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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Bredsättra sn, Melösa 5:3 Lst:s dnr:    - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr: 321-5529-1999   

              OBS – ärendet är avslutat sedan tidigare 

Ansvarig för undersökningen: Margareta Beskow Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 0c Bredsätra Lägeskoordinater: x 6304 190  y 1561 740 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Bredsättra 

Fornlämningsnummer 87 

Fastighet/kvarter Melösa 5:3 

Fornlämningstyp Boplats 

Undersökningsår 1972 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältanteckningar (med ritningar på), ritning, foton 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej. Fynden är fyndfördelade till Kalmar läns museum.  

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Yngre stenålder samt ev senare tid 
Resultaten har publicerats i: 

Beskow Sjöberg, Margareta, 1997: Fornlämningar och järnåldersbygd. Bredsättra sockenbok. Oskarshamn. 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2005 12 16 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Rapporten från denna undersökning har länge ansetts förkommen. Ärendet avslutades 1999 med en kort rapport 
baserad på slutredovisningen från 1973. Då fältanteckningar och foton nu återfunnits (förmodligen har någon 
rapport aldrig skrivits) har materialet fått ingå i detta projekt med att avrapportera RAÄ:s äldre rapporter. 
    
                                                                                       * 
 
I samband med pågående grustäkt upptäcktes härdar och stolphål på ett nyss avbanat område och en undersökning 
kom till stånd. Den utfördes i augusti 1972 och ingick i de arbeten som Riksantikvarieämbetets Ölandskontor gjorde 
inom ramen för beredskapsmedel från AMS.  
 
     Byn Melösa ligger på Litorinavallen, den s k östra landborgen. Byns högsta punkt, ca 16 m ö h, ligger alldeles 
norr om bebyggelsen och öster om landsvägen (”Berget”). Härifrån sluttar marken åt alla håll och här bjuds en vid 
utsikt ner mot Östersjön. Dock har man på denna plats under de senaste decennierna uppfört maskinhallar, 
djurstallar etc för lantbruket, detta utan någon antikvarisk kontroll. Östra landsvägen går norr om byn och det är på   
f d åkrar på norra sidan om den böj vägen gör här, som det stora grustaget finns. Det är idag återställt genom 
utplanering och delvis pågående återfyllning och används som betesmark. Här ligger marken på 15 m ö h. Den 
sluttar svagt mot väster ,där på insidan av strandvallen sänkor och namn som ”Svankärr” m fl visar att här tidigare 
funnits våtmarker.  
 
     Utöver RAÄ 87 är ett flertal andra fornlämningar registrerade i eller strax utanför byn. Inom ett område inne-
fattande byns gårdstomter och -hagar har observerats resta eller f d resta stenar (RAÄ 22-25, 35), vilka med de 
fortfarande in situ stående RAÄ 26 och 34 räknas som de enda kvarvarande av ett gravfält. I grustaget norr om byn 
finns uppgift om RAÄ 27, en söndergrävd grav varifrån ett bronsfat och ett arabiskt silvermynt togs tillvara. Av 
betydelse för den här undersökningen är boplatsen RAÄ 70, en 90 x 40 m stor boplats med sex flintor och en skärva 
hårdbränt svartgods, vilken daterats till medeltid. Den gränsar mot grustagets norra kant och borde rimligen ha 
sträckt sig längre söderut än vad stenmuren, gräns för grustaget, medgett (den har säkert även fortsatt öster om 
vägen där åkermarken observerats mörk vid byggnationerna). Längre ner i sluttningen ligger ett stycke åt väster 
RAÄ 69, en 90 x 50 m stor boplats, daterad till mellanneolitikum och järnålder (genom fyndet av en stor 
bärnstenspärla?). Ännu längre åt sydväst finns RAÄ 71, en boplats med sju slagna flintor. Ca 700 m åt sydsydväst 
ligger i Ormöga gravfältet och boplatsen RAÄ 16 (en rest sten i åkern väster om landsvägen utmärker den). Vid 
undersökningen 1963-64 framkom förutom gravar en husgrund, spridda härdar samt kulturlager. Boplatsen har 
daterats till yngre romersk järnålder - folkvandringstid (Beskow Sjöberg 1977: The Iron Age Settlements of the 
Skedemosse Area on Öland. The Archeology of  Skedemosse IV; anf förf 1987: Bredsätra socken. Ölands 
järnåldersgravfält, vol I, RAÄ, s 218f). 
 
     Sammanlagt undersöktes i Melösa 200 m2. Inom en ca 100 m2 stor yta framkom ett antal stolphål vilka genom 
parallella rader bildade ett 11 x 4 - 6 m stort långhus, orienterat sydväst – nordost, i sin sydvästra del något skadad 
av grustagskanten. Avståndet mellan stolpraderna var runt 2 m. Två härdar, ca 1 m i diam och 8-15 cm djupa, med 
skörbränd sten och kol, låg i husets mitt mellan stolphålsraderna. I raderna ingick 26 stolphål varav 20-talet i 
långhuskroppen och de övriga både utanför och innanför, som utbyggnad eller förstärkning? En del av dessa var 
osäkra som stolphål. Vid undersökningen tolkades den västra raden bestå av fem stolphål samt ett (S13) i den södra 
gaveln, och den östra raden av sju samt ett (S1) i den södra gaveln. Gaveln i söder skulle då haft en något rundad 
form och S12, en 0,95 m stor mörkfärgning, måste ha en annan tolkning än stolphål. Likaså bör fallet ha varit med 
mörkfärgningen S6 i den östra raden. Den intilliggande 0,2 m djupa S24 kan ha varit ett stolphål, medan S6, med sitt 
mått om 1,3 x 1,25 m och ringa djup, endast 5 cm, troligen är en rest av det kulturlager som en gång bör ha funnits. 
Inga anteckningar finns dock om att något sådant lager har undersökts utan detta togs säkert bort vid avbaningen. 
 
     Stolphålen i långhuset var rundade, mellan 0,3 – 0,95 m i diam och runt 0,2 m dj. Djupast var det lilla S22 med 
sina 0,7 m. Därtill fanns några - inte i linje med stolpraderna - som var mindre, mycket grunda och därigenom   
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osäkra. Genomskärningarnas form varierade mellan skålformad eller flack. Fyllningen var oftast sotblandad mylla 
och ibland fanns kantställda kalk- och gråstenar som sidostöd, eller en liggande sten som stöd i botten. 
 
