggningen 
mättes till 2,2 meter vilket ger en area på 4,4 kvm och en omkrets på 8,8 meter. Tornet låg i anslutning 
till fyra anläggningar tolkade som hus (figur 1). 

Figur 1. Det förmodade tornet med det övriga anläggningarna utmärkta (foto: Rapport Eke Carlsson-Bokor 2019)

Stolphålen är ca 1 meter djupa, skoningen av stenar är ca 1 meter stora och tjockleken på stolparna 
uppmättes till 35 cm. Stödstenarna visar tydligt att stolparna har stått lodrätt (Rapport eke, 2019). För 
att illustrera hur stora stolparna måste ha varit, har nutida stolpar satts i hålen (figur 2).  

Runt stolphålen undersöktes en yta 6x5 m stor, utan att några fynd upptäcktes med undantag av en bit 
flinta. I ett av stolphålen återfanns ett bryne av sandsten och i ett av de andra stolphålen en ansamling 
djurben. Djurbenen bestod av arterna groda, fågel, får och ett i det närmaste komplett skelett av en 
hare. 14C-prover från stolphålen där bitar av ursprungsstolpen påträffades, gav en datering till 800-tal, 
dvs första delen av vikingatid och vedartsanalysen visade att stolparna var av furu (Rapport eke, 
2019). I de övre lagret av stolphålen fanns rester kvar av träkol i samtliga stolphål och det stod också 
klart att stödstenarna var både omrörda och i hög grad fragmenterade/spräckta i det övre lagret, på 
grund av eld. Slutsatsen man drog var att ”tornet” hade brunnit, av våda eller avsiktligt gick inte att 
klara ut. 
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Figur 2, Det förmodade tornet med stockar isatta för att illustrera hur stora stolphålen är (foto: Dan Carlsson, hämtad 
2020-08-07 19:34)

Tornets funktion 
Eftersom anläggningen är fyndfattig blir det svårt att förstå det förmodade tornets funktion. Därtill är 
det svårt att tolka tornets funktion med tanke på att liknande undersökta anläggningar inte har 
återfunnits genom sökningar av Gotlands östra kust på fornsök. Det finns med andra ord inga kända 
paralleller till detta torn på Gotland. De ledtrådar som vi har att gå efter är tornets konstruktion och 
vad som finns i dess närhet. Tornet i sig är mycket kompakt. Det är möjligt att detta kan ha varit ett 
högt torn, men konstruktionen pekar snarare på att det rör sig om ett kort och kompakt torn.  

Jessen och Terkildsen (Jessen & Terkildsen, 2016) har genomfört en studie där de studerar ett 
vikingatida torn, Toftum Naes i Danmark, och jämfört detta med andra samtida torn och platser i 
Danmark och Tyskland.  

Platsen Toftum började undersökas 2009 efter att metalldetektorfynd indikerade att det fanns en 
aktivitetsyta och där flygfoton över området bekräftade detta. Åren 2014 – 2015 grävdes det ut ca 
7000 m², vilket beräknas vara 10% av den totala ytan och resultaten från denna grävning pekar på att 
det skulle vara en hövdingaby med över hundra hushåll och en kontinuerlig bosättning mellan 600 och 
1000 e.v.t, alltså sen järnålder fram till sen vikingatid. Ungefär i mitten av detta kluster ligger 
Toftumtornet som en del i någon form av kultisk plats. Tornet har daterats till 700-tal e.v.t. 

Det är beräknat att vara mellan 11,5 och 15 m med ett centralt stolphål som är 35 - 40 cm brett och 
135 cm djupt. Tornet har dessutom varit omgärdat av ett dike om 7,5 x 7,5 m, 90 – 100 cm brett och 
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80 – 100 cm djupt med fjorton stolphål utanför diket. Åtta av stolphålen är placerade på den nordliga 
och östliga sidan uppdelat i fyra per sida och de resterande sex placerade tre och tre på den sydliga och 
västra sidan. Avstånden mellan stolphålen varierade mellan 70 – 100 cm och är 90 – 120 cm djupa där 
de djupaste stolparna ligger placerade närmast hörnen av anläggningen (figur 3).  

Figur 3, Toftum-tornet markerat med en röd pil och stolphål och vallvägg markerat i svart (skapad av: Tom Lock. hämtad 
2020-08-18 11:50).

Genom trigonometriska kalkyler och med hänsyn till vinkeln i stolphålen och landskapet kunde det 
fastställas att det inte gick att se särskilt långt från den förmodade toppen av Toftum-tornet. Däremot 
gick det att få en mycket bra överblick runt om och i närheten av tornet och tolkningen var att 
funktionen för tornet var för utkiksändamål för att hålla koll på exempelvis trälar som förmodades bo 
och arbeta i anslutning till tornet i de anslutande husen.  

Hos Eke-tornet är stolphålen 35 – 40 cm breda vilket tyder på ett robust torn men om Toftum-tornet 
skulle vara jämförbart för det torn vi har undersökt, så skulle det rimligtvis finnas ett dike/ränna runt 
och någon form av öppning samt stolphål runt om. Utöver detta skiljer sig platsen åt från Eke då det i 
Eke inte finns i närheten lika många anläggningar av hus i området. Visserligen finns det några 
förmodade hus i Eke-tornets direkta närhet men inte i närheten av det antal som fanns i anslutning till 
den danska motsvarigheten.  
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Det är tänkbart att Eke-tornet skulle kunna vara ett utkikstorn fast i en annan bemärkelse än att 
övervaka trälar, som i Toftum, i kontrast till miljön runt om. I Eke-tornets närhet finns nämligen en 
mängd slipstenar utspridda, vilket saknas vid Toftum-tornet. Det kan kanske röra sig om en 
militäranläggning där tillverkning av svärd och träning har försiggått i Eke, och då skulle i sådana fall 
tornet kunna vara en central plats där man kunde hålla uppsikt över truppernas träning samt att det 
kunde användas som möjlig samlingspunkt. Det skulle förklara bristen på fynd och varför det i sådana 
fall har bränts ned och demolerats på platsen. Man tar med sig allt av värde och bränner ned 
konstruktionerna och demolerar för att inte de skall kunna användas av någon annan med uppsåt att 
erövra. Det som talar emot att tornet skulle ha en militär betydelse är om husen tolkas till boplatser i 
anknytning till fornborgen. I sådana fall skulle fornborgen och tornet vara mer troligt en ceremoniell 
plats och inneha en religiös funktion snarare än en militär (Cassel, 1998).  

Tornets dimensioner gör det också svårt att tillskriva en praktisk militär funktion och de få fynden 
funna i anläggningen talar också för något ceremoniellt eller religiöst. Just bensamlingen är extra 
intressant som innehöll minst fyra olika arter och som upptäcktes längs kanten i ett av stolphålen och 
som kan ha varit någon form av religiös eller ceremoniell handling, ett sk. byggnadsoffer 
(PaulssonHolmber, 1997). Eldpåverkningen av tornet och demoleringen skulle också kunna förklaras 
ur ett religiöst perspektiv. Kristendomens framfart efter vikingatiden (Vikingatiden, 2020) kan ha varit 
en bidragande faktor till att tornet brändes och demolerades. Dessutom ligger det förmodade gravar 
sydväst om tornet, som var fyndtomma i form av mänskliga skelett, som måste tas i beaktande i 
tolkningen av religiös påverkan i form av återbegravning på kristliga kyrkogårdar. Fynden som 
påträffats tyder inte på någon aktivitet som sträcker sig längre än vikingatid av allt att döma. Man har 
helt enkelt förstört en hednisk plats och utrotat all form av bevis på hednisk kultur.  

Det som skulle kunna tala emot en förklaring om en ceremoniell plats är att det inte finns några 
liknande platser med ett torn av samma dimensioner där det har gått att bevisa ceremoniell aktivitet 
(ännu) längs Gotlands kust, eller för den delen i andra delar av Östersjön. Det finns däremot estländska 
motsvarigheter till fornborgen Gudings slott (Lang, 2007), som är snarlika. Fornborgen Gudings slott 
ligger ca 600 - 800 meter ifrån tornet och husen och har förmodligen varit en ceremoniell plats. 

I Jessens och Terkildsens studie jämförs Toftum-tornet med flera andra torn från både Tyskland och 
Danmark. Bland dessa torn finns det ett torn som omnämns kort och som är snarlikt Eke-tornet. Det 
Møllemarksgårdska tornet (figur 4) har liknande dimensioner som tornet i Eke, 5,4 x 4,3 m med fyra 
stolphål mellan 80 - 89 cm djupa vilka står ca 2,8 meter från varandra. Likt Eketornet står 
Møllemarksgårdska tornet i direkt anslutning till några få hus men med skillnaden att det är daterat 
romersk järnålder och inte vikingatid. Det Møllemarksgårdska tornet har också en vall runt om och en 
öppning i norr. I beskrivningen från utgrävningsrapporten går det att läsa (Frandsen, 2006):  

”sb. 142. Fortsat undersøgelse (AUD 1999, 636) hvor der foreløbig er udgravet syv hustomter og en 
staklade, men bopladsresterne fortsætter både mod nord, øst og syd. En af gårdene var i sin yngste 
fase nedbrændt, med ekstremt gode bevaringsforhold til følge. Der fandtes grebning, brolægninger, 
gulvlag, ildsteder og knuste lerkar. Til den yngste fase hørte sporene af en interessant sidebygning, 

"tårnet", en lille, treskibet hustomt med væggrøft, ca. 5 x 4 m, med indgang i nord og udvendig 
brolægning mod vest og syd. Med bopladsens dybeste stolpehuller, 80-90 cm,  kunne der være tale om 

en kraftig eller høj konstruktion, måske et udsigstårn. I så fald en velvalgt placering hvor man 
formodentlig kunne se ud over Ho Bugt”

Precis som Eke-tornet är detta ett kompakt torn. I dess direkta närhet finns dock inte, efter sökningar i 
den danska motsvarigheten till fornsök, någon form av sliprännor registrerade eller en fornborg i 
närheten.
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Bild 4, Møllemarksgårdska tornet med stolphål och vallvägg markerat i svart (från J.nr. VAM 1302, SB 190, 714–142 
hämtad 2020-08-18 11:50)

En tredje tolkning eller möjlig förklaring för Eke-tornets funktion är att tornet har varit 
multifunktionellt, dvs, både religiöst och praktiskt. Det kan ha fungerat både som central punkt för 
religiösa aktiviteter samtidigt som det kan ha fungerat praktiskt både som utkikstorn och 
samlingspunkt. Tornets funktion har ändrats allt eftersom efter behovet.  

I dagsläget är dock tornets funktion svårtolkad. Det behövs mer referensmaterial för att med säkerhet 
bedöma tornets funktion och determinera om det har varit av en ceremoniell eller av en annan mer 
praktisk art. Det mest troliga hittills dock är att det rör sig om en ceremoniell plats. Dels med tanke på 
att det finns gravområde, dels för att det ligger nära en förmodad ceremoniell plats, Gudings slott, dels 
för att det finns byggnadsoffer.  

Samtidigt går det inte att utesluta att tornet kan spegla en militär eller praktisk aspekt i samband med 
om Gudings slott visade sig vara en försvarsanläggning. Men det är inte lika troligt som en 
ceremoniell förklaring. Framtida forskning får utröna vad för betydelse Eke-tornet har haft och om det 
varit av ceremoniell eller praktisk/militär art. Det bör avslutningsvis poängteras att det mycket väl kan 
finnas flera paralleller längs den gotländska kusten, men att det är vår okunskap om denna typ av 
lämningar som gjort att vi inte noterat dessa. Det kan erinras om att tornet i fornminnesregistret var 
upptagen som en grav med plundringsgropar.
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Bilaga 4.  

Att lägga till i Eke.  

Av Mathias Engblom 

Bakgrund och syfte 

Under de tre år som projektet The Connecting Point pågått har tolkning av landskapet varit ett centralt 

redskap för att analysera aktiviteterna på Ekekusten. Centralt i tolkningen av ett kustnära landskap är, 

föga förvånande, kusten. Fornlämningarnas förhållande till havet är något som redan tagits upp i 

projektet, till exempel gällande Gudings slotts position på en udde under bronsålder. Närhet till havet 

kan ha flera olika orsaker. I Gudings slotts fall så kan havet ses som en fysisk barriär som avgränsade 

platsen och kanske hade defensiva egenskaper, eller möjligtvis hade närheten till havet en symbolisk 

betydelse. Havet är också en viktig resurs för människor som bor vid kusten, vilket är den aspekt som 

detta arbete kommer att fokusera på. Havet som resurs har två huvudsakliga tillämpningar under 

förhistorisk tid, det underlättade transporter och det var en källa till mat och animaliska produkter. I det 

första fallet är ett fartyg absolut nödvändigt, och i det andra fallet underlättar ett fartyg markant. Syftet 

med detta arbete är därmed att undersöka om det finns belägg för en förhistorisk angöringsplats på 

Ekekusten, och om den kan kopplas till de fornlämningar som projektet berör. 

Fornminnesmiljön på Eke 

kust 

Kusten som The Connecting Point 

berör rymmer fornlämningar som 

varierar i tid från bronsålder till 

medeltid. Karaktären av dessa 

fornlämningar är också varierande, 

med både gravar, husgrunder och 

försvarsverk. På figur 1 är de olika 

fornlämningarna markerade med 

svarta punkter och höjden över 

haver är markerat med röda sträck. 

Den äldsta fornlämningen är 

Gudings slott, RAÄ 49:1, vars 

tidigaste dateringar sträcker sig 

tillbaka till bronsåldern, och har 

sett aktiviteter, endera sporadiskt 

eller kontinuerligt, fram till 

medeltiden (Carlsson & Bokor 

2018: 37–39). Längre ner mot 

kusten finns fornlämningarna som 

tillsammans utgör RAÄ 99. Dessa 

är alla bedömda som husgrunder, 

inklusive ett torn, som ligger inom 

50 meter från varandra. Tornet Figur 1: Fornlämningarna på Ekekusten 
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daterades med hjälp av trä från två av stolparna, 

vilket placerade anläggningen i tidig vikingatid, ca. 

800-tal. C14 dateringar från diverse kolfynd från 

husgrundernas härdar i närheten gav varierande 

resultat, men anläggningarna är av allt att döma från 

600-tal. Även här hittades dock indikationer på 

aktivitet ännu på medeltiden (Carlsson & Bokor 

2019: 23–32). 

2020 års utgrävning fokuserade dels på RAÄ 100, 

vilket är tre gravar som alla visade sig vara tomma, 

och inte är av stort intresse för denna delrapport. 

Den andra nya anläggningen som öppnades under 

sommarens utgrävning, RAÄ 95:1, är av större 

intresse för detta arbete. Den antogs vara ett 

gravfält, men efter sommarens utgrävning är denna 

bedömning inte alls lika klar, och en av 

anläggningarna visar mer tecken på husgrund än 

grav. De två anläggningarna som ännu har aspekter 

som indikerar grav saknar dessutom mänskliga 

kvarlevor, så när som tre fingerfalanger. C14 

dateringar av fynd från dessa anläggningar har ännu 

inte gjorts, men fynden indikerar även här ett 

relativt brett tidsspann, från en armborstfibula av en 

typ vanlig på 500-tal till östersjökeramik som hör 

hemma i 1200-tal. I samma område som RAÄ 95:1 

förekommer stenar med sliprännor och slipytor, RAÄ 98:1. 

Orsaken att höjdkurvor är inkluderade i 

figur 1 är att alltsedan istiden slutade har 

Norden påverkats av landhöjning, och det 

inkluderar naturligtvis även Eke. Det finns 

olika studier som räknat ut hur mycket 

landhöjning som skett genom åren, och 

landhöjningen har inte varit konstant, men 

ett aggregat av olika beräkningar ger en 

tillräckligt god bild för detta arbete. Figur 2 

är en beräkning av strandförskjutningen i 

Fröjel och eftersom Eke är något sydligare 

än Fröjel kan det tänkas att landhöjningen 

inte är lika markant i Eke. Den geografiska 

skillnaden mellan Eke och Fröjel är dock 

så liten att skillnaden inte är praktiskt 

märkbar. Som exempel kan tas 

tremeterslinjen i figur 1, som representerar 

strandlinjen på 500-talet där det kan ses att 

RAÄ 95:1 ligger exakt på kusten samma tid 

som de tidigaste fynden där är daterade. 

Vidare bakåt i tiden kan ses att 

upphöjningen som Gudings slott ligger på 

Figur 2: Strandförskjutning i Fröjel 

Figur 3: De moderna fiskelägena 
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var en udde ut en gång i tiden, medan både RAÄ 99 och RAÄ 95:1 ligger i närhet till en vik under delar 

av järnålder. 

 

Angöring Eke 

Med tanke på närheten till havet genom alla år kan det tyckas att det borde finnas en angöringsplats i 

närheten av fornlämningarna för transport, havsexploatering, eller både och. Före en potentiell 

förhistorisk anläggningsplats pekas ut bör vi se på de angöringsplatser som vi med säkerhet vet har 

funnits i området. 

Figur 4: Skifteskarta över Eke socken, 1703 
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Under sen tid finns två fiskelägen klart synliga i landskapet mindre än 300 meter från närmaste 

fornlämning, RAÄ 95:1, som projektet berör, vid namnen Bybod och Djaupkrok. Det finns även ett 

tredje fiskeläge i Eke socken, Petsarvebod, som ligger längre från fornlämningarna åt väster, men ändå 

inte bör glömmas bort. Som kan ses på kartan i figur 3 så ligger båda dessa fiskelägen i  kanten av en 

relativt bred vik. En vik är ett naturlig skyddat läge för båtar att lägga an i, då det är skyddat från hög sjö 

och till viss del även vind. Värt att notera här är att ingen av de moderna fiskelägena ligger särskilt djupt 

inne i viken, snarare ligger de på kanterna av viken, närmare mynningen. Det kan finnas olika 

förklaringar till detta, men det är troligt att det handlar om en kombination av praktiska överväganden. 

Gotlands östkust är både långgrund och stening, vilket betyder att ju längre in i en vik angöringsplatsen 

finns desto mer svårtillgänglig är den från havet. En ideal angöringsplats skulle därmed vara ett ställe där 

djupet inledningsvis ökar så snabbt att det går att segla till stranden, följt av en farväg utan grynnor som 

fortsätter ut till havs. På land är det även fördelaktigt om marken är någorlunda flack, för att underlätta 

när båten dras upp på land. Praktiska överväganden som dessa är något som fiskare för 100 såväl som 

1000 år sedan beaktade. Ytterligare praktiska beaktanden på land, som kan ses på de historiska 

fiskelägena, är en väg som leder till fiskelägena, samt strukturer så som båt och båtlänningar. 

Arkeologiska exempel från liknande ställen, till exempel i Sundre, visar att även under äldre tid var ett 

skyddat läge inte nödvändigtvis det viktigaste att tänka på när ett fiskeläge anlades (Carlsson 2008: 23). 

 

Figur 5: Del av karta över laga skifte i Eke, 1872 
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Att följa de historiska fiskelägena bakåt i tiden går bara till år 1872, där en laga skifteskarta visar både 

Djaupkrok och Bybod. På den äldsta kartan som finns över Ekekusten, en skattläggningskarta från 

1703, så syns inga tecken på ett fiskeläge. På skattläggningskartan finns ingen namngivning som 

indikerar fiskeläge och det finns inga klart utmärkta båthus eller fiskebodar. Detta är inte ett bevis på att 

de inte fanns eftersom lantmätare inte alltid märkte ut mindre fiskelägen. De finn heller inga vägar som 

leder direkt till den vik där de senare fiskelägena finns, men intill viken till öster leder en väg till ett ställe 

som kallas ”Diupkrook lunde”. Namnet Djaupkrok kan alltså spåras i denna äldsta karta, med namnet 

”Diupkrook lunde” samt även namnet ”Diupwiiks Krook” som ser ut att användas strandkanten i viken. 

Även för över 300 år sedan är det klart att det fanns en tydlig vik på samma plats, vilket rimligtvis skulle 

vara ett lämpligt ställe för ett fiskeläge. Märkbart nog så kallas viken för ”Eke Wiik”, vilket kan tyda på 

att det är den mest betydelsefulla viken för ekeborna. 

 

Angöring under 

förhistorisk tid 

Eke kust har sett aktivitet under 

tusentals år, och under den tiden 

har kustbilden ändrat enormt 

mycket och kustlinjen har 

förflyttat sig långt utåt. I och med 

denna förändring av kusten bör vi 

förvänta oss olika angöringsplatser 

från skilda tider, då de eventuellt 

måste överges när vattnet sjunker 

undan. Hur en angöringsplats ser 

ut kan variera med tiden, ofta 

anses angöringsplatser bli mer 

komplexa och avancerade med 

tiden. Detta beror på att när 

människan konstruerar större 

fartyg så behövs mer komplexa 

angöringsplatser (Ilves 2012: 94–
96). Den enda arkeologiska 

fartygstypen som hittats fram till 

bronsålderns slut är stockbåtar, 

fartyg gjort tillverkade av 

urholkade trädstammar. Från 

förromersk och romersk 

järnålder hittas de äldsta fynden 

av fartyg med bordläggning av plankor, av dessa är hjortspringbåten det äldsta exemplaret, daterat till 

mellan 300–400 e.Kr. Dock finns det hällristningar från bronsåldern som möjligtvis avbildar liknande 

båtar som hjortspringbåten. Från folkvandringstid fram till tidig medeltid, ca. 500–1050 e.Kr, är 

klinkbyggda långbåtar normen. Under medeltiden börjar djupgående och mycket tyngre fartyg användas 

(Ilves 2012: 96–97). Det kan alltså tyckas att fram till järnåldern var angöringsplatser onödiga, och fram 

till medeltiden kunde de vara minimala, och det finns onekligen ett korn av sanning i det. Bara för att 

en stockbåt går att dra upp var som helst betyder dock inte att människorna som använde dem inte ville 

underlätta angöringen för sig. När långbåtar blir vanligare är rimligtvis angöringsplatser ännu viktigare, 

och någon form av kaj är att föredra så att båten kan förtöjas medan den ännu är i vattnet. 

Figur 6: Trolig angöringsplats under bronsåldern 
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Även om det är osäkert när exakt 

Gudings slott konstruerades, det var i 

alla fall i bruk redan under sen 

bronsålder, runt 800 f.Kr, när 

strandlinjen var ca. fyra meter högre än 

den är i dag. Det är inte otänkbart att 

konstruktionen är några hundra år 

äldre än så, vilket skulle placera 

strandlinjen ca. fem meter högre än i 

dag (Nordin: 2011: 15). Med tanke på 

att det är lätt att angöra med stockbåt 

så kan en angöringsplats vara relativt 

nära ens destination, men eftersom 

Gudings slott omges av vallar är en 

angöringsplats nära öppningen (i 

sydost) att föredra. På figur 6 har jag 

därför ringat in det mest troliga stället 

för en angöringsplats under 

bronsåldern, området är rätt stort för 

att tillmötesgå ett brett tidsspann, ca. 

1000 f.Kr. till ca. 500 f.Kr. 

Anläggningarna och fynden som 

undersökts under projektets gång 

indikerar att från folkvandringstid till 

medeltid, ca. 400–1100 e.Kr. har 

aktivitet på Ekekusten främst skett sydväst 

om Gudings slott. En potentiell orsak till 

detta är att både RAÄ 99 och RAÄ 95:1 

ligger nära kanten av en vik under 

järnåldern, en position med stora likheter 

till det historiska fiskeläget. På figur 7 har 

jag ringat in den positionen under 

folkvandringstid och vendeltid med en 

cirkel samt en liknande position under 

vikingatid och medeltid med en annan. 

Nära tremeterslinjen finns det inget som 

indikerar en angöringsplats i terrängen, 

men det är svårt att säga eftersom 

vegetationen är mycket tät, och det ligger 

stenar överallt. Vid den andra inringningen 

på figur 7 påträffades däremot intressanta 

formationer i landskapet. Runt 120 meter 

från anläggning 95:1 finns två stensträngar 

som bedömdes vara möjliga båtlänningar, 

vilket är en upplagd stenrad som omger en 

stenfri inseglingsränna för båtar. Dessa låg 

dessutom utmed en tydlig sänkning i 

landskapet, som sammanfaller med 

tvåmeterslinjen över havet. Cirka 10 meter 

Figur 7: Troliga angöringsplatser under järnåldern 

Figur 8: Lämningar i landskapet som indikerar en vikingatida 
och tidig medeltida angöringsplats 
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från båtlänningarna upp mot land låg två formationer i landskapet som initialt tolkades som möjliga 

stolphål. Ett av dessa grävdes ut men visade tyvärr inga tecken på att ha haft en stolpe i sig. Det rörde sig 

i stället om platsen för ett större träd som ruttnat bort, där endast delar av stubben fanns kvar. Trots 

ofullständiga bevis är detta det mest lovande läget för en angöringsplats under den yngre järnåldern och 

tidiga medeltiden. 

Förhållandet till fornlämningarna 

Av de kända fornlämningarna vid Ekekusten, varav många grävts ut under de tre år som detta projekt 

pågått, finns det tre fornlämningar som potentiellt kan kopplas med en angöringsplats. Den första, och 

minst signifikanta, av dessa är RAÄ 99, framför allt RAÄ 99:1. Anläggningarna i RAÄ 99 är en samling 

huskonstruktioner, och RAÄ 99:1 har bedömts vara ett kraftigt torn från vikingatiden, baserat på 

stolparna ((Carlsson & Bokor 2019: 25). Tornet kan inte direkt knytas an till en angöringsplats, men ett 

torn som ser ut över vik är något som syns på långt håll från havet. Ett sådant torn påminner i modern 

tid om en fyr och det är inte omöjligt att tornet potentiellt skulle ha haft en roll i att leda fartyg, möjligtvis 

som sekundär roll. Trots att de inte är omöjligt är det dock 

inget som bör antas utan bevis, de första beläggen för fyrar 

i Norden är från medeltiden (Norman 1995: 79–80). Även 

utan eld kan dock en hög byggnad i flack terräng agera 

som ett sjömärke. 

Den andra lämningen som kan förknippas med en 

angöringsplats, i alla fall i en sekundär bemärkelse, är alla 

stenar med slipytor och sliprännor som ligger längs kusten 

nära anläggning RAÄ 95:1. Alla dessa stenar bildar 

tillsammans RAÄ 98:1 och ligger på mellan två och tre 

meters höjd. Sliprännor är en föga förstådd fornlämning 

och det finns ingen koncensus på vilket syfte de tjänar. 

Arkeologer kommer dock generellt överens om att 

slipstenar och sliprännor är tillverkade av människor och 

att de är kopplade till vatten. Detta, och de 

strandförskjutningsberäkningar som gjorts (se figur 2), 

antyder aktivitet på, och möjligt bruk av, denna kustremsa 

under andra hälften av järnåldern. 

Den fornlämning projektet undersökt som har störst 

potential att vara kopplat till en angöringsplats är RAÄ 95:1, utgrävd under sommaren 2020. Från 

början antogs RAÄ 95:1 vara ett gravfält, men efter utgrävningen är detta mindre säkert. I denna 

delrapport är anläggning 2 och 3 av störst intresse. Som kan ses i figur 9 är anläggning 3 närmast 

rektangulär, och efter att torvlagret var borta upptäcktes också ett tätt packat lager med mindre sten som 

kan indikera ett golv. Alla utom ett fynd som hittades i anläggningen var dessutom längs den västra 

kanten. Allt detta pekar på att anläggning 3 borde ses som ett hus snarare än en grav. Med tanke på att 

anläggning 3 är den närmaste fornlämning till båtlänningarna, inom 120 meter, är det troligt att de är 

kopplade, speciellt med tanke på fynden som hittades i anläggningen. Anläggning 2 är ingen byggnad, 

tvärtom är det den enda anläggningen i RAÄ 95:1 som innehöll mänskligt material över huvud taget, 

även om det endast var tre fingerfalanger från en eller flera unga individer. Även här är det dock fynden 

som gör anläggningen intressant i förhållande till detta arbete. 

Figur 9: Anläggningarna i RAÄ 95:1 
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Fyndens gåta, nitar för båtar? 

Delar av materialet som påträffats i samband med de arkeologiska undersökningarna kan med vidare 

forskning möjligtvis kopplas till en angöringsplats, till exempel genom kemiska analyser på keramiken 

eller en osteologisk analys av djurben. De fynd som i detta skede är relevanta i förhållande till en 

angöringsplats är dock järnmaterialet, specifikt järnnitarna som hittades i ansenliga mängder i både 

anläggning 2 och 3 i RAÄ 95:1. 

I RAÄ 95:1 anläggning 2 var många av järnföremålen kraftigt korroderade, men 33 av dem kan 

identifieras som nitar. Nio brickor går att se, men det finns flera järnföremål som är platta, så det är 

troligt att det finns mera brickor. Det finns endast ett exemplar av en komplett nit och nitbricka ihop, 

även den är kraftigt korroderad. Av de nitar som var tillräckligt hela för att mätas var den överväldigande 

majoriteten mellan 2 och 3 cm långa. Tre nitar var mellan 3 och 3,5 cm långa. Längst var två nitar som 

var 4 cm långa, en av dessa var dessutom mycket tjock. Största delen av fynden påträffades i 

koncentrationer i mitten av anläggningen, men enstaka nitar fanns även längre ut mot kanterna. Överlag 

gick det inte att se något klart mönster i nitarnas spridning. 

I RAÄ 95:1 anläggning 3 framkom både nitar och brickor, dock inte i samma mängd som i anläggning 2 

och det gick totalt att identifiera fem nitar och tre brickor. Överlag var fynden i anläggning 3 i lite bättre 

skick än i anläggning 2 och det fanns inte mycket icke igenkännbara järnklumpar. Det fanns 5 

järnföremål som inte kunde kallas bricka eller nit med säkerhet men de är mer nit- eller brickliknande 

än de klumpar som hittades i anläggning 2. De två nitar som var hela nog att mätas var omkring 3 cm 

långa. Fynden låg alla längs den västra väggen. 

Anläggning 2 och 3 i RAÄ 95:1 är de två huvudsakliga anläggningarna som är intressanta i detta 

sammanhang, men gällande nitarna bör två andra anläggningar nämnas. I RAÄ 95:1 anläggning 1 

hittades inga nitar eller brickor, men det fanns en hel del järnrika stenar. Av intresse är också RAÄ 99, 

där endast fem järnobjekt hittades i år, plus ytterligare några tidigare år. Endast en av dessa var en nit, 

men det exemplaret var en komplett nit med fäst bricka i mycket bra skick. 

Det är frestande att se på alla nitar som påträffats som båtnitar, men det bör inte glömmas att nitar kan 

användas i andra träkonstruktioner förutom båtar. Under vikingatid och tidig medeltid användes nitar 

främst i byggandet av båtar, vagnar och försvarsverk. Andra träkonstruktioner så som kistor, byggnader 

och slädar är oftast tillverkade med andra fogningstekniker, men även där användes nitar i vissa fall 

(Johansson 2006: 14–21). 

Figur 11: Urval av nitar från RAÄ 95:1 Anläggning 2. Från höger till vänster:Den största niten, två stycken 
brickor, det almänna skicket på järnmaterialet i anläggning 2, två bilder av den enda hela niten i anläggning 2, 
nit och bricka, nithuvud 
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I fartygskonstruktioner används nitar av olika storlek för olika delar av fartygen. Största delen av nitarna 

som används under en fartygskonstruktion är de nitar som håller ihop bord, dessa nitar bör alltså vara 

dubbelt så tjocka som en bordsplanka. Även mellan dessa är det viss variation, eftersom bordsplankor 

är tunnare i ändarna och därmed blir bordsnitarna kortare i fören och aktern. Ibland förekommer 

laskningsnitar, för att skarva bordplankor, som är dubbelt kortare. Längre nitar används för att fästa 

borden i spanten och spantblocken, samt vid fästning och laskning av kölen. De längsta nitarna är 

slutligen rodernitarna som fäster styråran vid fartyget. Exakta hur många av dessa olika typer av nitar 

som bör finnas för att bevisa ett fartygs existens eller typ av går inte att säga, eftersom stor variation 

mellan olika fartyg existerar (Johansson 2006: 6). 

85% av nitarna i anläggning 2 är mellan 2–3 centimeter, vilket är den vanligaste längden som hittas i 

båtgravar. 85% är mer än genomsnittet av nitar som vanligtvis är bordsnitar, vanligtvis ligger de på 50–
70% (Johansson 2006: 6), men med tanke på att stora delar av järnmaterialet är korroderat och att 

konstruktionen kan variera mellan fartyg säger det inte mycket. Variationen med några få större nitar 

passar också om det handlar om båtnitar. En slutgiltig bedömning av nitarna som båtnitar hämmas av 

den stora mängden korroderat järnmaterial, vilket representerar en för stor okänd faktor. 