     Nordväst och norr om långhuset syntes på den avbanade grusytan ett härdområde med sammanlagt sex härdar 
(varje enskild benämnd ”Härdområde”). De låg på 9-26 m avstånd från varandra. I Härdområde 1 låg två härdar 
intill varandra och det var de som låg närmast huset, 11 m. Dessa två var ovanligt stora, nästan sammanhängande, 
och 2 x 1,5 m respektive 1,6 x 1,3 m. De övriga var något mindre. Djup finns angivet bara från en, nr 3, som var        
0,3 m dj och skålformad. Runt denna upptogs en ruta om 5,5 x 6 m, troligen för att keramik påträffades runt 
omkring.   
 
     Fynden från undersökningen var relativt få. Detta fanns i stolphålens fyllning: i S1bränd lera, kol, brända ben 
(F1, F11), i S11 kol och obrända ben (F12), i S16 obrända ben (tycks förkomna, finns ej i fyndlista från 1989), i S18 
en krukskärva  (tycks förkommen). Fynden i härdarna väster och nordväst om huset var: i Härdområde nr 1 bränd 
lera (F2), i nr 2 flinta och bränd lera (F3), i Härdområde 3 ett järnfragment (ej nämnt i anl beskrivn), 11 flintavslag, 
ev skrapor, grovt magrad gulbrun keramik, djurtand samt kol (F4-7, F10), i nr 4 två krukskärvor (F8). Keramiken 
bestod av främst odekorerat granitmagrat gods och av de få dekorerade bitarna (6-7 stycken) så tycks det vara 
bukstrecksornerad trattbägarkeramik, även om en del av keramiken var gropornerad (Ludvig Papmehl-Dufay via 
mail 2006 05 04 efter besök i SHM:s magasin – fynden har ännu inte flyttats till Kalmar läns museum). 
 
     I samband med undersökningen daterades både långhus och härdområde att vara från neolitisk tid, detta genom 
fyndet av de delvis gropornerade krukskärvorna utanför Härdområde 3. Vid fyndfördelningen daterades materialet 
däremot till järnåldern på grund av ett järnfragment som hittats vid samma anläggning (ej nämnt i beskrivningen).  
 
     Även om de härdar som låg nordväst och norr om huset med all sannolikhet, med sina slag av fynd – järnfrag-
mentet kan komma från ploglagret – tillhör yngre stenåldern, daterar dessa inte långhuset. Dels är avståndet 10-30 m 
mellan dem, dels är vanligen stratigrafierna på de öländska landborgarna komplicerade med boplatser från både 
sten-/bronsålder och järnålder varvade och i dessa inslag av begravningar från järnåldern. Eftersom den mesta 
keramiken möjligen kan ha plockats i gruset runt härden kan man också tänka sig en aktivitetsyta/boplats under 
neolitikum som inte lämnat några mörka boplatslager, utan att det kulturlager som bör ha funnits här tillhört en 
senare tid. Rimligen borde huset höra till boplatsen RAÄ 70, alldeles norr om grustaget och då kanske dateras till 
tidig medeltid? Det som dock talar emot detta är de ytterst sparsamma fynden i stolphål och härdar, och frånvaron av 
metallfynd vilka brukar förekomma relativt ofta i boplatsmaterial från denna tid. Kanske kan vid närmare studier 
paralleller dras med huset som påträffats i Ormöga? Att Melösa varit bebott under stenåldern, för det talar förutom 
härdarna och keramiken, läget på strandvallen med de intilliggande kärrmarkerna och inventerade lösfynd från 
åkrarna. Från vilken tid långhuset kan härröra får tills vidare vara en öppen fråga.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Bredsättra sn, Gåtebo 2:14 m fl  Lst:s dnr:   -  

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr: 5214/75 m fl 

Ansvarig för undersökningen: Kenth Holgersson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 0c Bredsätra, 5H 0b Ramsättra        Lägeskoordinater: x 6301 770  y 1560 040 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Bredsättra 

Fornlämningsnummer 3-4 

Fastighet/kvarter Gåtebo 2:14, 3:5 (f d 3:2) och 3:11 

Fornlämningstyp Gravfält, boplatser 

Undersökningsår 1974-76                             

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Manus, ritningar, foton, kartor, analyser m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Senneolitikum – bronsålder, förromersk järnålder – folkvandringstid samt 
vikingatid-tidigmedeltid 
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Resultaten har publicerats i: 

Beskow Sjöberg, Margareta, 1987: Bredsätra socken. Ölands järnåldersgravfält, volym I. Riksantikvarieämbetet. 

Beskow Sjöberg, Margareta, 1997: Fornlämningar och järnåldersbygd. Bredsättra sockenbok. Oskarshamn. 

Fallgren, Jan-Henrik, 2006: Kontinuitet och förändring. Bebyggelse och samhälle på Öland 200-1300 e Kr. Aun 35. Uppsala.  

Hagberg, Ulf Erik & Holgersson, Kenth, 1976: Landborgsgravfälten öster om Skedemosse – nekropoler från Ölands storhetstid. 
Kalmarnas 51. Uppsala. 

Hjärtner, Eva, 1975: Bennålar från yngre stenåldern. C-uppsats i arkeologi, Uppsala, vt – 76 (stencil). 

Holgersson, Kenth, 1978: Gåtebo från yngre stenålder till medeltid. Kalmar län. Kalmar. 

Holgersson, Kenth & Sporsén, Per, 1978: Osteologisk analys av skelettmaterial från Gåtebo. Sem. Uppsats i osteologi, vt-78. Sthlm. 

Melander, Jan, 1976: Ögonfibulor i Sverige. C-uppsats i arkeologi, Uppsala, vt – 75 (stencil). 

Reimers, Christian, 1978: Fyrsidiga stensättningar på Öland under äldre järnålder. TOR 1975/77. Uppsala. 

Stenholm, Leifh, 1977: Gåtebo 3:4. En arkeologisk undersökning. Kalmar län. Kalmar. 

Stenholm, Leifh, 1982: Boplats från neolitisk tid och vikingatid - tidig medeltid: gravfält från järnålder: fornlämning 3, Gåtebo, 
Bredsätra socken, Öland. RAÄ och SHM. Rapport UV 1982:12. 

Stjernquist, Berta (red), 1994: Prehistoric graves as a source of information : symposium at Kastlösa, Öland, May 21-23, 1992. 
Sthlm.  
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze (senast)  2006 05 09 

 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Vid utgrävningarna 1974-76 av Gåtebo-gravfältet (RAÄ 3-4 ) påträffades boplatsanläggningar från senneolitikum, 
gravar från äldre järnålder mellan 50 f Kr till 400 e Kr samt ett boplats-/verkstadslager från ca slutet av 900-talet till 
ca 1350. Lagren efter dessa verksamheter var oftast åtskilda genom flygsandslager.  Det var detta som gav 
undersökningen ett särdrag jämfört med andra liknande på Öland. Det tjockaste sandlagret, upp till 1 m, ditkommet 
århundradena mellan 700 – 900 e Kr, har skyddat gravarna mot plundrare och många kunde visa en komplett 
uppsättning gravgods. Gravfältet ligger på den s k östra landborgen, en strandvall av sand och grus sedan 
Littorinasjöns tid, på vilken öns östra landsväg löper. Det är stort och går in under bebyggelsen i norr. Svårigheten 
med att begränsa gravfältet beror till stor del på flygsanden. Också söder och norr om kyrkan har gravfält 
registrerats.  
 
Den undersökta delen av RAÄ 3-4 ligger på vägen ner till Skedstad by. Det var då denna väg byggdes 1958 som 
gravarna först upptäcktes. Som ett led i den då pågående forskningen om bebyggelsen runt offerplatsen Skedemosse 
- denna ligger ett par km åt väster - undersöktes en del av gravfältet inom ramen för RAÄ:s Ölandskontors medel för 
beredskapsarbete: 1974 gjordes en mindre undersökning som senare kom att vidgas till totalt 1 000 m2. Det visade 
sig att gravfältet ingår i ett stort mångfacetterat fornlämningskomplex, som sträcker sig från byn söderut mot Bo och 
österut mot Skedstad, där fynd av hus, smidesdepåfynd och guldfynd gjorts, troligen är det än vidare. Under 
medeltiden var området av stor betydelse genom Bo gård, ägd av Linköpingsbiskopen, och hamnen i öster, 
Sikavarps hamn, som var en av de största på ön (se litt av Nils Blomkvist). Jämförelser kan göras mellan de så gott 
som samtida gravfält och boplatser som undersökts i Skedemosseområdet (Beskow Sjöberg, M, 1977: The 
Archeology of Skedemosse IV).  
 
Undre boplatslagret, stenålder: På strandvallens svaga sluttning avsattes under yngre stenålder – tidig bronsålder ett 
kraftigt sotfärgat organiskt boplatslager med många anläggningar. Det innehöll fynd och tycktes tunna av söderut 
(fynd fanns även spridda i de ljusare sandlagren och på vissa ställen fanns föremål från både stenålder och vikingatid 
i samma lager). Anläggningarna utgjordes av bl a mörkfärgningar, härdar, stolphål, ett asklager, en rund hyddbotten 
ca 6 m i diam. I den sistnämnda kom en mängd keramik, flinta, delvis spjälkade djurben samt en ”kam” av ben för 
dekoration av krukor. Sedan boplatsen lämnats hade den sandats över med ett 1-2 dm tjock flygsandslager.  
 
Gravfältet: Sammanlagt undersöktes 33 gravar fördelade i 26 gravanläggningar (siffrorna varierar lite beroende på 
hur man har räknat). Flera av gravanläggningarna innehöll 2-4 begravningar. Gravarna var mycket välbyggda och 
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låg väl samlade på den avbanade ytan, varigenom de tolkats som anlagda ungefär samtidigt. Drygt hälften utgjordes 
av brandgravar, de övriga var skelettgravar.  
 
Skelettgravarna bestod av stenkistor (på Öland ofta benämnda hällkistor) med täckhällar alternativt djupa 
schaktgravar utan kistkonstruktion och med eller utan ett stenlager ovan skelettet. De flesta av dessa gravar var 
omgärdade av runda eller fyrsidiga fyllda stensättningar, ofta med dubbla kantkedjor. Förutom A2 kan nämnas A55, 
en rund stensättning i vars mitt tre hällkistor låg, och A31, en fyrsidig stensättning som innehöll fyra gravar. Också i 
A3, dock skadad av garagebygge, fanns tre hällkistor. Dessa hade dock plundrats. Skeletten låg orienterade i 
sydväst-nordost eller i sydost-nordväst, alltid med den döde på rygg med huvudet åt den nordliga riktningen. 
 
Brandgravarna bestod av mindre eller större brandlager under runda flacka stensättningar. Vid några av dem hade en 
rest sten stått. A38 var konstruerad som skelettgravarna, med en stor stensättning med yttre och inre kantkedja, men 
innehöll en brandgrav.  
 
Märklig var A2, ett röse i en stor stensättning, 15 m i diam och 0,9 m h. Röset i centrum bestod, under en packning 
av stora stenar, av starkt sotig skärvsten och brända ben efter många individer, och anläggningen hade tredubbla 
kantkedjor av noga utvalda stenar. I kedjan runt mittröset var var fjärde eller femte sten rest. I centrum fanns en 
kalkstensflisa – på vilken sannolikt en rest sten stått – och under flisan en urnebrandgrop med välrensade brända 
ben. A2, som restaurerades efter undersökningen, kallades ”polska graven” då paralleller finns i östra Polen. Dessa 
gravar i Polen, med lika gravform och fynd, har tolkats ingå i ett för östra Skandinavien gemensamt sammanhang, 
som ett nedslag i bl a Polen av folk norrifrån (goterna) i samband med handelskontakter och annat utbyte med 
Svarta havområdet (Hagberg a a).  
 
Den osteologiska bestämningen av de 17 skelettgravarna urskiljde 18 individer. Av dessa gick det att belägga fem 
barn/ungdom, fyra vuxna kvinnor och fem vuxna män. Av 16 analyserade brandgravar har 20 individer kunnat 
urskiljas men därtill kommer också de 29 individer som påträffades i fyllningen till mittröset i A2. 
 
Övre boplatslagret, vikingatid-medeltid: Vid vikingatidens början hade gravfältet mist sin betydelse och många av 
gravarna var helt översandade av det tjocka flygsandslagret. Vid denna tid påbörjades en bebyggelse som anknöt till 
järnframställning, smide och annat hantverk, och som varat till högmedeltid. De anläggningar som påträffades i det 
övre lagret var bl a ett stampat lergolv, härdar, avfallsgropar, mörkfärgningar, en keramikugn, stensyllen till ett 
fyrsidigt fähus som troligen brunnit (1600-tal?), stensträngar, en mängd stolphål och kanske en stolpbod. Ibland 
hade de underliggande gravarna skadats av dessa anläggningar. 
 