Enligt undertecknad finns det tre olika förklaringar till nitarna i RAÄ 95:1. Den första är att det inte 

handlar om båtnitar, utan är nitar som har använts till något helt annat. Med tanke på den stora 

mängden nitar anser jag detta som möjligt men osannolikt. Den andra är att det gäller en båtgrav där 

nitarna som satt i en båt som gravsattes när graven först gjordes blivit omrörda under en senare 

uppgrävning, troligtvis för återbegravning av den begravda individen senare, likt några gravar vid 

Gudings slott (Carlsson & Bokor 2018: 28). Detta är mer sannolikt med tanke på att kvarleva av 

människa har hittats, men i extremt liten mängd. Det tredje alternativet, och det alternativ som har 

koppling till ett förhistoriskt fiskeläge, är att det har skett underhåll eller demontering av båtar vid RAÄ 

95:1. Eftersom anläggning 3 efter årets undersökningar främst bör ses som ett hus snarare än en grav, 

kanske det bör ses som ett båthus eller en sjöbod. I arkeologiska undersökningar av huslämningar hittas 

ofta lösfynd i kanterna av husen, vilket kan bero på att artefakter kanske sopats undan och hamnat 

under golvet. I RAÄ 95:1 anläggning 2 ligger däremot mycket järnföremål relativt centralt i 

anläggningen. I anläggning 2 finns också mycket mer oigenkännligt järnskrot än i anläggning 3. Jag anser 

det därmed troligt att RAÄ 95:1 anläggning 3 var ett båthus eller sjöbod, att det bedrevs underhåll eller 

demontering intill byggnaden, och att järnskrot dumpades vid anläggning 2. Detta motsäger inte att 

anläggning 2 skulle vara en grav innan fartygsverksamheten skedde, graven kan möjligtvis vara 400–500 

år äldre än järnnitarna. Av dessa alternativ anser jag att både alternativ två och tre är trovärdiga, och en 

vidare utgrävning av området mellan anläggning 2 och 3 är nödvändig för att uppnå säkrare slutsatser. 
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Den närliggande kusten 

Avslutningsvis kan en undersökning av det närliggande kustområdet hjälpa till att sätta Ekekusten i rätt 

kontext. En kartstudie av den närliggande kusten visar att stenar med sliprännor och slipytor ligger tätt i 

både Eke och Grötlingbo socken. Dessa ligger överlag på samma höjd som stenarna med sliprännor 

ovanför Bybod, och det är inte 

heller ovanligt att de ligger i 

närheten av gravfält. Ett ställe på 

den närliggande kusten som är 

av stort intresse är en punkt 

något över tre kilometer söder 

om Gudings slott. På detta ställe 

finns en fornborg på en 

liknande höjd som Gudings 

slott, med både gravar, 

förhistoriska husgrunder och 

slipstenar i det omedelbara 

området. Nästan mitt emellan 

dessa två fornborgar finns 

Petsarvebod, ett sentida 

fiskeläge, och även där finns det 

tecken på gravstenar och 

förhistorisk husgrund i 

närheten. Det finns således 

indikationer att kusten i Eke 

socken samt grannsocknarna var 

en plats för omfattande maritim 

verksamhet under förhistorisk 

tid. Ur ett större perspektiv kan 

det vara intressant att se området 

som omger Gansviken under 

förhistorisk tid som ett ställe 

med stor potential för maritim 

aktivitet. 

Sammanfattning och 

slutsats 

Bevisen för en förhistorisk angöringsplats på Ekes kust är, något paradoxalt, mångfaldiga men inte 

avgörande. Trots bristen på klara bevis i äldre historiska kartor är fornlämningar så som båtlänningarna 

samt fynd så som nitarna starka indicier för en förhistorisk angöringsplats. Med tanke på den bild som 

fornlämningarna i Eke och Grötlingbo socken ger, samt det geografiska läget, är det sannolikt att det 

skett maritim verksamhet vid Ekekusten. Det kan rentav vara så att det var ett område med omfattande 

maritim aktivitet. Vilken form denna aktivitet tog är svårt att säga med den information som nu finns 

tillgänglig. Det är också troligt att en angöringsplats vid Ekekusten hade olika syften under olika 

tidsperioder, och att den hade många syften kontemporärt. Exempelvis kan den vikingatida och tidig 

medeltida angöringsplatsen varit en angöringsplats för besökare till Gudings slott som uppenbarligen var 

viktig under den tiden. På samma gång kan angöringsplatsen ha använts vid till exempel fiske eller 

Figur 12: Gansviken, med fornborgarna utmärkta 
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sjöfågeljakt. Det står klart att indikationerna för en angöringsplats på Ekekusten under förhistorisk tid är 

tillräckliga för att rättfärdiga vidare forskning. En arkeologisk undersökning mellan anläggningarna i 

RAÄ 95:1 kunde klargöra om aktiviteterna vid platsen är kopplade till sjöfart. En vidare undersökning 

av området nära båtlänningarna kan säga mycket om angöringsplatsens existens och karaktär. Mindre 

anmärkningsvärda angöringsplatser kan vara svårare att se, både arkeologiskt och i landskapet, än större 

hamnar. Detta förringar dock inte deras betydelse, speciellt i ett landskap som sydöstra Gotland där 

sådana angöringsplatser mycket väl kan ha varit de huvudsakliga angöringsplatserna. 
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1 Introduktion: Gudings slott fornborg 
Sedan slutet av 1980-talet har det bedrivits omfattande arkeologisk forskning på det 
gotländska landskapet, som till viss del har kunnat knytas till projektet the connecting point 
efterhand. Den vetenskapliga grunden har bland annat omfattat frågor om bebyggelse-förändringar, 
landskapsutnyttjande, kontinuitet och förbindelsen mellan hamn och handel under vikingatida 
förhållanden. Väsentligt för projektet har likaså varit sammanhanget mellan den vikingatida 
bebyggelsen och äldre fornlämningar samt relationen mellan 1600-talets gårdar på 
Gotland. Forskningen har gett upphov till omfattande arkeologiska lämningar, 
vilka påvisat indikationer om att det företas en anmärkningsvärd förändring av kustnära aktiviteter på ön 
under loppet av äldre järnåldern. Omständigheterna till händelseförloppet är däremot ännu till viss grad 
oklart. Sommaren 2018 inledes en arkeologisk undersökning av fornborgen Gudings slott (RAÄ 49:1–3) 
i Eke socken, som ett tillägg till projektet the connecting point. Målet med den vetenskapliga 
undersökningen var dels att utforska fornlämningens kustnära miljö och följa upp och bearbeta fram en 
bättre vetenskaplig grund för forskningen. Utgrävningen återupptogs under sommaren 2019, under vilken 
det gjordes en mer omfattande fältundersökning utöver Gudings slott fornborgen och närliggande 
fornlämningar (Eke 99:1, 3–4, 101:1, 101:2). Undersökningen avslutades sommaren 
2020, där framstående fornlämningar (Eke 95:1, 99:2, 100:1–3) i form av gravanläggning och 
husgrund utgrävdes och dokumenterades. Framtida förhoppningar är att samlat material skall 
vara användningsbart i syfte att fylla den vetenskapliga kunskapsluckan som finns om fenomenet Gudings 
slott. Underlag från denna vetenskapliga text syftar till att utforska och producera nya tolkningar om 
vallanläggningen Gudings slott i sin helhet med fokus på fornborgen i Eke 
socken. Särskilda kriterier framtas gällande hur anläggningen ska analyseras och diskuteras i relation till 
andra fornlämningsplatser. Formen på anläggningen bör illustrera den fornlämningsmiljön som motsvara 
Gudings slott. Den funktionella förbindelsen och tidställningen bör motsvara den till Eke 
fornlämningsplats. Fornborgens geografiska placering i landskapet bör vara belägen intill kusten och på 
en udde. Det bör pointeras att det funktionella förhållandet till Gudings slott fornborg är något diffust, 
varpå dess funktionella aspekter enbart kan spekuleras. Sedan 1800-talet har omfattande forskning 
bedrivits i ett försök att framställa en klassificering av de gotländska fornborgarna, med en allmän 
kategorisering av fornborgar, klintborgar, flatmarksborgar och myrborgar (Cassel 1998: 130 – 132). I 
denna artikel avgränsas materialet till flatmarksfornborgar, även om enstaka klintfornborgar medräknas i 
diskussionen på grund av motsvarande fornlämningsmiljö. Kerstin Cassel (1998:139), konstaterade att 
flatmarksfornborgar i större omfattning är lokaliserade till inlandet. En källkritisk aspekt gällande detta 
avseende, berör huruvida Gudings slott borde betraktas tillhöra kategorin av flatmarksfornborgar eller 
tillföljd av järnålderns naturliga landskap, istället borde betraktas som en höjdborg (Cassel 1998: 132). I 
detta avseende iakttar författaren ett flatmarksfornborgsperspektiv, för att inte komplicera studien vidare. 
Nedan redogörs fornlämningen Gudings slott i sin helhet, med huvudsakligt fokus på fornborgen framför 
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omliggande fornlämningar.  Gudings slott är en av få sällsynta fornlämningsplatser på Gotland. För tillfället 
har få arkeologiska undersökningar genomförts kring motsvarande fornlämningar, vilket problematiserar 
tolkningsmöjligheterna och därmed förståelsen över företeelsen. Utöver Eke socken förekommer enstaka 
kustnära fornborgar på ön, som i form och läge delvis motsvarar Gudings slott. Det kan i första hand 
spekuleras huruvida formen på vallanläggningen illustrerar platsens exceptionella värde. Platsens centrala 

område är cirka 135 meter stort i 
längden (Norr-Syd) och cirka 90 
meter i bredden (Väst-öst). Laga 
skifteskartor över Eke socken 
speglar en avlång och kraftig 
stenvall som sträcker sig cirka 230 
meter i en sydlig riktning mot 
kusten (Fig. 1). Formen på 
fornborgen framträder tydligast i en 
nordvästlig – sydvästlig riktning i 
motsats till vallens sydsydöstliga 
parti, som avviker från 
förekommande fornborgar (se 
bilaga. 14). Det kan diskuteras 
huruvida iakttagelsen representerar 
en egenartad illustration av 
anläggningens sällsynthet och visar 
på en kunskapslucka om 
fenomenet. Dessvärre har det 
bortsett från utgrävningarna vid 
Gudings slott, bedrivits få 
arkeologiska undersökningar på 
motsvarande fornlämningsplatser. 
Därav kompliceras 
tolkningspotentialen av 
fornborgens funktionella betydelse, 
dels av en kunskapslucka inom 
ämnet och som vidare 
problematiseras av 
vallanläggningens placering i 
landskapet. Vad gäller datering av 
anläggningen, bör det 

uppmärksammas att fornlämningens 
tidställning ej med någon säkerhet går att datera. Illustrering över hur Gudings slott relateras i tid och rum 
styrs efter dateringsbart material från fornlämningsplatsen och interpreteras med hjälp av värden från 
höjdkurvor (höjd över havet). Hittills har den arkeologiska undersökningen illustrerat en brukningsfas 
mellan 694 f.v.t - 1200 e.v.t., det vill säga vi har en kontinuitet på platsen mellan bronsåldern tills tidig 
medeltid. Tidsställningen avser inte en datering på självaste vallanläggningen, på grund av problematiken 
över olika tidsfaser. Lämningar som anträffat innanför stenvallen borde betraktas vara del av verksamheten 
som bedrevs innanför vallen (Cassel 1998: 129, Hegardt 1991: 50). En datering på själva fornborgens som 
helhet är ännu svårdaterat, däremot representerar höjdkurvor en avgränsning bakåt i tid. Fornborgen 
utmärker sig även genom en kustnära placering, som under järnåldern varit belägen intill en udde- och 5 
meters höjdkurvan (Fig. 1). Som kartbilden illustrerar så tyckts det finnas ett mönster på vallanläggningens 
läge i anknytning till en naturlig udde invid kusten, en svårtolkad och anmärkningsvärd omständighet i 
betraktande av såväl formen som läget på vallen. Här utgörs det sydsydöstliga fornborgsområdet, där det 
tydligt framträder att anläggningen är väsentligt kraftigare i norr. Liknande fornlämningsplatser har 

Figur 1 Laga skifte karta, översiktkarta över Eke socken, Gudings slott, 
höjdkurvor. Källa Lantmäteriet, karta från 1879 
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studerats på Öland, Sandby fornborg (Fig. 2). Jan-Henrik Fallgren & John Ljungkvist uttryckte sig om 
fornborgens lågt belägna sektion i riktning mot kusten som varit en följd av havets krafter (Fallgren & 
Ljunkvist 2016: 683). Nedan beskrivs kortfattat motsvarande fornborgar till Gudings slott.  

Grötlingbo fornborgen (RAÄ 25:1) beskrivs som en 140 meter x 150 meter (N-S – Ö-V) stor anläggning 
(se bilaga. 1). Vallanläggningen framträder tydligt i en nordvästnordöstlig - sydvästlig riktning, men avviker 
delvis i stenvallens sydsydöstligt parti, vilket indikerar ett motsvarande samband till Gudings slott. Förutom 
detta kan en övrig motsvarande förbindelse till Eke relateras till fornborgens läge utmed en udde och 
längst 5 meters kurvan (höjd över havet). Grötlingbo Fornborgen är belägen i direkt anslutning till en rik 
fornlämningsmiljö som korresponderar med den omkring Gudings slott. Bilaga 2, illustrerar 
fornlämningsmiljön bestående av bland annat husgrunder (Grötlingbo 63:1), stensättningar (62:1–3, 
203:1), och stenar med sliprännor/ytor (Grötlingbo 24:1, 218:1–2, 240:1–8, 61:1, 58:1-2).   

Havdhem fornborgen (RAÄ 141:2) beskrivs som en 130 meter x 80 meter (N-S) stor anläggning (se bilaga. 
3). Stenvallen har en obestämd form, där det ej framgår hur stenvallen sträcker sig. Författaren utforskade 
enstaka befintliga kartor över området (tex: Lagaskifte karta, 1886), dessvärre kunde fornlämningsplatsen 
inte hittats (se bilaga. 4). För en mer omfattad redogörelse kring stenvallens form, se bilaga 3. Parallellt till 
Gudings slott bemärkts fornborgens läge utmed en udde och längst 5 meters kurvan samt 
fornlämningsmiljön (se bilaga. 5). Områdets omgivande lämningar korresponderar i viss mån till den av 
Gudings slott, däremot består fornlämningsmiljön uteslutande av stenar med sliprännor/ytor (Havdhem 
34:1–2, 74:1–3, 75:1, 76:1-5, 134:1-5, 135:1 & Näs 83:1-2) direkt i norr ut utmed vallanläggningens 
nordligast parti.  

Fornborgen i Fröjel (RAÄ 43:1) beskrivs som en 120 meter x 90 meter (NV – SÖ) stor anläggning (se 
bilaga. 6). Stenvallen är belägen på en klinttopp och parallellt till Havdhem är formen obestämd. Bilaga 
7, illustrerar fornborgens läge invid en udde- och längst höjdkurvan och tyder på att fornborgens läge 

Figur 2 Översiktsbild, Sandby fornborg, Öland, Vallanläggnin. Karta från? 
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avviker från Gudings slott. Stenvallen är i jämförelse med Eke fornborg placerad på en höjd mellan 33 – 
43 meter över havet och skiljer sig även i sitt förhållande till kustlinjen. Platsen motsvarar i högre grad 
fornborgen Gammelgarn 51:1. Stenvallens eventuell parallell till Gudings slott omfattas efter områdets 
omgivande lämningar (se bilaga. 7). Spår av ett kulturellt landskap omfattande husgrunder (Fröjel 43:1, 
234:1), grav- och boplatsområde (Fröjel 188:1), gravplats (Fröjel 47:1), och stenar med sliprännor/ytor 
(Fröjel 185:1, 186:1–2, 188:1). Stenar med sliprännor/ytor, flertal gravar och huslämningar visar konkreta 
paralleller till Gudings slotts fornlämningsmiljön.  