Fynd: I sten-/bronsålderslagret påträffades keramik (gropkeramik alt snörornerad), flintavslag, -pilspetsar, -mejsel 
och -skrapor av huvudsakligen lokal flinta, benplatta med hål, bennål m fl. Utmärkande för gravarna från järnåldern 
var de många välbevarade lerkärlen; vackra ornerade krukor i olika former, bl a typ ”ölandskruka”. Därtill fanns 
dräktprydnader och smycken, olika redskap som kam, knivar, krumknivar, prylar samt vapen. Det vikingatida-
tidigmedeltida kulturlagret innehöll bl a pärlor, mynt, ben, keramik (östersjötyp), slagg (80 kg!), järnfragment, 
spikar, nitar, bronsbleck och annat verkstadsavfall.  
 
Dateringar: Boplatslagret under gravarna kan med ledning av fynden dateras till senneolitikum - bronsålder. 
Gravarna dateras till 50 f Kr – 400 e Kr, företrädesvis inom bara ett par generationer under äldre romersk järnålder. 
Möjligen kan vissa delar av graven A2 vara från yngre bronsålder, något två C14-resultat visar, men det är f n 
osäkert var i anläggningen kolproven är tagna. Det yngsta fyndet i gravarna dateras till ca 700 e Kr. Det var ett 
pincettskaft som låg i A2 där det hamnat sekundärt. Gravarna har daterats både via fynd och C14-analyser. Det 
vikingatida-medeltida boplatslagret daterades huvudsakligen genom sina mynt. Dessa hade varit i omlopp från 
senare delen av 900-talet till slutet av 1300-talet. Även fynd från nyare tid har hittats.  
 
Gravfältet tycks ha sin sista sydliga utpost på Gåtebo 3:4, ca 200 m åt sydväst, där en stor flack stensättning 
undersöktes 1975 (rapport i ATA). Här framkom även något som tolkades som en möjlig kremeringsplats för 
gravfältet samt fortsättningen (?) av de vikingatida/tidigmedeltida boplatslämningarna. Ett hus med syll och inre 
stolpar, spridda stolphål, härdar och en stensträng undersöktes. Lämningar från senneolitikum framkom också.    
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Gärdslösa sn, Bägby Övra 3:3 Gärdslösa 10:2 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  7113/70 

Ansvarig för undersökningen: Eric Swanström Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 4H 8b Långlöt Lägeskoordinater: x 6294 060  y 1557 040 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Gärdslösa 

Fornlämningsnummer Oregistrerad 

Fastighet/kvarter Övra Bägby 3:3, Gärdslösa 10:2 (troligen 10:1) 

Fornlämningstyp Grav, ev boplats 

Undersökningsår 1971 

Typ av undersökning Förundersökning 

Dokumentationsmaterial Manusutkast, foton 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Järnålder  
Resultaten har publicerats i:   - 

 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2005 11 24 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2005-11-24 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Inför en vägomläggning som Statens Vägverk planerade vid Gärdslösa och Övra Bägby på Ölands ostkust, gjordes i 
oktober 1971 en provundersökning. Här skulle en ny rak sträcka byggas väster om den gamla vägen då här fanns en 
skarp kurva, och den gamla vägen inte kunde byggas om p g a fornlämningar och bebyggelse. Vägen (östra 
landsvägen) låg på ancylusvallens strandvall, liksom mellan och i de övriga byarna utmed denna vall krönt av gravar 
och gravfält och ofta med forntida boplatser under den moderna bebyggelsen. 
 
     Undersökningsområdet i Övra Bägby låg i södra änden av den här väl markerade vallen. Det schaktade partiet, 
där den nya vägen skulle gå, låg på vallens västsluttning och alldeles norr om den väderkvarn som finns här. Ca       
1 000 m2 av åkerjorden banades av varvid tre anläggningar påträffades inom en 35 m2 stor yta. Det var A1, ett 
brandlager (brandgrop) om 0,3 meters diameter, A2, en 1x2 m stor nedgrävning (utgick senare) samt A3, en rund 
härd. Anläggningarna hör sannolikt samman med de rester av det gravfält som finns i byn (-arna) och som enstaka 
gravar ovan jord utmärker. Det kan dock inte helt uteslutas att A1-2 kommer från en boplats då hjullastare användes 
för att bana av matjorden och efter en sådan är det svårt att urskilja lämningar och rester av lager. Boplatslämningar 
från troligen yngre järnålder har påträffats norr och söder om Gärdslösa kyrka och ungefär mitt i Gärdslösa by, i 
prästgårdens närhet, senast 1998. 
 
     Fynden från Bägby utgjordes av bronsbleck, slaggklump och brända (homo) och obrända djurben från A1, samt 
kol från A3. 
 
     På fastigheten Gärdslösa 10:2 (ska troligen vara 10:1 då 10:2 är endast en liten tomt med stuga) avbanades            
490 m2 där den nya vägen skulle gå. Ingenting av antikvarisk intresse framkom.  
  
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Gärdslösa sn, Störlinge - Gärdslösa, 1971 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  5298/72  

Ansvarig för undersökningen: Marianne Johnson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 4H 9b Gärdslösa Lägeskoordinater: Ca x6296 740  y1557 199 
      
 
Landskap Öland  

Socken/Stad Gärdslösa m fl  

Fornlämningsnummer 169, 82-86 m fl 

Fastighet/kvarter Störlinge och Gärdslösa byar (VA-ledning Övra Sandby - Långlöt) 

Fornlämningstyp Boplats, gravfält 

Undersökningsår 1971 

Typ av undersökning Förundersökning (antikvarisk kontroll) 

Dokumentationsmaterial Anteckningar, ritningar, fotografier m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Beskow-Sjöberg, Margareta, 1977: The Archeology of Skedemosse IV. KVHAA. Sthlm. (Ett omnämnande s 129.) 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2005 02 24 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
I samband med att Borgholms kommun hösten 1971 lade ner stamledning för VA utmed östra landsvägen (denna 
vintersäsong grävdes Övra Sandby - Långlöt) gjordes antikvariska kontroller av valda delar av den drygt 1 mil långa 
sträckan sträckan p g a risken att påträffa fornlämningar.  
     Arbetet följdes från Övra Sandby (Bredsättra sn) och längs strandvallen där vägen ligger finns rester av gravfält, 
milstenar m m att ta hänsyn till, så kontrollen skulle även skydda lämningarna genom att visa på dem. Det var i byn 
Störlinge (och gräns mot Gärdslösa) som de antikvariskt intressanta lämningarna, kulturlager och anläggningar från 
yngre järnålder - kanske vikingatid - påträffades, som denna rapport berör. VA-dragningen fortsatte året efter med 
sträckan Långlöt - Runsten.  
     Byarna utmed landsvägen är tätt bebyggda och vid senare schaktningskontroller för olika slags ledningar har 
kulturlager påträffats (exempel, se nedan). Enstaka hus och en kvarnbacke med ett f d grustag finns mellan Störlinge 
och Gärdslösa. VA-schaktet var ca 1 m brett, bitvis bredare, och drygt 1 m djupt.    
     I Störlinge framkom i södra delen av byn på västra sidan av landsvägen, ett kulturlager utmed en ca 65 m lång 
sträcka (den är markerad inom RAÄ 169). Den aktuella biten låg utmed tomterna Störlinge 33:1, 28:1 och 23:1, på 
malmen. I schaktkanterna kunde 12 genomskurna anläggningar dokumenteras, gropar, stolphål, sotfläck. 
Strandgruset låg ca 1m under markytan. Två beskrivna gropar , 0,7 respektive 1,3 m breda (A1, A2?), tolkades som 
avfallsgropar men kan ha varit en kant av grophus, liksom att innehållet i groparna A11 och A12 överensstämmer 
med vad som i regel påträffas i ett grophus.  Kulturlagret registrerades som nr 169 p g a senare schaktningar 1975 
när ett grophus hittades i ett VA-schakt till Störlinge 3:2 och 34:1 (7414/75, det kvarligger).  
     Från gränsen mot Gärdslösa by, norr om kyrkan och sannolikt mittför Störlinge 27:1, finns två profilritningar av 
VA-schaktet (felaktigt kallat Gärdslösa på ritningarna). Här framkom ett kulturlager under 0,1 - 0,2 m grästorv och 
mylla och ett 0,1 - 0,3 m djupt lager av sandblandat grus och/eller ren sand. Här verkar alltså en översandning, 
vanlig på Ölands östra sida (jfr med Gåtebo i Bredsättra sn)  ha skett av kulturlagret. Detta var 0,15 - 0,4 m tjockt, 
sannolikt såsom vanligt av sotfärgad sand, och innehöll ett par anläggningar i form av ett (ev två grophus??) och 
någon grop. Det ena förmodade grophuset var ca 5,5 m långt, 0,35 m djupt, med flack botten och innehöll skörbränd 
sten i fyllningen. Lagret och anläggningarna kvarligger, de dokumenterades endast.  
     I Gärdslösa har senare, t ex vid kabelschaktningar 1978, samma (?) kulturlager påträffats (rapport sänd vid denna 
tid), bl a vid gamla handelsboden söder om bäcken. Länsmuseet kontrollerade 1990 schaktningar på Störlinge 27:1 
men dessa schakt grävdes mer grunt och endast översandningslagren syntes här.  
     Fynden från Störlinges norra schakt utgjordes av ordinärt boplatsmaterial; keramik (av östersjötyp), ben, järn, 
slagg etc. Från det är det osäkert om fynd tillvaratogs.        
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Hulterstads sn, Alby by, el-ledning, 1977-78 Lst:s dnr: 11.391-3950-76 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  5844/79 

Ansvarig för undersökningen: Hella Schulze Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 4G 2j Alby Lägeskoordinater: x6262000  y1547420 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Hulterstad 

Fornlämningsnummer 62-65 m fl 

Fastighet/kvarter Alby by 

Fornlämningstyp Gravar (och oregistrerat boplatslager) 

Undersökningsår 1977-78 

Typ av undersökning Förundersökning (antikvarisk kontroll) 

Dokumentationsmaterial Rapport 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering - 
Resultaten har publicerats i: 

- 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 11 29 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Vid Sydkrafts nerläggning av elkablar i Alby by vintern 1977-78 bevakades dessa schaktningar genom 
stickprovskontroller. Tidigare hade både gravar och flera boplatslager av okänd utbredning påträffats i byn.  
Arbetet skedde huvudsakligen med jordfräs och i de smala schakten kunde inget av antikvariskt värde ses. De lades 
ofta i vägrenen.  
 
(Vid Kalmar läns museums undersökningar i Alby på 1990-talet har boplatsrester undersökts.)  
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Hulterstads sn, VA Alby - Triberga,          
RAÄ 14 m fl, 1976, 1978-79 

Lst:s dnr: 11.391-4153-77 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  1120/78 (6721/75) 

Ansvarig för undersökningen: Hella Schulze Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 4G 1j och 4G 2j Lägeskoordinater: x6256500 y1546300 -        
x6262700 y1547650 

      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Hulterstad 

Fornlämningsnummer 14 m fl 

Fastighet/kvarter Byarna Alby, Triberga och Hulterstad 

Fornlämningstyp Gravar, gravfält och boplatser 

Undersökningsår 1976, 1978-79 

Typ av undersökning Förundersökning (antikvarisk kontroll), slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Rapport, foton, planer o profiler 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Stenålder - vikingatid (?) 
Resultaten har publicerats i: 

Schulze, H, 1993: Gamla och nya fynd i Triberga. Kalmar län. Kalmar. 

Königsson, E S & Rasch, M, 1996: Hulterstads socken. Ölands järnåldersgravfält, volym III. 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 02 

 
 
 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Då Mörbylånga kommun under 1970-talet schaktade för att ansluta byarna Alby, Triberga och Hulterstad på 
sydöstra Öland till kommunalt vatten och avlopp, följdes detta arbete av personal från Riksantikvarieämbetets 
Ölandskontor. Det antikvarisk arbetet bestod både av stickprovskontroller, bevakning i samband med avbaning av 
matjordslagret samt slutundersökning av vissa okända anläggningar som framkommit, bl a gravar och brunnar, 
liksom viss insamling av fosfatprover. Huvudschaktet var i regel 4-5 m brett och grävdes 3-4 m djupt, därtill kom 
grundare stickschakt till fastigheterna samt VA-brunnar. 
Dessa tre byar ligger på den fornlämningstäta s k östra landborgen, ett i princip sammanhängande gravfälts- och 
boplatsområde från stenålder till nutid. Medan Triberga och Hulterstad är utmärks av sina gravfält med resta stenar 
och stensättnignar är Alby känt för sin boplats i norra delen, från äldre-yngre stenålder och undersökt runt 1970. 
Vid schaktningen 1976 genom ALBY kunde konstateras att det fanns ett mer eller mindre sammanhängande 
kulturlager under bebyggelsen också i mellersta och södra delen av byn, främst på den östra delen om landsvägen. 
Lagret var 0,3 m som tjockast och innehöll bl a obrända ben och flintavslag, samt anläggningar som stolphål och 
härdar. Det skiljde sig i karaktären från det på stenåldersboplatsen. Även en skadad skelettgrav från järnåldern 
framkom. 
Arbetet i TRIBERGA 1976 visade att ett tidigare okänt kulturlager, av mörk sandblandad mylla, fanns under så gott 
som hela byn. Nedgrävningar, stolphål och pinnhål kunde ses, flera härdar undersöktes i byns norra och södra del. 
De i söder framkom 1978-79; senare undersökningar här har gett dateringar av lagret till bronsålder-järnålder. 
Schaktningen i HULTERSTAD vintern 1978-79 resulterade även den i fynd av flera kulturlager med nedgrävningar, 
kol och djurben synliga i schaktkanter, och i södra delen en boplats från stenålder/bronsålder. I detta låg gravar från 
järnåldern och tre små barngravar i VA-schaktet undersöktes. De två kallmurade igenfyllda brunnarna som 
undersöktes öster om byn innehöll bl a en pilspets, möjligen från ca 700 e Kr, oornerad keramik samt en mängd ben. 
 