Fornborgen i Boge (RAÄ 50:1) har en okänd och diffus avgränsning vad gäller formen, vilket illustreras 
av höjddatan. Å ena sidan, skulle det kunna illustrera formen som en 232 meter x 160 meter (NÖ – SÖ 
– V-Ö) stor fornborg. Å andra sidan, skulle det kunna exemplifiera fornborgen, som en 110 x 150 meter 
(NÖ – SÖ – V – Ö) stor vallanläggning (se bilaga. 8). Den senare tyckts vara mer sannolikt när det gäller 
formen. För en tydligare förklaring till påståendet, se bilaga 3. Platsens geografiska läge avviker från 
Gudings slott, men motsvarar delvis Fröjels. Vallanläggningen är belägen på en kulle cirka 14 meter över 
dagens havsnivå. Den omgivande fornlämningsmiljö består enbart av enstaka stenar med sliprännor/ytor 
(Boge 55:1–2). Likt Gudings slott är stenarna belägna i riktning till fornborgen och i ett höjdläge på 2 
meter.  

Fornborgen i Ardre (RAÄ 1:1) beskrivs som en 330 meter x 200 meter (N-S) stor sammanhängande 
vallanläggning (se bilaga. 9–10). Vallen är delvis belägen utmed en udde på en höjd cirka 6 – 8 meter över 
havet. Formen på anläggningen är oklar men påminner utseendemässigt om den i Fröjel och Havdhem i 
högre grad. Direkt väster intill fornborgen påträffades lämningar i form av två enstaka gravar (Ardre 1:2–
3), ett gravfält som finns belägen i en sydöstlig riktning från stenvallen (Ardre 149:1) samt enstaka stenar 
med sliprännor/ytor som finns belägna sydsydöstlig riktning från borgen och direkt intill kustlinjen på en 
höjd mellan 2 – 4 meter över havet (se bilaga. 11). Det tyckts finnas ett samband mellan de varierande 
fornborgar sett till stenarnas läge i riktning mot vallanläggningen.  

Fornborgen i Östergarn (RAÄ 13:1) beskrivs som en 480 meter x 400 meter (N-S) stor stenvallanläggning 
(se bilaga. 12). Vallanläggningen föreligger placerad utmed en udde med en höjd mellan 15 – 20 meter 
över havet. Formen på vallen går att urskilja inom det sydvästliga – sydsydöstliga området, till skillnad från 
det norra partiet där formen är diffus. Direkt i en västlig riktning från fornborgens nordvästlig stenvall 
speglas ett koncentrerat område med enstaka stensättningar (Östergarn 112:1, 3–4) och koncentration 
utgörs i högsta grad av stenar med sliprännor/ytor (Östergarn 69:1, 70:1–5, 111:1, 113:1–2). Majoriteten 
av stenarna är belägna intill kusten på en höjd mellan 2–3 meter över havet. Två av 
stensättningsanläggningarna föreligger 3 meter över havet och den siste cirka 3–5 meter över havsnivån.  

Fornborgen i Östergarn (RAÄ 20:1) beskrivs som en cirka 380 meter x 190 meter (VÖ-NS) stor 
anläggning, se bilaga. 13. Vallanläggningen ligger placerad utmed en udde, längst kusten med en höjd 
mellan 9–11 meter över havet. Formen på stenvallen utmärks på kartan, där det är möjligt att urskilja 
ytorna. Stenvallen är mer omfattande och motsvarande till Gudings slott än närliggande fornborg (13:1). 
Cirka 900 meter öster om fornborgen speglas ett fornlämningsfattigt område, där endast tre enstaka 
stensättningar förekommer (Östergarn 22:1, 25:1, 104:1).  
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2 Teoretiskt resonemang till fenomenet Gudings slott 
Som ett resultat av Gudings slotts fenomenets särskildhet- och komplexitet blir frågan om ett teoretiskt 
resonemang bakom fornlämningen problematiskt. Fornlämningsmiljön borde uppfattas ur ett spekulativt 
tankesätt. Till följd av två synpunkter gällande anläggningens sällsynthet och bristen på arkeologiska 
undersökningar över motsvarande fornlämningsplatser. Forskningshistoriken över fenomenet är oerhört 
begränsad, vilket problematiserar tolkningen av materialet. Den arkeologiska undersökningen på Gudings 
slott under sommaren 2018 och 2019 visade enstaka fornlämningar (anläggningar). På basis av 
osteologiskt- och arkeologiskt fyndmaterial har undersökningen urskilt två separata användningsfaser 
innanför fornborgen. I första hand tolkats företeelsen i relation till en ceremoniell plats, som utnyttjades 
under tidsperioden äldre järnåldern. En i högsta grad mer utredd tolkning är att platsens har haft en 
sekundär användning som en begravningsplats under yngre järnåldern, vilket styrks av den osteologiska 
sammanställningen samt av att gravarna speglade även sekundära gravar. Det bör även noteras att 
ovannämnda tolkningar delvis baseras på ett spekulativt förhållningssätt. De konstruktioner som 
påträffades innanför fornborgen omfattade en härd och husgrunder, vilka ej påvisade spår på att 
vallanläggningen utnyttjades som en boplats. Därav har fornborgens anknytning till bosättningsmönster 
utesluts från diskussionen. Likaså har fornlämningstypen i större omfattning behandlas i relation till 
termen försvarsanläggning (Cassel 1998: 130). Johan Hegardt håller fast vid hypotesen att under loppet av 
äldre järnåldern präglas det gotländska landskapet av en ökning av militanta verksamheter och därmed 
Hegardt betraktade Gudings slott i ett dylikt sammanhang (Hegardt 1991: 63–64). Ett militärstrategiskt 
perspektiv har uteslutits från det teoretiska resonemanget tillföljd av att synvinkel bygger på distinkta spår 
i landskapet som därmed avviker från Gudings slott fenomenet. Belägg på en försvarsanläggning illustreras 
invid Sandby fornborgen varvid tydliga mönster på en dylik försvarsanläggning görs sig synlig (Fallgren & 
Ljungkvist 2016: 683).  

Sammantaget står vi mellan en arkeolog som bör vara medveten över sin tolkning i relation till det 
förflutna. Tankegången prövas ständigt och är ständigt i förändring och utvecklas under samverkan med 
omständigheterna kring företeelsen. Arkeologen uppfattar sällan den fullständiga bilden av den rumsliga 
relationen mellan fornlämningarna. Forskarens tolkningspotential påverkas av forskarens färdigheter och 
kunskaper inom ett specifikt ämne samt förmågan att tillämpa varierande tillvägagångsätt i sin 
tolkningsprocess.  

Exempel på en spekulativ tolkning är tolkningen av vallanläggningens kraftiga murar belägna i nordvästra 
och sydöstliga ytområdet. Vallens kraftiga murar har granskats i relation till människan under järnåldern. 
Resonemanget bakom tolkningen är att fornborgen möjligtvis haft ett symboliskt värde för människorna. 
När järnåldersmänniskor färdades till Gudings slott, beskådade individerna av en kraftig stenvall. Ett 
sådant tankesätt är problematiskt därför att synsättet förutsätter ett flertal parametrar som måste analyseras 
och jämföras.  

3 Gudings slott, en gotländsk företeelse 
Problematiken till fenomenet Gudings slott berör företeelsens ursprung – borde vallanläggningen 
interpreteras som en exceptionell gotländsk företeelse eller finns det motsvarande paralleller runt 
östersjöområdet? På basis av materialets tillgänglighet har författaren begränsat problemställningen till 
Gotland med inslag från Sandby fornborg på Öland. Huruvida frågeställningen om Gudings slott är en 
gotländsk företeelse exkluderas från diskussion för att istället betona frågan om företeelsen är exceptionell 
uteslutande till Eke socken? Frågeställningen förespråkar på en spekulativ tankegång. Gudings slott 
analyseras- och diskuteras nedan i viss grad i relation till motsvarande kontexter bland annat i Havdhem, 
Grötlingbo, Ardre, Östergarn, Gothem, Fröjel. 

Introduktionskapitlet redogörs av författaren kortfattat för formen på Gudings slott. Anläggningen är 
uppenbar i en nordvästlig – sydsydvästlig riktning i jämförelse med anläggningens sydsydöstliga parti (Fig. 
3). Däröver nämns av författare att formen på vallanläggningen representerar platsens sällsynthet och 
uttrycker en kunskapslucka inom fenomenet. Problematiken kring iakttagelsen berör om Gudings slott 
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bör tolkas som en fornborg, vallanläggning eller en gravhägnadsanläggning. Begreppen skiljs åt markant, 
en fornborg hänvisar till att avgränsa helheten av ett område, gravhägnader hänvisas till platser med gravar 
innanför stenvallen där platsen inte är helt och hållet avgränsad av vallen, samt vallanläggningar som 
karaktäriseras efter läget på flat mark och uttrycker förhållandet mellan fornborgar och gravhägnader 
(Wall 2003: 22f). Enligt Åsa Wall (2003: 24ff), formen- och lokaliseringen av fornborgsanläggningar i 
landskapet är till viss mån kritiska aspekter för tolkning av anläggningens funktionella egenskaper. 
Samtidigt förmedlar forskaren formen som utgångspunkt i funktionstolkning tenderar få kritik, vilket jag 
anser i viss mån bevittnar över kunskapsluckan i ämnet fornborgar.  

Utgångsläget kommer beröra den geografiska lokalisation- och formen på vallanläggning Gudings slott i 
korrespondens till Grötlingbo socken eftersom platserna uttrycker lätt uppfattade motsvarande aspekter, 
därefter kommer jag beröra och diskutera Gudings slott genom att utveckla resonemanget till andra 
fornlämningsplatser i förhållandet till funktionella- och tidsmässiga aspekter i tid och rum. Begreppet 
arkitektonisk är från min uppfattning tillämpbar för att betona formen på anläggningen. Grötlingbo stenvall 
speglar identiska drag över hur anläggningen löper i landskapet i relation till Eke. Tonvikt skrivs inte på 
storleksmässiga dra utan på självaste positionen intill udden (kusten) och efter stenvallens utsträckning. 
Bilaga 15, illustrerar motsvarande karaktäristiska egenskaper mellan Grötlingbo och Eke gällande formen 
och placering i landskapet. En väsentlig källkritisk aspekt är kunskapsbristen över majoriteten av 
fornborgsplatser som ingår i analysen. Det vill säga att majoriteten av fornlämningsplatser inte är 
arkeologiskt undersökta, vilket problematiserar i viss mån tolkningen. Anläggningarna sträcker sig längst 5 
meters kurvan och parallellt till Gudings slott, påvisar Grötlingbo indikationer på en sänkning i stenvallens 
sydsydöstra parti. Sänkningen kan vara svårbegriplig (Hegardt 1991: 57) och ur källkritiska aspekter 
komplicerad däremot om man betraktar platsen med nya ögon, det vill säga lägets riktning mot kusten- 
och förhållandet till kardinalstrecken (norr, söder, öster och väster). Kardinalstrecken hänvisar till de fyra 
huvudliga väderstrecken och författaren har genom GIS-metoden tillämpat ett verktyg med benämning: 
Near & Generate Near Table, verktyget beräkna anläggningens position i relation till väderstrecken. Vad 
gäller Grötlingbo och Eke i detta sammanhang är att fornlämningsplatserna korresponderar på sätt och 
viss parallellt till anläggningarnas geografiska placering. Tillföljd, motsvarande paralleller skulle kunna 
riktas mot Havdhem i förhållandet till benämningen fasta mötesplatser. Parallellen styrks bland annat av 
platsernas motsvarande omliggande fornlämningsmiljö (Wall 2003: 11ff). I jämsides till ovannämnda 
platser betraktar fornborg Ardre 1:1, Boge 50:1, Fröjel 43:1 och Östergarn 13:1 socken, vilka förutom 
Fröjel föreligger belägna i en nordöstlig riktning från Gudings slott. Platsernas relateras genom 
lämningstypen: sten med sliprännor och/eller slipytor, som allmän uppfattas i relation till benämningen, 
svärdslipning. Det intressanta med följande fornlämningstyp berör dels stenens läge intill kusten och inom 
2 meters höjdkurvan, samt företeelsens tenderar att vara placerad i en sydsydvästlig riktning från 
vallanläggningen, men enstaka förekommer belägna i en sydsydöstlig riktning. Det förekommer även 
andra fornlämningstyper såsom husgrunder och gravar som återfinns belägna invid, omliggande och/eller 
innanför vallanläggningen som indikerar paralleller mellan Gudings slott och övriga fornlämningsplatser 
(se bilaga. 2,5-6,8,11-13,16). Intressant i detta sammanhang förknippas mellan fornborgarna i Fröjel, 
Grötlingbo, Ardre, Östergarn, Havdhem i anknytning till Gudings slott. I första hand tyckts föreligga ett 
rumsligt samband gällande gravanläggningar, husgrunder och stenar invid stenvallen, dessvärre förutom 
Grötlingbo och Havdhem avviker övriga platser när det kommer till stenvallens placering intill höjdkurvan 
och i frågan om strukturella aspekter. För dagsläget, är helheten på fornborgen Havdhem svårbegriplig 
som dels orsakats av områdets åtkomlighet. Däremot läget intill 5 meters kurvan och likheter gällande 
omliggande lämningar indikerar paralleller mellan fornborgarna. Likt Gudings slott förekommer i 
Havdhem en stensträng i en sydsydöstlig riktning från vallanläggningen och framträdde vara cirka 2 meter 
i bredden, däremot frågan om längd är till viss del diffus. Iakttagelsen baseras på författarens fältbesök på 
platsen, en notering som bör tas i åtanken är att under fältbesöket var fornborgen övertäckt av skog/buskar 
som försvårade uppfattning om företeelsen. En avvikande omständighet över stensträngen ifrågasätter 
företeelsens koppling till vallanläggningen till följd av att lämningen sträcker sig ända ut till 3 meters kurvan 
(Fig. 1). Författaren ifrågasätter inte om det föreligger ett samband mellan anläggningarna utan spekulerar 
att det eventuellt handlar om två separata faser. Parallellt om vi utvecklar diskussion om Gudings slott till 
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funktionella aspekter kan uppfattningen om vallanläggningens och stensträngens koppling bli mer 
begriplig. Enligt Rune Edberg (2008:54), vallanläggningens topografiska läge bevittnar om funktionella 
sammanhang. Majoriteten av fornborgarna som redogörs uttrycker ett samband över anläggningens 
topografi och bevittnar indikationer över motsvarande aspekter till omliggande fornlämningar däremot 
avviker när det gäller läget intill höjdkurvan. Därför avgränsas återstående diskussion till Havdhem, 
Grötlingbo och Gudings slott.  

Ger Dowling i artikeln the architecture of power: an exploration of the origins of closely spaced 
multivallate monuments in Ireland, diskuterar fornborgens funktionella egenskaper (Dowling 2011: 223). 
Forskaren resonerar över fenomenet till det fysiska gränsområdet parallellt till fornborgens topografi. Det 
vill säga utrymmet mellan den interiöra- och exteriöra världen. Om vi utforskar samhörigheten som 
producerar Gudings slott monumentets framträdande i landskapet. Bör vi kunna ta hänsyn i första hand 
om det är stenvallens symbolistiska inverkningar som producerar platsens ceremoniella dimensioner eller 
motsatsen. Vallanläggningen i Eke är betydlig anmärkningsvärd från inlandet, i jämförelse när den 
betraktas från kusten. En grundläggande uppfattning om förhistoriska samhällen betonar deras investering 
i konstgjorda gränsfunktioner (Dowling 2011:223). Tillexempel, Kerstin Cassel resonerar över 
fornborgens roll i relation till det gränsfenomenet (Cassel 1998:139). Forskaren drar paralleller till 
närliggande hamnplatser, men menar också att synpunkten har potential för analyseras över diverse 
variabler. Perspektivet uttryckts även av Hegardt som tolkar Gudings slott formen i sin helhet och dra 
paralleller till människors strävan i att avgränsa ett område, som till viss mån knyts över mot sociala 
dimensioner (Hegardt 1991: 64). Om man vinklar på gränsfenomenet och dra istället paralleller i relation 
till fornborgens anknytning som en tillflyktsplats vid oroligs tider under loppet av järnåldern (Johansen & 
Ing-Marie 1993:29). På liknande sätt resonerade Hegardt över Gudings slott förbindelse till en 
tillflyktsplats i landskapet och utvecklar tankegången genom att jämföra företeelsen i relation till historiska 
och moderna monumentala byggnader (Hegardt 1991: 62). Forskaren talar för att konstruktionens 
symbolistiska värden förknippas med mytologi, religiösa kulter, esoteriska föreningar och 
maktinstitutioner samt avslutar genom att dra paralleller med vårt eget moderna samhälle (Hegardt 1991: 
65). Författaren spekulerar över Gudings slott kraftiga stenvall representerar fenomenets symbolistiska 
värden och således illustrerar grunden till varför vallanläggningen återanvänts i förbindelse till en 
ceremoniell miljö och därefter gjort upphov till platsens paralleller till begravningsplats. Järnålderns 
människa var medveten om platsens kulturella mening och därmed riktade avsevärt tonvikt på miljön. Det 
vore inte omöjligt att interpretera vallanläggningens kraftiga utsträckning i norr som en manifestation av 
social kontroll under järnåldern. Likaväl formen avseende att kontrollera främlingar i att passera 
landskapet. (Hegardt 1991: 67). För att sammanfatta diskussionen om Gudings slott vill jag avsluta med 
att beskriva en hypotes över platsens förbindelse till en hamnplats. Utgångspunkten berör stensträngen 
som sträcker sig från Gudings slott hela vägen ner mot 3 meters kurvan, som det nämns ovan så har 
författaren diskuterat företeelsen i relation till två separata brukningsfaser. Däremot anser författaren om 
man vinklar på tankegången och betraktar anläggningen parallellt till tidpunkten då Gudings slott 
vallanläggning byggdes. Möjliggörs intressanta infallsvinklar som kan producera en nyanserade grund inför 
en bättre förståelse över fornlämningen. Förutsättningen till detta uttryckts av Hegardt som anser att 
arkeologer bör vara uppmärksamma på indikationer som antyder fornborgens funktionella sammanhang 
och därmed att man inte bör dra för snabba slutsatser (Hegardt 1991: 63). 
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4 Slutord & fortsatt forskning:  
Sammanfattningsvis de fornborgar som handplockades i denna studie speglade intressanta paralleller till 
Gudings slott i avseende frågan om fornlämningsmiljön- och topografi. Dessvärre, till skillnad från 
Havdhem och Grötlingbo representerade övriga platser avvikande aspekter till vallanläggningen i Eke. Jag 
anser att vallanläggningen i Grötlingbo och Havdhem bevittnar om distinkta paralleller till Gudings slott 
som manifesteras kring stenvallens utformning, platsens topografiska läge och omliggande 
fornlämningsmiljö (se bilaga. 15).  Formen på stenvallen i Havdhem är dessvärre svårtolkad, då till min 
kännedom saknas belägg om platsen. Däremot ovannämndes att en motsvarande företeelse till Gudings 
slott indikeras av en stensträng (Fig. 1). Således uppstår frågan om stensträngen är förknippad till 
fornborgen, det vill säga om de är samtida. Frågan kan parallellt riktas över till Gudings slott och för att 
belysa företeelsen krävs djupgående arkeologisk undersökning över dylik miljö. Avslutningsvis, anser jag 
att en bättre förståelse över vallanläggning Gudings slott förknippas med framtida arkeologiska 
undersökningar över motsvarande fornlämningsmiljöer. I detta avseende, karaktäriseras Grötlingbo 
fornborg som att bilda en avgörande roll i förståelsen av Gudings slott och ge svar på frågan om Gudings 
slott är en gotländsk företeelse.  
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6 Bilagor: 

 

Bilaga  1 Översiktskarta över Grötlingbo fornborg 25:1, höjdkurvor (1–5 meter), bilden längst ner till vänster illustrerar 
stenvallen utsträckning. Karta av författaren. 
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Bilaga  2 Översiktskarta över Grötlingbo fornborg 25:1, höjdkurvor (1–5 meter), illustration av fornlämningsmiljön. Karta av 
författaren. 
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Bilaga  3 Överisktskarta över havdhem fornborg 141:2, höjdkurvor (1 - 5 meter). karta av författaren. 
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Bilaga  4 Översiktkarta över Havdhem fornborg 141:2, höjdkurvor (1 - 5 meter), bakgrundskarta Lagaskifte 1886. Karta från 
Lantmeteriet, rektifierat av författaren. 
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Bilaga  5 Översiktskarta Havdhem fornborg 141:2, höjdkurvor (1 - 5 meter), fornlämningsmiljön, stenar med sliprännor/ytor. 
Karta av författaren. 
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Bilaga  6 Översiktskarta över Fröje fornborg (RAÄ 43:1), höjdkurva & omliggande fornlämningar. Karta av författaren. 



134 
 

 
Bilaga  7 Tydligare översiktskarta över Fröjel (RAÄ 43:1), omliggande fornlämningar. Karta av författaren. 
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Bilaga  8 Översiktskarta över Boge (RAÄ 50:1), höjdkurvor, stenar med sliprännor/ytor. Karta av författaren. 
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Bilaga  9 Översiktskarta över Ardre (RAÄ 1:1), samt höjdkurvor. Karta av författaren. 
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Bilaga  10 Översiktskarta över fornborgen Ardre 1:1. Karta av författaren. 
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Bilaga  11 Översiktskarta över fornborg Ardre (RAÄ 1:1), omliggande fornlämningar, höjdkurvor. Karta av författaren. 
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Bilaga  12 Översiktskarta över fornborg Östergarn (RAÄ 13:1), höjdkurvor, omliggande fornlämningar. Karta av författaren. 
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Bilaga  13 Översiktskarta över fornborg Östergarn (RAÄ 20:1), höjdkurvor, omliggande fornlämningar. Karta av författaren. 
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   Bilaga  14 Översiktskarta över fornborg Eke (49:1–3). Karta av författaren. 
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Bilaga  15 Översiktskarta över fornborg Eke & Grötlingbo, med 1 - 7 meters höjdkurvor. Illustrationsbilden längs ner till höger 
illustrerar Gudings slott Bilden längst upp till vänster illustrerar Grötlingbo fornborg. Karta av författaren 
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Bilaga 6.   
Tomma gravar i Eke socken Gotland. Emilie Olsson  

I Eke socken har under ett par år företaget Arendus, under ledning av docent Dan Carlsson, genomfört 
arkeologiska utgrävningar av flera fornlämningar som ett led i projektet The ’Connecting Point. Bland 
annat har de grävt ut en vallanläggning under namnet Gudings slott och därtill gravar och 
huskonstruktioner i området. När de grävde ut Gudings slott fann de i murkonstruktionen, och även 
innanför och utanför vallen, ett stort antal gravar. Bland de undersökta gravarna (totalt 10 undersökta 
gravar) fanns några som var helt fyndtomma, i en annan fanns enbart några falanger av människa, men i 
övrigt ett flertal pärlor och en del mindre bronsbitar. Under utgrävningen 2018 var det tre gravar som 
avvek mot övriga undersökta.   

I gravanläggning 2 påträffades några tåben i norra 
delen, 14 pärlor, tången till en kniv och några 
bronsbeslag till en knivslida. Graven är mest 
troligtvis en kvinnograv från yngre eller mellersta 
järnåldern. Varför var det bara tåben kvar i graven? 
Om resten av skelettet hade blivit nedbrutet borde 
tåbenen ha gjort det med. Är den plundrad? Om 
den vore plundrad borde mer av benen finnas 
utspridda i graven eller i närheten vilket det inte 
gjorde. Därför har tolkningen av detta varit att den 
gravlagde i ett senare skede, efter den blivit begrav, 
blivit uppgrävd och förd till en annan plats. I 
samband med upptagandet kan tåbenen ha råkat 
ramla loss och några pärlor farit loss och därför 
blivit liggande kvar i graven (Carlsson och Bokor 
2018: 28) 

I gravanläggning 4, som liknar till utseende och 
storlek grav nr 2, påträffades enbart några 
småfragment av ben, men i övrigt inga andra 
ben från människa. Förutom benfragmenten 
påträffades 10 pärlor, ett bronsbleck från ett 
fiskhuvudformat hänge, ett tunt delvis förgyllt 
bronsbleck, som troligtvis var ett fragment av en 
brakteat, en keramikskärva och en järnbit. Även 
denna grav har tolkats som en trolig kvinnograv 
från yngre järnåldern, utgående från fynden. 
Även här undersöktes om det var en plundrad 
grav, men inga ben påträffades runt graven vilket 
har lett till en liknande tolkning av graven som 
grav nr 2, dvs att någon har flyttat den gravlagde 
(Carlsson och Bokor 2018: 30–31).    

 

 

 

 

Figur 2: Gravanläggning 4 efter avtorvning (Carlsson och 

Bokor 2018:30) 

Figur 1: Gravanläggning 2 efter avtorvning (Carlsson 

och Bokor 2018:27) 
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I gravanläggning 9, belägen i norra delen av 
vallanläggningen och på vallens utsida, fann de 
under undersökningen inga fynd alls, varken ben 
eller föremål. Anläggningen var tom från sten i 
mitten och tolkades som en plundringsgrop i första 
steget. Anläggningen undersöktes helt och inga fynd 
påträffades, de som undersökte graven fick 
intrycket att det troligtvis aldrig legat någon i graven. 
Vilket gjorde att tolkningen mer gick mot att detta 
skulle vara en kenotaf eller att den är tom av 
samma anledning som grav 2 och 4 (Carlsson och 
Bokor 2018: 36). 

Under innevarande år, 2020, undersöktes tre 
stensättningar som låg bredvid varandra på en ås i 
landskapet. Dessa var antingen helt tomma eller en 
som innehöll bara några fynd men inga ben, där 
fynden möjligen är sentida och inte har något med 
någon gravlagd att göra. De två östligaste gravarna är 
troligtvis från romersk järnålder om man ser till hur de 
är uppbyggda, detta då båda hade tydliga sydstenar. 
Och en prydlig kantkedja och en mycket flack 
stenpackning.  

Närmare kusten i en ungskog grävdes det även där 
under 2020 ut två stensättningar och en förmodad 
huskonstruktion. I ena stensättningen påträffades det 
mycket få fynd. bara några fragment av ben, vilka var 
från djur. Det fanns inget som tydde på att en 
människa varit begraven i anläggningen, även om inte 
hela anläggningen kom att undersökas. 

Förekomsten av fyndtomma gravar eller fyndfattiga 
gravar, är inget nytt fenomen utan har varit välkänt 
sedan 1800-talet. Gravar utan ben förkommer under alla förhistoriska perioder, men är vanligast under 
den äldre järnåldern (Ericsson & Runcis 1995).  

Arkeologer har haft flera hypoteser vad dessa tomma gravar står för och varför de är fyndlösa. Under 
1800-talet och början på 1900-talet var hypotesen att dessa tomma gravar var så kallade kenotafer dvs ett 
monument av den döde som begravts på annan plats eller där individen har dött på ett sådan sätt att 
ingen kropp finns att begrava, eller att det kunde vara skelettgravar som inte lämnat kvar några spår då 
benen bryts ner och försvunnit. Den tredje hypotesen innebar att det rörde sig om barngravar, då barns 
skelett bryts ner lättare än vuxna individers samt att barn är kraftigt underrepresenterade i gravmaterial 
(Ericsson & Runcis 1995: 34–35; Sköld 2017: 40). 

Denna hypotes att det rör sig om barngravar, där skeletten har försvunnit, stämmer inte särskilt bra, då 
det i många fall finns fynd av barn i gravar samt att gravar av människor från vissa tidsperioder är 
underrepresenterade, vilket antyder att alla människor inte begravs i gravar. Ericsson och Runcis menar 
att vi kanske måste se gravarna på ett annat sätt än vad vi gör idag. Idag anser vi att graven är en plats för 
den döde men det kan vara så att för människor förr att graven kan ha haft en symbolisk betydelse och 
inte bara en plats för den döde (Ericsson & Runcis 1995: 34–35; Sköld 2017: 40). 

Figur 3: Gravanläggning 9 efter avtorvning (Carlsson 

och Bokor 2018:36) 

Figur 4: De tre gravarna på åsen undersökta 2020. 
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Det kan också vara så att människor har gjort ett medvetet val med att bygga dessa gravar utan fynd och 
ben i under äldre järnåldern och yngre bronsåldern av olika skäl. Att fokus inte ligger på individen utan 
konstruktionen i sig och det är därför den är fyndfattig eller till och med tom (Ericsson & Runcis 1995: 
35–37; Wehlin 2013: 25ff). 

Därför måste forskningen gå vidare genom att försöka förstå varför människor bygger dessa 
gravmonument utan någon i och vad för betydelse det haft. I anläggningarna från äldsta järnåldern och 
från bronsåldern är frånvaron av ben mycket markant, där ca 30 % av alla anläggningar är bentomma 
eller endast innehåller små mängder ben (Röst 2016: 29ff).  

Enligt riksantikvarieämbetes bedömning av en grav ska en grav innehålla ben för att kunna bedömas 
som grav, vilket är ett problem när arkeologer finner dessa konstruktioner som visar sig utseendemässigt 
som en grav men innehåller inga ben.   

Fyndtomma gravar på Gotland 

Vid undersökningarna i Eke har det således visat sig att det finns fyndtomma gravar från skilda 
tidsperioder och det är givet att fyndtom under en period inte är detsamma som under en annan period. 
I fallet Eke har några av de på skelett tomma gravarna tolkats som att den gravlagde har plockats upp 
och återbegravts någon annanstans. Dessa gravar är från sen vikingatid - tidig medeltid. Sedan finns det 
gravar som förefaller av deras form att döma vara från romersk. järnålder. Dessa hyser inga spår av vare 
sig fynd eller ben av människa, och skall troligen tolkas på ett annat sätt, dvs att det aldrig har funnits 
någon i graven. 
 
En väsentlig fråga är hur dessa resultat från Eke förhåller sig till Gotland i övrigt, vad gäller detta med att 
gravar är fynd- och/eller bentomma. Fyndtomma och bentomma gravar på Gotland är inte heller något 
nytt utan verkar finnas i alla förhistoriska perioder. Från stenåldern finns Ajvide där det är några gravar 
som har tolkats vara så kallade kenotafer. Dessa är i formen ovala nedgrävningar som ligger nära andra 
gravar, men kan även vara så att dessa nedgrävningar är något annat som exempel offer, speciellt avfall 
eller liknande aktiviteter. Dessa gravar utgör 9 % av de undersökta gravarna i Ajvide. Det finns även 
gravar i Ajvide som har tolkats som gravar då det är nedgrävningar men några fragment av ben och 
innehåller fynd som tolkats som gravgåvor. Dessa utgör 11 % av alla undersökta gravar på Ajvide (Wallin 
2017: 120) .  
 
I skeppssättningar på Gotland är det vanligt att många av dessa är mycket fyndfattiga och även helt 
tomma. Detta ser man även i andra gravkonstruktioner från samma tidsperiod i Östersjöområdet. 
Skeppssättningarna på Gotland är från bronsåldern (Wehlin 2013: 24).  I Grötlingbo och Fide socken 
finns det stora gravfältet Barsalder som är daterat till perioden 1–1001 AD, där finns flera gravar som 
dokumenterats som tomma. Problemet där är att många gravar på denna plats är plundrade eller 
förstörda av stenbrytning och jordbruk. Så även fast de har varit helt tomma på fynd och ben har 
tolkningen oftast varit att de har blivit plundrade eller att de är förstörda av andra anledningar, samt att 
dessa gravar i många fall har blivit dåligt dokumenterade (Rundkvist 2003). Till exempel undersökte 
Nils Ekdahl vissa delar av gravfältet år 1826. Bland dessa var 5 tomma, bara en av dem är beskriven som 
en stensättning.   

Tolkningen var att dessa var plundrade och tömda på fynd och ben och sedan har plundraren 
återuppbyggt graven (Rundkvist 2003: 103).  Gustafsson grävde ut delar av gravfältet under år 1905 och 
påträffade 5 stensättningar som var tomma. Dessa varierade i storlek från 2 meter till 5 meter i diameter. 
Han ger ingen tolkning varför dessa är tomma (Rundkvist 2003: 103–107). Ture Arne grävde ut delar av 
gravfältet år 1920 och han dokumenterade de gravar som var tomma med bara två rader text i sina 
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anteckningar och inget mer utan avvisade dem som oviktiga att studera. Vissa gravar har han tolkat som 
plundrade eller förstörda (Rundkvist 2003: 30,118-119).   