 
(På 1990-talet har genom länsmusets en rad undersökningar skett i dessa byar varvid både boplatslämningar och en 
mängd gravar (bl a 20-talet barngravar i Triberga) undersökts.)      
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2005-11-15 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Källa sn, Högenäs 5:2 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  - 

Ansvarig för undersökningen: Kenth Holgersson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 6d Gillberga Lägeskoordinater: x 6330 700  y 1569 910 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Källa  

Fornlämningsnummer 101 

Fastighet/kvarter Högenäs 5:2 

Fornlämningstyp Överodlad bebyggelseplats  

Undersökningsår 1972 

Typ av undersökning Plöjningskontroll 

Dokumentationsmaterial Rapport, ritning, foto 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej, fynden trol förkomna 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Jfr med Manne Hofréns artikel i Meddelande fr Kalmar läns fornminnesfören XXII, 1934, s 40f. 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2005 11 15 
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    2005-11-15 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
I samband med Riksantikvarieämbetets Ölandskontors arbete med att rädda vissa av plöjning hotade boplatser 
gjordes våren 1972 en plöjningskontroll på platsen där den kända Källa-tjuren hade hittats runt år 1920. Platsen hade 
1970 pekats ut på ekonomiska kartan av Bernhard Olsson, tjänsteman på Länsarbetsnämnden i Kalmar. Han var 
barnfödd på gården som 1972 innehades av hans bror Roland. En undersökning av platsen var uppsatt som ett AMS-
finansierat arbete på UV:s uppdragslista för 1974 men kom inte till stånd. 
 
     Källa-tjuren, av brons och med inv nr KLM 11 697 i länsmuseets samlingar, är ett romerskt importfynd som har 
flera paralleller på ön. Det är ett viktigt fynd då den ofta är omnämnd och det under 1990-talet hittats en ny tjur, i 
Solberga, Gräsgårds sn, där intressanta undersökningar gjorts med fynd av hus, stenläggningar och brunn. 
 
     Området i Högenäs där kontrollen utfördes består av ett småskaligt odlingslandskap, typiskt för norra Öland. Det 
är omväxlande kargt, omväxlande bördigt med rester av ekblandskog. Det kända gravfältet i Långerum ligger ca 1,5 
km åt nordnordväst. Fyndplatsen utgörs av en åker och ligger ca 200 m söder om gården. Den hade redan 1933 av 
Mårten Stenberger beskrivits i ett brev till KLM:s chef Manne Hofrén, något denne upprepade på begäran i en 
artikel 1934 om tjurfiguren (Hofrén, Manne, 1934: Bronstjuren från Källa. Meddelande från Kalmar läns forn-
minnesförening XXII, Kalmar). Stenberger skriver att ett ”trettiotal m från det ställe där tjuren hittades (den hade 
kommit i dagen vid plöjning och låg uppe på jordytan) ha påträffats stora gråstensbumlingar, liggande i rader och 
innanför dessa mycket kol och svart, kladdig jord. Det kan knappast vara annat än resterna efter en husgrund. 
Ingenting är emellertid som sagt att se på markytan nu.”   
 
     Platsen för kontrollen låg ca 116 m söder om åkerns norra mur och bestod av ett 6 x 22 m stort område med 
mörkfärgad, sotig mylla av varierande intensitet. Under plogdjupet (0,2-0,25 m) fanns fortfarande kulturlagret kvar 
och under detta kom sand och moränlera. I områdets västra del var mörkfärgningen som kraftigast inom ett 15 m2 
stort område, ca 5-8 m från åkerkanten. Här fanns också lagda grå kalkstenar på en ca 1 x 4 m stor yta. Dessa stenar 
var på väg att plöjas upp och hade tidigare kommit vid varje plöjning. Flera mindre koncentrationer, runt 0,75-1,5 m 
i diam, kunde ses omkring den större mörkfärgningen. 
   
     Några ytfynd i det plöjda lagret tillvaratogs vid kontrollen: kol och ett par obrända ben av djur (F1-3). Dessa fynd 
har förkommit eller senare slängts (är ej i SHM:s interimsarkiv).  
     
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2006-01-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Källa sn, Långerum, RAÄ 57  Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr: 8636/72, 4186/73 

Ansvarig för undersökningen: Kenth Holgersson  Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 6d Gillberga Lägeskoordinater: X 6332 360  Y 1569 490 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Källa 

Fornlämningsnummer 57 

Fastighet/kvarter Långerums samfällighet S:2 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1970-72 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Manus, ritningar, foton, analyser, fyndteckningar m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Bronsålder – äldre järnålder samt folkvandringstid 
Resultaten har publicerats i:  Holgersson, Kenth, 1972: När järn var smyckemetall på Öland. Öländsk bygd. Åkerbo  
                                                                                         hembygdskrets årsbok. 1972  
                                                 -”-       1978: Förromersk järnålder och folkvandringstid i Långerum: Kalmar län, 63 
                                                 -”-       1988: Källa sockens förhistoria. Källa. En sockenbeskrivning., red Bertil Palm 
                                               Holgersson, Kenth & Schulze, Hella, 2001: Källa socken. Ölands järnåldersgravfält.        
                                                                                    Volym IV. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer      
Sammanställt av, namn och datum 

     Hella Schulze 2006 01 20 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Inför en ombyggnad – i princip en nybyggnad – av väg 136 på norra Öland undersöktes delar av gravfältet RAÄ 57 i 
byn Långerum i Källa socken. Undersökningarna, vilka delvis bekostades av Vägförvaltningen i Kalmar län, 
utfördes av personal från Riksantikvarieämbetets Ölandskontor åren 1970-72. Genom att beredskapsmedel från  
AMS tillskjutits kunde ett större område av gravfältet än det direkt berörda undersökas. 
     Gravfältet ligger på en av de nordväst-sydostligt löpande åsarna i denna del av norra Öland, alldeles öster om 
Långerum. Området utgörs av starkt stenbunden igenväxande betesmark, förutom den undersökta delen, som idag är 
vägområde, och en del mot norra kanten som är åker. Gravfältet består av minst 40-talet gravar om både de 
undersökta och de som kunnat skönjas i marken räknas – området är idag igenväxt med stora enbuskar. Det ligger i 
ett mycket fornlämningsrikt område, omgivet av husgrunder och stensträngssystem åt olika håll och i norr det stora 
gravfältet på Vi alvar med sina många domarringar (RAÄ 77). 
     På hösten 1970 påbörjades provundersökningar genom avtorvning av ytan. Totalt undersöktes runt 2 000 m2 
inom vilka fanns 24 gravanläggningar med sammanlagt 28 begravningar, ett 20-tal underliggande boplats-
konstruktioner som bildade ett hus med en härd, en väg troligen senare än gravfältet, samt rester från ett torp från 
nyare tid. 
     De flesta av gravarna utgjordes av runda låga stensättningar, så låga att de inte var synbara före avtorvning och i 
den starkt stenbemängda marken knappt efteråt heller. Deras storlek varierade mellan 2,5 och 15 m i diameter. De 
var i regel inte plundrade men vissa var omplockade och då troligen i samband med efterbegravning och dylikt. De 
gravar som daterades till äldre järnålder låg företrädesvis mot åsens krön och hade i centrum en stenkista med 
skelett. Märkliga var A20 och A22 vilka båda innehöll två skelett, det ena lagt ovanpå det andra. De var sannolikt 
begrav-ningar med en längre eller kortare tid emellan. A20 innehöll dessutom även brända ben, ytterligare en 
begravning? De yngre gravarna låg något lägre, de utgjordes av brandgravar och kunde i vissa fall ha en kantkedja, 
vackert lagd av blågröna stenar. Det fanns dock även andra varianter av gravformer, t ex var stensättningen A15 
rektangulär, A5 hade en rest sten i packningen, A18 bestod av bara en stenkista (ovanligt nog av kluvna sandstenar 
och inte som i regel kalkstenar) och några få gravar var bara ett ben- eller brandlager. Skelettmaterialet har 
analyserats men spännvidden var stor, 18-64 år. Två män och en kvinna kunde bestämmas i materialet. Därtill fanns 
i vissa gravar rester av nöt, får/get samt björn.    
     De boplatslämningar som fanns bestod bl a av ett kulturlager, A10, vilket var blandat med recent material och 
genomgrävt av dito avfallsgropar, och ett kulturlager, A28, som visade sig utgöra en oval hyddbotten/hus. Den låg 
under två av gravarnas (de förromerska A25 och 26) stenpackning och utgjordes av 15 stolphål, med skoning och 
stolpstöd, runt en ca 8x5 m stor yta. I mitten låg en oval härd med kol och starkt skörbrända stenar. Troligen hade 
anläggningen varit något längre men att inte stolphålen, då de var så grunda, i andra änden observerats. Det C 14-
prov som togs från härden gav resultatet att hyddan/huset skulle ha varit från 260 f Kr, d v s samma tidsperiod som 
många av gravarna. A25 hade dock ett yngre C 14-resultat och ska ha varit 160 år yngre (dateringar ej kalibr), dock 
får den felmarginal C 14-analyser har tas med i beräkningen. Till boplatslämningar kan kanske också räknas den 
stenlagda vägbank som undersöktes, från gravfältet och en bit norrut och parallellt med den blivande nya väg 136, 
även om den sannolikt är från senare tider.   
     Dateringen av gravarna har gjorts med ledning av föremålen och genom C 14-analyser. Åtta gravar var från 
övergången från bronsåldern (gravgropen A9) och förromersk järnålder, ca sju gravar från äldre romersk järnålder 
och de övriga, de flesta, kunde dateras till yngre romersk järnålder och folkvandringstid.  
     Fynden utgjordes av dräktdetaljer som bältehakar, dräktnålar i järn, och fibulor av brons och silver, bronsbeslag 
och pärlor, samt hartstätning, stämpelornerad keramik, fingerringar av ormhuvudtyp i brons och en i guld. Dessutom 
fanns fynd från boplatsen i form av enstaka flintavslag. 
 
     Denna undersökning är av stort värde då få större utgrävningar av gravar från förromersk järnålder har gjorts på 
Öland, och dessutom relativt många gravar och på ett gravfält med kontinuitet. Det tidigare ofta anförda gravfältet 
från förromersk järnålder, det kända i Övra Ålebäck på mellersta Öland, utgörs av brandgravar. Det i Långerum är 
också det först kända på ön med skelettgravar av en typ som kan jämföras med de gotländska, t ex i Annelund, med 
flacka stensättningar med hällkistor och med sydmarkeringar. Flera analyser av materialet har gjorts och ger en extra 
potential. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Källa sn, Nyby 2:5 Lst:s dnr:    - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr: 2439/72 

Ansvarig för undersökningen: Margareta Beskow (Marianne 
Johnson) 

Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad:  5H 6e Källa Lägeskoordinater: x 6333 150  y 1570 970 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Källa 

Fornlämningsnummer 68 

Fastighet/kvarter Nyby 2:5 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1972 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Manusutkast, ritningar, foton m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Yngre romersk järnålder – folkvandringstid (?)                                   