Detta med tomma gravar är således inget ovanligt, men man kan notera att fenomenet md fyndtomma 
gravar inte verkar vara särskilt väl dokumenterat. Det är uppenbart att det krävs mer forskning i ämnet 
för att se hur vanligt det är på Gotland och vad för betydelse detta har haft i det gotländska forntida 
samhället.  
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Bilaga 7 

Det rumsliga perspektivet.  Gravanläggningar i Ekes, Grötlingbos och Rones 
kustområde ur ett rumsligt-kronologiskt perspektiv 

Jan-Robert Winter

Inledning 

Projektarbetet

Ett av de grundläggande målen för projektet The Connecting Point är att försöka skapa bättre kunskap 
om förhistoriska och medeltida aktiviteter längs den gotländska kusten. I denna text ligger fokus på 
tidigare påträffade gravanläggningar och vad de kan berätta om begravningspraxis vid den gotländska 
kusten. Syftet med undersökningen är för det första, att undersöka gravanläggningarnas placering i 
landskapet i relation till kusten och försöka utreda om människor kontinuerligt under en längre tid har 
begravts vid kustnära områden. För det andra, kommer en hypotes att utsättas för prövning. 
Hypotesen bygger på tanken att höjden över havet, eller värdet meter över havet (m ö.h.), skulle kunna 
användas för att datera gravanläggningar som påträffats vid gotländska kustområden. Eftersom 
landhöjning/strandförskjutning äger rum på Gotland, borde detta i regel betyda att kustnära 
gravanläggningar från olika tidsperioder borde påträffas på olika höjder i förhållandet till havsnivån. 
Med andra ord, äldre gravanläggningar skulle i dag ligga mer inlands när åter yngre gravanläggningar 
skulle ligga närmare kusten. 

I undersökningen har GIS (Geografiskt informationssystem) använts. Med hjälp av GIS är det möjligt 
att utreda om några speciella mönster kring begravningspraxis förekommer. Undersökningen bygger 
på data från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS) som innehåller alla hittills inventerade 
fornminnen på Gotland. Mot bakgrund av att man inom ramen för projektet The Connecting Point 
under de senaste tre somrarna (2018 - 2020) har utfört arkeologiska undersökningar i Eke socken på 
Gotland, har denna undersökning begränsats till fornminnen som är förmodade gravanläggningar 
och som främst påträffats vid Ekes kust. En jämförelse med grannsocknarna Grötlingbo och Rone har 
dock utförts med hjälp av GIS. Men eftersom en del information saknas i FMIS databas, såsom 
information om gravanläggningarnas datering eller höjd över havet, har hypotesen främst testats med 
de gravanläggningar som har undersökts i Eke för att kunna bidra med ett någorlunda trovärdigt 
resultat. Gravanläggningarna som under de senaste tre somrarna har undersökts i Eke presenteras 
kort i nästa stycke.   

Gravanläggningar - Tidigare arkeologiska undersökningar i Eke 

När fältarbetet för projektet The Connecting Point körde igång år 2018 begränsades de arkeologiska 
undersökningarna till vallanläggningen RAÄ Eke 49:1-3, i folkmun även kallad Gudings slott. RAÄ 
Eke 49:1-3 består av själva vallanläggningen (RAÄ Eke 49:1) och två gravfält belägna i 
vallanläggningens södra del (RAÄ Eke 49:2) samt norra del (RAÄ Eke 49:3). Under fältarbetet 
undersöktes åtta gravanläggningar; fyra inom det södra gravfältet och fyra inom det norra gravfältet. 
Gravanläggningarna låg såväl innanför, utanför som på själva vallanläggningen (Carlsson & Bokor 
2018, sid 14f). 
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År 2019 undersöktes ett fåtal gravanläggningar. Ytterligare tre gravanläggningar undersöktes i 
Gudings slott, varav två låg inom det södra gravfältet och en inom det norra gravfältet (Carlsson & 
Bokor 2020, sid 12f). Det bör dock noteras att antalet anläggningar vid Gudings slott som har tolkats 
vara gravar/förmodade gravar i verkligheten är betydligt större. Troligtvis har allt som allt mer än 100 
människor begravts såväl innanför, utanför som på själva vallanläggningen (Carlsson & Bokor 2018, 
sid 26). Utöver gravanläggningarna vid Gudings slott undersöktes en grav i fornlämningen RAÄ Eke 
101:1-2 som ligger ca 600 meter väster om vallanläggningen (Carlsson & Bokor 2020, sid 18f).  

Även i år, sommaren 2020, har ett fåtal förmodade gravar undersökts. Till dessa hör fornlämningarna 
RAÄ Eke 100:1-3 som består av tre stensättningar och gravfältet RAÄ Eke 95:1 som enligt FMIS 
består av sex fornlämningar. I år undersöktes tre (anläggning 1,2 och 3) av de förmodade sex 
fornlämningarna. På basis av årets undersökningar verkar det dock som om gravfältet RAÄ Eke 95:1 
egentligen inte består av sex separata fornlämningar. Några av anläggningarna i gravfältets norra del, 
som till ytan såg separata ut, tillhör troligtvis anläggning 1 som visade sig vara större än förväntat.

Mönster i landskapet 

För att se gravarnas placering i landskapet har som tidigare nämnts GIS använts i undersökningen. 
Kartan i figur 1 visar alla gravanläggningar, samt konstruktioner som förmodligen kan förknippas med 
en grav, i Eke, Grötlingbo och Rone socken (fig. 1, sid 153). Kartorna i figur 2, 3 och 4, visar tydligare 
gravanläggningarnas spridning inom kustområdena i Eke socken (fig. 2, sid 154), Grötlingbo socken 
(fig. 3, sid 155) och Rone socken (fig. 4, sid 156). Ytterligare två kartor har upprättats på samma sätt för 
nordöstra och sydvästra delen av Grötlingbo för att visa tydligare de områden där gravanläggningar 
främst förekommer (fig. 5 & fig.6, sid 157-158). Kartorna i figur nr 2, 3, 4, 5 och 6 visar även vilken typ 
av gravanläggning, eller konstruktion, som förekommer i området.  

Utspridningen av gravanläggningarna är bred, det finns gravanläggningar såväl vid kusten som 
inlands. Eftersom fokus ligger på kustnära gravanläggningar, kommer i denna undersökning 
gravanläggningarna som befinner sig inom de gröna linjerna att behandlas. De gröna linjerna visar 
höjden över havet med en meters mellanrum, från 1 meter vid kusten upp till 9 meter inlands. Av 
speciellt intresse för projektet The Connecting Point är gravanläggningarna som befinner sig mellan ca 3 
och 7 - 8 m ö.h., eftersom havsytan låg i dessa höjder mellan sen bronsålder (7 - 8 m ö.h.) och sen 
vikingatid/tidig medeltid (ca 3 m ö.h.). Förhållandet mellan tidsperiod och havsnivå har bestämts 
utifrån en allmän uppfattning där strandförskjutningen på södra Gotland är ca 2,3±0,3 meter på 1000 
år (Carlsson 2020, muntlig källa). Om kustnära begravningar var vanliga under en längre tid, borde 
gravanläggningar därmed förekomma mer eller mindre på varje höjd samt vara någorlunda likformigt 
fördelade från kusten upp mot högre höjder.  

Kartorna avslöjar ett intressant mönster som relativt väl kan observeras i alla de tre socknarna. 
Gravanläggningar förekommer främst på nivån 3 m ö.h. samt 7 – 8 m ö.h., men endast ett fåtal 
gravanläggningar kan observeras mellan 4 och 6 m ö.h.  Mönstret är speciellt tydligt i Rone socken 
eftersom området innehåller ett stort antal gravanläggningar och är ett relativt homogent kustområde. 
Ett fåtal gravanläggningar kan dock observeras på höjden 4 och 6 m ö.h. I Eke socken är mönstret 
relativt tydligt, även om antalet gravanläggningar som ligger på nivån 3 m ö.h. är få och majoriteten 
av gravanläggningarna befinner sig på höjden mellan 7 och 8 m ö.h. De enda avvikande 
anläggningarna i området är gravfälten vid Gudings slott som ligger ca 5 m ö.h och en gravanläggning 
på höjden 6 m ö.h. Mönstret som kan observeras i både Eke och Rone socken tycks fortsätta vidare in 
i nordöstra Grötlingbo, där ett fåtal gravanläggningar kan observeras på nivån 3 m ö.h. och  
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majoriteten av gravanläggningarna befinner sig mellan 7 och 8 m ö.h. Endast en gravanläggning på 
höjden 4 m ö.h. och en på höjden 5 m ö.h. avviker från mönstret. Gravanläggningen på höjden 5 m 
ö.h. ligger dock vid en fornborg, vilket betyder att människor har begravts både vid fornborgen i 
Grötlingbo och vid Gudings slott i Eke på ca 5 m ö.h. Sydvästra delen av Grötlingbo visar dock ett 
annat mönster. De stora gravfälten, som är delar av gravfältet Barshalder, avviker kraftigt från 
mönstret som kan observeras på Gotlands östra kust. Gravfältet Barshalder har på senare tid 
uppdelats till flera sektioner, men enligt ursprungliga beräkningar innehåller området ca 6000 gravar. 
Höjdkurvorna som använts under denna undersökning visade sig vara speciellt svåra att läsa i 
sydvästra Grötlingbo. De gröna linjerna gick av på ett flertal ställen, vilket gjorde det svårt att utreda 
gravanläggningarnas verkliga höjd över havet. På grund av detta har information om gravfältet 
Barshalders topografi använts som Martin Rundkvist presenterar i sin avhandling. Enligt Rundkvist 
ligger Barshalders lägsta punkt på höjden 5 m ö.h. och högsta punkt på höjden 16 m ö.h. (2003, sid 
11). Utöver gravfälten var det därmed endast möjligt att observera ett fåtal skilda gravanläggningar 
som befinner sig mellan 3 och 8 m ö.h. Diagrammet nedanför visar antalet gravanläggningar som 
förekommer på de olika höjderna i Rone, Eke och nordöstra samt sydvästra Grötlingbo socken. Det är 
dock viktigt att notera att diagrammet visar antalet gravanläggningar, inte antalet gravar. Det bör även 
noteras att gravfälten som sträcker sig över flera höjder (exempelvis Barshalder), har räknats med i 
varje höjdnivå. Barshalder består enligt kartan av mer än ett gravfält. På grund av detta har alla de 
skilda delarna (gravfälten) även räknats med var för sig.  

Dateringar för gravanläggningarna i Eke 

Av de åtta gravanläggningar som undersöktes under sommaren 2018 vid Gudings slott, har sju 
daterats till vikingatiden. Dessa sju är grav 2, 3 och 4 inom det södra gravfältet (RAÄ Eke 49:2), samt 
grav 6, 7 (a & b), 8 och 9 inom det norra gravfältet (RAÄ Eke 49:3). Grav 5 inom det södra gravfältet 
har dock daterats till 1200-talet. De sju vikingatida gravarna daterades främst med hjälp av 
fyndmaterialet, när åter grav 5 daterades till 1200-talet med hjälp av C14. En noggrannare analys av 
gravarna finns i rapporten från år 2018 (Carlsson & Bokor 2018, sid 26-36). 
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Gravanläggningarna som undersöktes år 2019 vid Gudings slott (en inom det norra gravfältet och två 
inom det södra gravfältet) daterades till sen vikingatid/tidig medeltid. Gravanläggningarna daterades 
med hjälp av fyndmaterialet och C14 (Carlsson & Bokor 2020, sid 12ff). En av gravanläggningarna 
inom det södra gravfältet (anläggning 12), som efter utgrävning visade sig innehålla tre skelett, talar för 
att Gudings slott kontinuerligt har använts som gravfält under en längre tid. Enligt C14-resultaten är 
det ungefär 50-60 år mellan de tre skeletten, vilket skulle kunna betyda att gravanläggningen 
fungerade som en familjegrav. Enligt den osteologiska analysen var de gravlagda individerna alla 
kvinnor. Även om C14-resultatet gav en skillnad på ungefär 50-60 år mellan varje begravning, är det 
dock inte omöjligt att det handlar om en mor, en dotter och en dotterdotter. Den yngsta kvinnan 
begravdes omkring år 1100 (Carlsson & Bokor 2020, sid 14f). Utöver de tre gravanläggningarna vid 
Gudings slott daterades även graven i RAÄ Eke 101:1-2 som ligger ca 600 meter väster om 
vallanläggningen. Den begravda mannen daterades till folkvandringstid med hjälp av C14 (Carlsson & 
Bokor 2020, sid 19). En noggrannare analys av gravarna finns i rapporten som behandlar 
undersökningarna från år 2019 (Carlsson & Bokor 2020, sid 12-22).  

Dateringarna från årets undersökningar är för tillfället preliminära, eftersom C14-resultaten inte ännu 
är inne. På basis av gravkonstruktionerna samt fyndmaterialet har det dock varit möjligt att ge 
gravanläggningarna relativa dateringar. De tre stensättningarna i RAÄ Eke 100:1-3 var i stort sett alla 
fyndtomma, vilket försvårar dateringen av anläggningarna. Två av anläggningarna (RAÄ Eke 100:2 & 
100:3) är dock mycket välbyggda; de är runda, har en mycket vällagd kantkedja och de har båda en 
tydlig sydsten. Anläggningarna delar därmed typiska kännetecken med gravar som vanligtvis hör 
hemma i romersk järnålder. Anläggning RAÄ Eke 100:1 skiljer sig från de två andra 
gravanläggningarna. Formen på anläggningen är inte lika rund och den är egentligen uppdelad i två 
delar. Den västra delen bestod av relativt stora löst grupperade stenar, när åter den östra delen bestod 
av en mycket homogen packning med mindre sten. RAÄ Eke 100:1 är med andra ord svårtolkad och 
eftersom fynd saknas även svår att datera.  

Av de tre anläggningarna inom gravfältet RAÄ Eke 95:1 som undersöktes i år, är två förmodligen 
gravanläggningar (anläggning 1 & 2). Anläggning 1 var relativt fyndfattig, men i anläggningen 
påträffades en del av en armborstfibula från folkvandringstid. Anläggning 2 var däremot relativt 
fyndrik; fragment av en bränd kam från folkvandringstid, bältesbeslag från sen vikingatid/tidig 
medeltid, östersjökeramik från sen vikingatid/tidig medeltid och människoben (bland annat från en 
hand). Det är därmed möjligt att både anläggning 1 och 2 hör hemma i folkvandringstiden, men 
sedan har i alla fall anläggning 2 återanvänts under senare tidsperioder. I anläggning 2 har 
förmodligen flera människor begravts, eftersom både bränt och obränt ben samt både brända och 
obrända föremål har påträffats. Den påträffade östersjökeramiken talar även för att det rör sig om 
minst tre skilda kärl. Eftersom anläggning 2 saknar skelett (eller övriga tecken som skulle avslöja 
antalet begravda) samt troligtvis har gravanläggningen plundrats och/eller de gravlagda förflyttats till 
ett annat ställe, är det svårt att se om gravanläggningen använts kontinuerligt eller endast vid ett fåtal 
tillfällen. 

Den rumsliga bilden - gravanläggningarnas koppling till kusten 

Alla gravanläggningar vid Gudings slott ligger inom samma område, vilket betyder att 
gravanläggningarna som undersöktes år 2018 och 2019 befinner sig ca 5 m ö.h. Eftersom 
gravanläggningarna vid Gudings slott inte endast ligger innan- eller utanför vallanläggningen, utan 
även på den, är det mycket troligt att vallanläggningen är äldre än gravanläggningarna. Med andra 
ord, det är mer troligt att höjden över havet kan användas för att stöda dateringen av själva 
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vallanläggningen, men inte i detta fall för att stöda dateringarna av gravanläggningarna i området. 
C14 dateringarna för gravanläggningarna vid Gudings slott skulle vidare stöda detta antagande. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att antalet begravda vid Gudings slott är mycket större och att alla 
gravanläggningar inte ännu undersökts. Hur länge Gudings slott egentligen användes som ett gravfält 
är därmed ännu oklart. 

Graven RAÄ Eke 101:1-2 som undersöktes år 2019 daterades till folkvandringstid och graven ligger 
på höjden 3,6 m ö.h. (Carlsson & Bokor 2020, sid 19). Det betyder att den avlidne mannen begravdes 
mycket nära kusten. Höjden över havet och dateringen överensstämmer i detta fall mycket väl. 

Stensättningarna i RAÄ Eke 100:1-3 har preliminärt daterats med hjälp av gravkonstruktionerna till 
romersk järnålder (förmodligen till skiftet mellan förromersk och romersk järnålder). För att 
stensättningarna skulle vara kustnära gravanläggningar borde de ligga ca 5 m ö.h. Stensättningarna 
ligger dock på höjden 7,4 m ö.h., vilket skulle betyda att gravanläggningarna inte direkt låg vid kusten, 
utan ungefär på höjden 2 m ö.h. Det bör dock noteras att gravanläggningarna ligger på en smal men 
tydlig ås i det flacka landskapet. Åsens höjd över omgivningen har uppskattats till ca 1 meter, vilket 
skulle betyda att det omgivande landskapet ligger ungefär på höjden 6 m ö.h. Med andra ord har 
gravanläggningarna legat på en högre höjd men samtidigt relativt nära den dåtida kusten. 

Det har dock diskuterats att dessa stensättningar möjligtvis är kenotafer; tomma gravar som fungerade 
som minnesmärken för en eller flera individer som avlidit någon annanstans i världen. Om 
kenotafernas placering i landskapet skiljer sig från övriga gravanläggningar, är dock en fråga som är 
svår att besvara på basis av fyndmaterialet som använts i denna undersökning. 

Anläggningarna 1 och 2 vid gravfältet RAÄ Eke 95:1 är förmodligen från folkvandringstiden, men 
som tidigare nämnts har i alla fall anläggning 2 återanvänts under sen vikingatid/tidig medeltid. 
Gravfältet ligger ca 3 m ö.h. vilket överensstämmer mycket väl med den folkvandringstida dateringen 
och därmed skulle gravfältet ha legat mycket nära kusten.  

Hypotesen – kan m ö.h användas som en dateringsmetod? 

Kartorna för Eke, Rone och Grötlingbo socken visar ett intressant mönster där majoriteten av 
gravanläggningarna förekommer på höjderna 3 m ö.h. och 7-8 m ö.h. Eftersom en del av 
gravanläggningarna saknar information om exempelvis datering, är det för tillfället omöjligt att påstå 
att alla skulle vara kustnära gravanläggningar. På grund av detta har hypotesen testats med 
gravanläggningarna som har undersökts i Eke mellan åren 2018 och 2020. Dessa gravanläggningar 
har antingen en absolut eller en relativ datering och höjden över havet har mätts in. 

På basis av undersökningens resultat, verkar det som om höjden över havet skulle kunna avslöja om en 
gravanläggning i Ekes kustområde är från folkvandringstiden. Eftersom endast två folkvandringstida 
gravanläggningar har behandlats i denna undersökning, anser jag dock inte att höjden över havet 
direkt kan användas som en dateringsmetod. Snarare ser jag detta som en intressant utgångspunkt för 
vidare undersökningar. Eftersom de folkvandringstida gravanläggningarna ligger vid/mycket nära 
kusten, kunde vattnets betydelse när det gäller begravningspraxis undersökas. Hade exempelvis vattnet 
en viktigare betydelse för människorna under folkvandringstiden än för människorna under 
förromersk/romersk järnålder eller sen vikingatid/tidig medeltid? 

I jämförelse med de folkvandringstida gravanläggningarna låg gravanläggningarna som daterats till 
förromersk/romersk järnålder och sen vikingatid/tidig medeltid på en högre höjd över havet. De sen 
vikingatida/tidig medeltida gravanläggningarna visar dock ett intressant mönster som möjligtvis talar 
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för att något annat än vattnet (kusten) har varit viktigt när det gäller begravningspraxis. Både i 
Gudings slott och i anläggning 2 inom gravfältet RAÄ Eke 95:1 där sen vikingatida/tidig medeltida 
gravar samt föremål har påträffats, har människorna begravts vid konstruktioner som hör hemma i en 
äldre tidsperiod. Det är därmed möjligt att en koppling till det förgångna, till det äldre, hade en 
speciell betydelse under denna tid. Av speciell betydelse kunde exempelvis vara det materiella, såsom 
vallanläggningen Gudings slott, men det kan även handla om det immateriella, såsom släktband och 
en koppling till förfäder/-mödrar. Något som de tre gravlagda kvinnorna i Gudings slott (anläggning 
12) möjligtvis representerar. Samtidigt är det dock möjligt att det handlar om något helt annat. 
Kanske människorna begravdes vid Gudings slott, eller vid övriga gravanläggningar, utav rent 
praktiska skäl. Dessa områden, speciellt Gudings slott, hade mycket sten som relativt lätt kunde 
användas vid nya begravningar.  

Framtida undersökningar vid Gudings slott kan möjligtvis vidare utveckla uppfattningen om 
vallanläggningen och dess användning. Om gravanläggningen vid fornborgen i Grötlingbo skulle visa 
sig vara från sen vikingatid/tidig medeltid, kan det möjligtvis bevisa att fenomenet/traditionen kring 
begravningspraxis förekom även utanför Eke socken och Gudings slott.  
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Bilagor: GIS-kartor 

Figur 1. Alla gravanläggningar i Eke, Grötlingbo och Rone socken (karta: Jan-Robert Winter) 

Figur 2. Alla gravanläggningar i Eke socken (karta: Jan-Robert Winter) 

Figur 3. Alla gravanläggningar i Grötlingbo socken (karta: Jan-Robert Winter) 

Figur 4. Alla gravanläggningar i Rone socken (karta: Jan-Robert Winter) 

Figur 5. En närbild av gravanläggningarna i nordöstra Grötlingbo (karta: Jan-Robert Winter) 

Figur 6. En närbild av gravanläggningarna i sydvästra Grötlingbo (karta: Jan-Robert Winter) 
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Figur 1. Alla gravanläggningar i Eke, Grötlingbo och Rone socken (karta: Jan-Robert Winter)
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Figur 2. Alla gravanläggningar i Eke socken (karta: Jan-Robert Winter)



 155

Figur 3. Alla gravanläggningar i Grötlingbo socken (karta: Jan-Robert Winter) 
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Figur 4. Alla gravanläggningar i Rone socken (karta: Jan-Robert Winter)
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Figur 5. En närbild av gravanläggningarna i nordöstra Grötlingbo (karta: Jan-Robert Winter) 
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Figur 6. En närbild av gravanläggningarna i sydvästra Grötlingbo (karta: Jan-Robert Winter) 
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Bilaga 8. Återanvändandet av forntida gravar och monument.  
Anton Lindgren 

 
 
Gravarna i Eke 
Projektet ”The connecting point” inleddes sommaren 2018 med arkeologiska undersökningar i Eke. 
Under det första året hade man som uppgift att undersöka fornborgen Gudings slott. Fornborgen är 
160x110 meter (öst-väst) och består av en 120 meter lång stensatt vall. Vallen varierar i bredd, men 
uppmäter mellan 3–7 meter. Redan innan utgrävningen kunde det anas svaga konstruktioner i 
anläggningen, bland annat möjliga gravar placerade i eller intill stenvallen. Vallanläggningen 
undersöktes på tre olika ställen, ett snitt i den södra delen, ett i den västra delen och ett i den östra 
delen (se fig. 1). Snitten placerades inom den delen av fornborgen där man kunde ana att det fanns 
gravar (Carlsson & Bokor 2018:9). 

 

 
Figur 1. Karta över Gudings slott som illustrerar schakten genom vallanläggningen med undantag för ”Hegardts 
schakt som gjordes under en tidigare undersökning (Carlsson & Bokor 2018:18). 
 
Under utgrävningen påträffades ett antal gravar inom eller i direkt anslutning till vallanläggningen 
samt ett par huslämningar. Det visade sig dock finnas betydligt fler gravar inom anläggningen än vad 
som fanns registrerat i fornminnesregistret och uppemot 100 personer kan ligga begravda där. Tydligt 
är också att gravkonstruktionerna är senare än vallanläggningen då de ligger placerade ovanpå själva 
vallen. Dateringen av vallen och därmed Gudings slott är oklar eftersom inga fynd kunnat kopplats till 
den tidpunkt när vallen konstruerats. De tidigaste spåren på ett nyttjande av platsen härrör från sen 
bronsålder till tidig järnålder och vallen har troligtvis uppkommit under detta tidsspann. De 
huslämningar som återfanns intill vallen visade inga tecken på att ha fungerat som bostad vilket även 
det kringliggande landskapet tyder på, då marken inte är lämpad som odlingsmark. Vad man nyttjat 
platsen till är något diffust, men en tolkning är att området kan ha fungerat som en ceremoniell plats. 
Det skulle ge en förklaring till varför man återfinner en sådan mängd med gravar på en plats som 
ligger fyra kilometer från närmaste boplats (Carlsson & Bokor 2018:3–39). 
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Sammanlagt undersöktes åtta gravar varav sju innehöll skelettbegravningar. En del av gravarna 
innehöll även en del artefakter såsom pärlor och delar av spännen. Artefakterna tillsammans med 14C- 
dateringar placerar gravarna i sen järnålder, dvs slutet av vikingatiden alternativt tidig medeltid. I 
gravarna fanns kvarlevor från både män och kvinnor samt från en ung individ (ca 10 år). Viktigt att 
notera är att en del av gravarna som förekommer i den södra delen endast innehåller ett fåtal 
benfragment från människa vilket tyder på en sekundär manipulation av graven. För att komplettera 
bilden av gravskicket vid Gudings slott kom det att följande år undersökas ytterligare tre gravar 
(Carlsson & Bokor 2019:3–39). 

 
Likt de gravar som undersöktes året innan uppvisade gravarna tecken av plundring, då det fanns 
tydliga spår av gropar i den centrala delen av stensättningarna. I två av gravarna förekom sekundära 
begravningar. Den ena graven innehöll tre skelett, ett i den centrala delen och två i den södra och östra 
kanten av graven. Alla visade sig vara kvinnor och höra hemma i vikingatid. Intressant i denna grav 
var att det endast återfanns föremål tillhörande den centrala begravningen, som också troligtvis är den 
primära gravsättningen. I den andra graven återfanns två individer, en man och en kvinna, vilket 
styrks av de föremål som påträffades. Den primära graven tros tillhöra mannen och den sekundära 
graven tillhör kvinnan och även i detta fall dateras individerna till vikingatid. Den sista graven som 
undersöktes visade sig innehålla helt andra karaktärsdrag. Graven tillhörde en äldre kvinna från 
vikingatid, men till skillnad från de andra låg hon begravd med fötterna i öst och huvudet i väst, vilket 
är vanligt i de kristna begravningarna (Bokor & Carlsson 2020:9–33). Det återfanns inte heller några 
gravgåvor vilket också är en indikation på en kristen begravning (Olausson 2008:322f). 

 
För att fördjupa kunskapen om den aktivitet som pågått i Eke och Gudings slott undersöktes under 
sommarens utgrävningar bland annat ett gravfält intill fiskelägret Bybod (RAÄ 95:1). Totalt grävdes 
två stensättningar som på förhand förmodades vara gravar. Anläggning 1 var en stor stensättning med 
en tydlig kantkedja, till synes en karaktäristisk järnåldersgrav. ”Graven” visade sig dock vara relativt 
fyndfattig och inga tydliga spår av mänsklig begravning kunde fastställas. Intill denna anläggning 
förekom stenpackningar som först tolkades som sekundära begravningar, men då endast ett fåtal 
obestämda benfragment påträffades var det svårt att tolka deras egentliga funktion. 

 
Anläggning 2 uppvisade likt de gravar som grävts vid Gudings slott, tecken på plundring då en tydlig 
grop fanns i den centrala delen av anläggningen. Denna förmodade grav var desto mer fyndrik, bland 
annat förekom järn, ben, del av kam, keramik och ett bältesbeslag. Benen som påträffades var både 
brända och obrända och förefaller främst vara djurben. Det återfanns dock ett par falanger som enligt 
den osteologiska bedömningen troligtvis tillhör människa. Detta är av extra intresse då den ena 
falangen är helt obränd och den andra är hårt bränd. Detta pekar på att benen troligen kommer från 
två olika individer och att det därmed rör sig om en sekundär begravning. Även en del föremål tyder 
på att platsen använts under olika tidsperioder. Utifrån fynden att döma rör det sig initialt om en 
brandgrav från folkvandringstid och en sekundärgrav från sen vikingatid till tidig medeltid. 

 
Många av gravarna som påträffats i Eke har tydliga spår av sekundär manipulation samt sekundära 
gravar vilket minst sagt är intressant och har öppnat upp för många olika frågeställningar och 
tolkningar. Anledningen till att jag väljer att använda uttrycket sekundär manipulation istället för 
gravplundring är eftersom det ger utrymme för en vidare tolkning (Olofsson 2006:3). Gravplundring 
har en underliggande betydelse som innebär att människor stört den gravlagda i jakt på artefakter. 
Gravplundring är något som definitivt förekommit under förhistoriska tider men det fanns även andra 
syften till varför man valt att öppna tidigare gravar. 

 
Sekundärbegravningar på Gotland 
För att skapa en djupare förståelse av gravskicket i Eke är det viktigt att sätta platsen och fenomenet 
sekundärgravar i ett bredare perspektiv. Följande avsnitt kommer därför presentera olika arkeologiska 
lokaler på Gotland där tecken på sekundärbegravningar kan ses, för att sedan försöka tolka och 
diskutera fenomenets frekvens, syfte och tidsålder. 
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RAÄ Sundre 36:1–4 
Under sommar 2019 fick Gotlands museum i uppdrag att utföra en exploateringsutgrävning vid 
Majstregårdens restaurang vid Hoburgen på Gotlands sydligaste spets. Då fornlämningarna låg 
lokaliserade till den parkeringsplats som finns väster om Majstregården, fanns en stor risk för att 
fornlämningarna skulle förgås. Syftet med undersökningen var därför att ta tillvara den information 
som fornlämningarna kunde bidra med. Den arkeologiska undersökningen berörde åtta anläggningar 
varav sex innehöll mänskliga kvarlevor från en eller flera individer. En anläggning kom att utgå då den 
tolkades att tillhöra en annan anläggning. I en anläggning fanns en liten hällkista men utan varken ben 
eller andra föremål (Widerström 2019:3). 

 
Intressant med denna plats är att det förekommer troliga sekundärgravar i två av anläggningarna. I 
anläggning 1 förekommer minst två vuxna individer, varav en i botten av den undersökta hällkistan. 
Den andra individen låg spridd cirka en meter öster om hällkistan. Detta tyder på att graven till en 
början innehållit minst två individer men under något tillfälle utsatts för gravplundring vilket resulterat 
i att benrester förekom utanför hällkistan. Gravplundrarna har dock slutat i tron på att graven blivit 
tömd vilket har inneburit att individen i botten med tillhörande gravgåvor förblivit orörd (Widerström 
2019:9). 

 
Fynden som återfanns bestod av keramik, pärlor, en armring, en kniv och ett djurhuvudformat spänne. 
Tidsmässigt placerar föremålen individen i sen vikingatid, omkring 1050–1100 e.Kr. Utöver de 
mänskliga kvarlevorna förekom även en del djurben från flera olika arter. Bland annat fanns svin, får/ 
get, fisk, groddjur, mindre gnagare och katt. Att det förekom ben från så många olika och blandade 
arter i hällkistan har tolkats som ett tecken på återanvändning av graven. Katten är till exempel ett 
tecken på yngre begravningar då den troligtvis introducerades på Gotland under mitten av järnåldern. 
Fiskbenen är däremot vanligt i gravar från stenåldern och kan möjligtvis antyda en tidigare begravning 
(Widerström 2019:9). 

 
Anläggning 2 bestod även den av en hällkista. I hällkistan kunde benrester från sex olika individer 
konstateras samt ytterligare en individ strax norr om kistan. Benen bedöms tillhöra två vuxna 
individer, en ung individ (äldre tonåring), ett barn (3,5–4,5 år) och tre spädbarn. I kistans botten 
förekom benföremål bestående av en ovanlig bennål och fem genomborrade tänder, troligtvis 
hundtänder (se fig. 2). Även i denna anläggning förekom ben spridda både i den norra och södra delen 
av hällkistan, möjligen ett resultat av gravplundring eller återanvändning. De föremål som återfanns 
tyder på en äldre datering och är möjligen från slutet av stenåldern. Detta skulle kunna peka på att det 
rör sig om en senneolitisk hällkista som primärgrav och att graven sedan återanvänds till yngre 
begravningar (Widerström 2019:11f). Men för att med mer säkerhet tolka materialet krävs ytterligare 
analyser av materialet, till exempel 14C-dateringar. 
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Figur 3. Översiktsfoto av det understa lagret på storgraven. 
Foto: Bengt Schönbäck 1957 (Wehlin & Schönbäck 2012:20). 

 

 
Figur 2. Fotografi på de benföremål som påträffades i anläggning 2 (Wideström 2019:11). 

 
RAÄ Hörsne 57:1 
I slutet av 1950-talet utförde man i Simunde en arkeologisk undersökning av en storgrav som mätte 
nära 30 meter i diameter (se fig 3). I detta mäktiga gravmonument återfanns ett tjugotal gravar där den 
äldsta graven daterades till 1500 f.Kr, det vill säga äldre bronsålder. Men som tidigare nämnts fanns 
det fler än en grav i detta gravkomplex och den yngsta graven var hemmahörande i vendeltiden 
(550e.Kr.-793e.Kr). De flesta fynd som gjorts i gravkomplexet tyder på en kontinuerlig användning i 
över 2000 år. Dock saknas fynd från förromersk järnålder (500 f.Kr.- 0). Bristen av fynd från 
förromersk järnålder behöver dock inte innebära att begravningskontinuiteten brutits då denna 
tidsperiod är relativt fyndfattig. I gravkomplexet förekommer dessutom en mängd små odaterbara 
skelettrester som mycket väl skulle kunna vara från den nämnda tidsperioden (Wehlin & Schönbäck 
2012:36). 

 
Att det förekommer sekundärgravar från 
järnåldern i denna bronsåldersgrav är ytterst 
intressant då det stora Vallstena-gravfältet ligger 
endast en halv kilometer bort. Till skillnad från 
de järnåldersgravar som återfanns i 
bronsåldersgraven finns det på Vallstena- 
gravfältet många fyndrika gravar, något som 
vittnar om en rik tillvaro. Det har därför lyfts 
fram en teori om att sekundärbegravningarna 
från järnåldern i detta fall kan vara ett tecken på 
klasskillnad. Då gravarna var fyndfattiga, ytligt 
belägna och kraftigt omrörda av djur eller andra 
yttre omständigheter kan det mycket väl röra sig 
om just en klasskillnad reflekterad i gravskicket 
(Wehlin & Schönbäck 2012:37). 
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RAÄ Lau 41 
Under sommaren 2010 utfördes en arkeologisk 
undersökning i den så kallade ”Rojrskogen” som ligger på 
gränsen mellan Garda och Lau socken på sydöstra 
Gotland. Området innehåller en mängd fornlämningar i 
form av stensättningar, skeppssättningar och rösen. I 
området återfinns ett av de största rösena på Gotland, 
nämligen Digerrojr, som mäter 40–44 meter i diameter. 
Den arkeologiska undersökningen utfördes på två 
fornlämningar lokaliserade söder om Digerrojr, i Lau 
socken. Där undersöktes en skeppssättning och en 
intilliggande stensättning (se fig. 4) (Wehlin 2012:176). 
Fokuset i detta arbete kommer att ligga på den stensättning 
som undersöktes öster om skeppssättningen då den visade 
sig innehålla sekundära begravningar. 

 
Stensättningen bestod av en inre samt en yttre kantkedja 
med en diameter på 5,2 meter. Bland stenpackningen i 
anläggningen återfanns kol, keramik och brända ben. På 
Gotland är det relativt vanligt att runda stensättningar 
förekommer i närheten till skeppssättningar. De fynd som 
gjordes initialt är också helt i linje med vad man kan 
förvänta sig i anläggningar som denna. Stensättningen kom 
dock att bjuda på en del överraskningar, under det sista lagret 

 
 
 
 
 
 
 

av sten framkom en mörk yta med inslag av kol och brända ben. Det som dock förvånade var att det 
även uppenbarades ett mänskligt rörben som var helt obränt. 

 
Skelettet grävdes ut och visade sig vara i så dåligt skick att varken kön eller ålder gick att bestämma. Då 
jorden fortfarande var mörk grävdes graven ännu djupare och cirka 0,5 meter ner framkom ännu ett 
skelett, denna individ visade sig vara en kvinna. I den undre graven återfanns några av de äldsta 
järnåldersfynd som gjorts på Gotland och graven är därmed från förromersk järnålder. Efter 14C- 
analyser på skelettmaterialet daterades individen till 720–394 f.Kr. Den övre graven daterades till 239– 
391 e.Kr. och kommer från romersk järnålder. Analyser gjordes även på de brända benen som visade 
sig dateras till mellersta bronsåldern (1200–1000 f.Kr), det är därmed en bronsåldersgrav med 
sekundära begravningar från järnåldern (Wehlin 2012:180–182). 

 
Anmärkningsvärt i detta fall är att de två skelettbegravningarna har liknade karaktärsdrag trots att det 
skiljer över 600 år mellan begravningarna. Individerna påträffades i den centrala delen av graven rakt 
ovanpå varandra men skilda åt av ett 0,5 meter tjockt jordlager. Individerna var även nedlagda på ett 
liknande sätt, om än spegelvända men med samma gravorientering (NNO-SSV). Detta skulle 
naturligtvis kunna röra sig om en slumpmässig företeelse men ett intressant sammanträffande är att 
den intilliggande skeppssättningen har samma orientering (Wehlin 2012:181). Det är därför inte 
långsökt att detta bronsåldersmonument kan ha influerat begravningarna som utfördes under 
järnålderns början. 

 
RAÄ Bro 90:1 
Under 2015 fick Gotlands museum i uppdrag att utföra en exploateringsutgrävning av en 
ensamliggande fornlämning i Bro. Fornlämningen bestod av en 13 meter i diameter stor stensättning. 
Centralt i anläggningen återfanns en stor hällkista gjord av kalksten. Runt om hällkistan återfanns på 
flera ställen bensamlingar av framförallt människa men också från ett antal djur. Enligt de dateringar 
som gjorts på benmaterialet återfanns de äldsta individerna i hällkistan. De daterades till omkring 740– 

Figur 4. Illustration av schaktets placering 
(Wehlin 2012:179). 
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400 f.Kr. och graven har därmed uppförts i slutet av bronsåldern eller i början av järnåldern. De 
övriga dateringarna tyder på att graven nyttjats under en lång tid. Under järnålderns första hälft 
förekommer minst två begravningar dock med ett glapp på cirka 200 år mellan varje begravning. Den 
yngsta dateringen kommer från vikingatid och daterades till 995–1040 e.Kr. De fyra 14C-dateringarna 
pekar på att man under tidig järnålder nyttjade graven relativt kontinuerligt och att man under 
vikingatiden återanvänt graven. Denna bild skulle dock kunna se annorlunda ut då man inte kan 
utesluta att prover från andra ben kan ge ett annat resultat (Widerström 2015:7–11). 

 
RAÄ Fröjel 43:1 
I Fröjel återfinns en lokal som uppvisar en del paralleller med det vi kan se i Eke. I slutet av 1940-talet 
undersöktes nämligen den fornborg som ligger på Styrmansberget. Fornborgens ”mur” eller 
vallanläggning, sträcker sig 150 meter och har en liknande konstruktion som den vallanläggning som 
har undersökts i Eke. Båda 
vallanläggningarna är utformade som 
skalmurar med två parallella rader av större 
stenblock med en fyllning av mindre stenar 
och jord. I den rapport som skrevs av Per 
Lundström nämns ingenting om vallens 
datering, men utifrån de likheter som finns 
med Gudings slott, framförallt 
vallkonstruktionen, är de mest troligen 
någorlunda samtida. 

 
I området undersöktes även 15 gravar, varav 
sju påträffades i vallanläggningen (se fig. 5). 
Då samtliga gravar återfanns under de 
synliga marklagren är det mycket troligt att 
det finns fler oupptäckta gravar kvar i 
vallanläggningen. I samtliga gravar som 
återfanns i vallanläggningen hittades 
mänskliga kvarlevor. De flesta av de 
mänskliga kvarlevorna var väl bevarade, 
dock fanns en del ofullständiga skelett. 
Många av gravarna var utan föremål men i 
de gravar där det förekom bestod det främst 
av järnföremål, till exempel järnsölja, kniv 
och yxa (Lundström 1950:1–9). 

 
Utifrån rapporten att döma har det inte gjorts 
några 14C-dateringar på individerna. Men 
utifrån de föremål och den typiska nord- 
sydliga gravorienteringen rör det sig om 
hedniska gravar från järnåldern (Höglund 
2007:6). Vilken del av järnåldern gravarna 
tillhör är svårare att avgöra utan att göra 
analyser av de föremål som återfanns eller att 
datera skeletten med 14C. Något som talar för sen järnålder/vikingatid är att det förekommer en mängd 
fyndtomma gravar, något som blir allt mer vanligt i slutet av vikingatiden eftersom de kristna 
begravningsriterna får allt större inflytande på de traditionella hedniska begravningarna. Men då vissa 
gravar uppvisar en viss omrörning i skelettmaterialet finns en annan möjlig förklaring till gravarnas 
avsaknad av fynd, nämligen gravplundring. 

Figur 5. Illustration över vallanläggningen vid 
Styrmansberget i Fröjel socken. Bilden visar distributionen 
av närliggande fornlämningar samt de gravar som 
förekommer inom vallanläggningen (Carlsson & Bokor 
2018:18). 
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Diskussion/tolkning 
Att försöka förstå och sätta sig in varför människor agerat på ett visst sätt är tämligen svårt då 
människor styrs av sina egna värderingar och impulser. Även yttre aspekter så som omgivning och 
kontaktnät är saker som påverkar människors handlingar. Det är därför mycket svårt att generalisera 
gravskicket i ett större perspektiv då det kan variera stort beroende på population och tidsperiod. Trots 
detta kommer det att i följande stycken föras ett teoretiskt resonemang kring möjliga förklaringar för 
de sekundära gravar som återfinns på Gotland. 

 
Att det förekommer sekundärgravar i Eke och Gudings slott är inget som verkar vara ett ovanligt 
fenomen. Av de totalt 84 fornborgar som finns registrerade på Gotland återfinns närliggande gravar i 
nästan en tredjedel av fornborgarna (Bokor 2019:3). En simpel tolkning av detta fenomen skulle kunna 
vara tillgången av byggmaterial, dvs sten. Det är en mycket rimlig tolkning i miljöer där det 
förekommer lite sten i landskapet. Eke är däremot lokaliserat i en mycket stenrik miljö där det definitivt 
inte funnits någon brist på byggmaterial. Det verkar därför som att det funnits ett annat syfte med att 
begrava individer intill eller i fornborgens vall. 

 
Fornborgar anses ofta ha nyttjats i politiska syften för att etablera och utöva makt, men nyare forskning 
lyfter fram andra användningsområden. En teori är att fornborgar fungerat som en samlingsplats med 
ceremoniell anknytning. Detta grundar sig i att man under senare delen av järnåldern ägnade sig åt 
förfädersdyrkan. Kopplingen till tidigare generationer ska ha varit betydelsefull och symbolisk vilket 
skapat en gemenskap och samhörighet. Tidigare monument kan därmed använts för att kommunicera 
och skapa en spirituell koppling till tidigare generationer (Bokor 2019:6). Något som också stärker den 
ceremoniella betydelsen av förhistoriska monument är muntlig tradition. Under den förhistoriska 
perioden var det via muntlig tradition som kunskap förmedlades och enligt Andres Andrén spelade den 
materiella kulturen en viktig roll. Den materiella kulturen var viktig för minnet och den muntliga 
traditionen kunde inte existera fristående utan refererade ofta till materiella objekt, bilder, monument 
och platser (Andrén 2013:279). Det är därmed rimligt att tänka sig att utmärkande landmärken, så som 
rösen och andra förhistoriska monument omgivits av en viss mystik och symboliskt värde. 

 
Gudings slotts primära syfte är svårt att fastställa då fynden är få och intetsägande gällande 
fornborgens användningsområde. Ur dagens perspektiv utgör gravarna en central roll för tolkandet av 
platsens användande. Då gravarna som finns inom Gudings slott dateras till sen järnålder, är det troligt 
att fornborgen utgjorde ett ceremoniellt värde och nyttjades därefter. Något som enligt min mening 
styrker detta antagande är att vissa gravar uppvisar sekundär manipulation. I en del av gravarna 
återfinns endast ett fåtal benfragment (hand- och fotrotsben) vilket jag tolkar som att man medvetet 
avlägsnat individen från graven. Gravplundring går möjligen att utesluta eftersom man vid 
gravplundring ofta finner att individen ligger kvar i graven eller spritt i direkt anslutning till graven. 
Då det finns andra skelett bevarade i samma miljö är det inte heller troligt att benen förmultnat. Den 
troliga förklaringen är att man öppnat graven för att sedan deponera individen på en annan plats. 

 
Gravarna på platsen uppvisar både hedniska och kristna karaktärsdrag vilket ger en indikation på att 
platsen nyttjats under religionsskiftet som sker i slutet av järnåldern. Om Gudings slott hade en 
betydande ceremoniell och religiös roll under järnåldern är det logiskt att man som kristen velat ta 
avstånd från platsen. Detta erbjuder också en förklaring till varför man öppnat gravarna då man 
rimligtvis velat återbegrava närstående enligt de nya traditionerna. Detta argument går givetvis att 
vända på vilket skulle förklara graven som dateras till 1200-tal. 

 
Enligt de fem lokalerna som presenteras ovan förefaller sekundärgravar förekomma under större delen 
av järnåldern, framförallt under järnålderns början och slut. Det verkar kunna förekomma i alla typer 
av fornlämningar, till exempel i storgravar, stensättningar och fornborgar. För att få en mer detaljerad 
bild av hur vanligt sekundärbegravningar är i respektive fornlämning och tidsperiod på Gotland 
behövs fler lokaler undersökas. 



 
 

 166 

Litteraturförteckning 
Andrén, A. 2013. Places, Monuments, and Objects. The Past in Ancient Scandinavia. Scandinavian 
Studies 85 (3): 267–281. 
 
Bokor, L (2019). An Homage to the Ancestors - A study of the secondary use of ancient fortifications as burial grounds 
during the Late Iron Age on Gotland. Masteruppsats. Uppsala universitet Campus Gotland. 
 
Bokor, L & Carlsson, D (2020). Arkeologisk forskningsundersökning, Gudings 1:3 och Smiss 2:1, Eke socken, 
Gotland. Rapport Arendus 2020:2 arkeologisk forskningsundersökning. 
 

Carlsson, D & Bokor, L (2018). Arkeologisk forskningsundersok̈ning, Gudings 1:3, Eke socken, Gotland. Rapport 
Arendus 2018:35 arkeologisk forskningsundersökning.  

 

Höglund, M (2007). Gravar i Alsike hage – Analys av fyndkontexter och gravkonstruktioner tillhörande gravfältet RAÄ 
26 i Alsike socken, Uppland. CD-uppsats. Stockholms universitet.  
 
Lundström, P . 1950. Rapport över arkeologiska undersökningarna vid Styrmansberget i Fröjel. ATA. 
 
Olausson, M (red.) (2008). Hem till Jarlabanke: jord, makt och evigt liv i östra Mälardalen under järnålder och 
medeltid. Lund: Historiska media 
 
Olofsson, N (2006). Vila i frid? -Sekundärt manipulerade gravar i Skandinavien under förhistorien. Masteruppsats. 
Lunds universitet. 
 
Wehlin, Joakim (2012). Vid stenskeppets akter: en nyfunnen dubbelgrav från Gotland. Forntid längs 
Ostkusten. 3, Blankaholmsseminariet år 2011. S. [174] -198 
 
Wehlin, J & Schönbäck, B (2012). En storgrav från Gotlands bronsålder - Arkeologisk undersökning vid 
Simunde i Hörsne med Bara socken på Gotland 1957–58. Gotland University Press 13. 
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:556363/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2020-08-12). 
 
Widerström, P (2015). Rapport efter en arkeologisk undersökning av en stensättning, RAÄ Bro 90:1, på fastigheten Bro 
Suderbys 1:18. Rapport Gotlands museum. Avdelningen för kulturmiljö. 
 
Widerström, P (2019). Rapport efter en arkeologisk undersökning av RAÄ Sundre 36:1–4 i Sundre socken, Gotlands 
Region och län. Rapport Gotlands museum. Avdelningen för kulturmiljö. 
 
Illustrationsförteckning 
Figur 1 & 5. Carlsson, D & Bokor, L (2018). Arkeologisk forskningsundersok̈ning, Gudings 1:3, Eke socken, 
Gotland. Rapport Arendus 2018:35 arkeologisk forskningsundersökning.  
 
Figur 2. Widerström, P (2019). Rapport efter en arkeologisk undersökning av RAÄ Sundre 36:1–4 i Sundre socken, 
Gotlands Region och län. Rapport Gotlands museum. Avdelningen för kulturmiljö. 
 
Figur 3. Wehlin, J & Schönbäck, B (2012). En storgrav från Gotlands bronsålder - Arkeologisk 
undersökning vid Simunde i Hörsne med Bara socken på Gotland 1957–58. Gotland University Press 13. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:556363/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2020-08-12). 
 
Figur 4. Wehlin, Joakim (2012). Vid stenskeppets akter: en nyfunnen dubbelgrav från Gotland. Forntid 
längs Ostkusten. 3, Blankaholmsseminariet år 2011. S. [174] -198 



 
 

 167 

 