Resultaten har publicerats i:   Holgersson, K & Schulze, H, 2001: Källa socken. Ölands järnåldersgravfält, volym IV.        
                                           Riksantikvarieämbetet, red M Rasch     

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2005 12 14 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
På den nordväst-sydost löpande Nybyåsen, väl synlig och typisk för det flacka nordostöländska landskapet, har grus 
tagits under lång tid. Speciellt den östra delen, benämnd Tingskullen, var utsatt och det har påverkat de 
fornlämningar som funnits här. Rester av gravfält och gravar ligger kvar än idag (RAÄ 68, 121) men många gravar 
undersöktes 1958, 1960 och 1963 inför kommande grustäkt. År 1972 var det åter dags för en undersökning då 
entreprenören Egon Eriksson, Stenninge, skulle utvidga grustäkten. Dessa år nybyggdes en del av huvudvägen till 
Norra udden och grus behövdes. 
     Det var ett drygt 1 200 m2 stort område av gravfältet RAÄ 68 som avbanades sommaren 1972. Den undersökta 
ytan omfattade 800 m2. Sammanlagt grävdes nio formationer ut varav en del utgick, eftersom de tolkades som 
antingen naturliga bildningar eller rester av förstörda gravar. Det sistnämnda är nog det mest sannolika, eftersom 
vissa tycks ha innehållit ben. 
     De undersökta anläggningarna var fem gravar och en härd:  
A1 utgjordes av en rund stensättning, 7-9 m i diam, 0,4 m h och med en flerskiktad stenpackning. I centrum fanns en 
mittstensättning, 6 m diam, av vällagda stenar i cirklar. I fyllningen mellan stenarna framkom fynd liksom i det 0,2 
m tj benlagret som fanns under. Det var 2,5x2,15 m stort och innehöll brända och obrända ben, bl a människa, 
tänder av häst och ben av får/get. 
Även A2, en rund stensättning, 6 m i diam och 0,3 m h, innehöll en central stenpackning av större gråstenar än i det 
1,5 m br brättet. Anläggningen var starkt skadad. Under stenarna i mitten framkom ett 1,5 m stort brandlager i vilket 
fanns en 0,3 m djup brandgrop. I bägge fanns spridda brända ben. Även obrända ben fanns i graven. Benen var från 
1 individ, ålder och kön ej bestämda. 
A3 var en oregelbunden 4,5x3,5 m stor stensättning. Den var 0,2 m h med ett 2x1,5 m stort benlager i och under 
packningen. I detta fanns fynd och brända ben av människa.  
A5 var en stor oval härd. Den var 1,9x0,8 m, låg i väst-öst, och innehöll sotfärgad sand, kol och stenar varav en del 
var skörbrända. Dess djup var 0,4 m. 
Från A6, ett benlager, 2x2 m i diam, finns inga anteckningar bevarade. Det innehöll fynd samt brända ben av 
människa och obrända, ej bestämbara ben av djur. 
A8 var ett 1,25x0,7 m stort benlager där de brända benen låg i mylla och grus direkt under grästorven. Tre stenar låg 
över lagret vilket fortsatte ca 0,2 m nedåt och innehöll förutom ben även fynd och kol. Benen har inte bestämts. 
 
     Föremålsfynden från gravarna var få. De utgjordes av bl a några skärvor keramik, fragment av bronsfibula och 
kam samt en sländtrissa. 
     Undersökningens värde består i att den kan föras samman med dem som gjorts tidigare på samma gravfält, och 
att de kan sättas in i ett större sammanhang. Med det menas den fornminnesrika och intressanta bygden runt Källa 
gamla medeltidskyrka och den äldre hamn man antar funnits här, liksom närheten till det stora gravfältet på Vi alvar, 
andra kringliggande gravfält, en fornborg samt bevarade husgrunder och stensträngssystem. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Hässleby 3:2, RAÄ 103, 1968 Lst:s dnr:    - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  6693/68 

Ansvarig för undersökningen: Ulf Erik Hagberg/Kiki 
Johansson 

Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1b Köping Lägeskoordinater: x6308740 y1559140 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 103 

Fastighet/kvarter Hässleby 3:2 

Fornlämningstyp Gravfält (och boplats) 

Undersökningsår 1968 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Rapport, osteologisk rapport, foton, fyndteckningar, planer, profiler 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Äldre romersk järnålder - vendeltid. Yngre stenålder - bronsålder.  

 
Resultaten har publicerats i: 

Edgren, B & Edling, I & Johansson, K & Hagberg U E, 1976: Bygd och borg i Hässleby. Öländsk bygd. Kalmar 

Schulze, H, 1987: Köpings socken. Ölands järnåldersgravfält, volym I. Red M Beskow Sjöberg. RAÄ. 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
I det mycket fornlämningsrika området runt Hässleby fornborg och norr om byn Hässleby låg gravfältet RAÄ 103. 
Det undersöktes sommaren 1968 inför utvidgad grustäkt på den låga moränåsen. Flera av anläggningarna upptäcktes 
i samband med undersökningen, andra var skadade av täkten. 
Av de 45 undersökta anläggningarna på området var 11 eller 12 gravar, övriga var boplatsanläggningar. Endast fyra 
gravar innehöll fynd så att de säkert kunde dateras till järnåldern. Gravarna utgjordes av 1 skeppsättning med 
mittblock och roddarbänkar, bevarad till hälften och ca 12 m; 1 jordblandat röse, 11 m i diameter; 6 runda 
stensättningar ca 6 m i diameter; och 4 bautastenar.  
Gravarnas inre gravformer bestod av skelettgrav i stenkista av kalkstenar, brandlager i centrum inom cirkel av lagda 
stenar respektive brandgropar med ben och fynd. Komplicerad var röset A1:s uppbyggnad. I botten fanns i nordväst 
en hällkista med skelettdelar efter minst 3 personer. Utanför kistan fanns ben efter ytterligare 10 personer plus minst 
12 spädbarn och dessutom en brandgrav. I stenpackningens sydöstra del fanns ytterligare en brandgrav. I rösets 
stenpackning tillvaratogs ca 90 liter ben av häst, nöt, hund, katt etc. Hund fanns även med i ett par av skelett-
gravarna. Fynden utgjordes, förutom av obrända och brända ben, av dräktfynd och smycken (t ex tidigt ovalspänne, 
fibulor), lerkärl, redskap samt ett vapen, ett eneggat kortsvärd. Till sen stenålder kan föras bl a en ornerad 
stångknapp i ben. Det är osäkert om vissa fynd utgör gravgods eller varit material från boplatsen.  
Boplatslämningarna låg i områdets norra och sydöstra del, i norr delvis under röset A1. Här utgjordes de av 
oregelbundna stensamlingar och härdar. I sydöst påträffades en vinklad stensträng, ca 15 m lång, som gick mellan 
två resta stenar, samt stensatta stolphål.  
Efter undersökningen restaurerades skeppssättningen och två av de undersökta bautastenarna fick stå kvar.   
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Hässleby borg o husgrunder, 
1968-70 

Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  7325/68 

Ansvarig för undersökningen: Ulf Erik Hagberg, Kiki 
Johansson 

Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1b Köping Lägeskoordinater: x6309 190  y1558 430 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 111, 110 

Fastighet/kvarter Hässleby 1:3 

Fornlämningstyp Fornborg, husgrundsområde 

Undersökningsår 1968/69, 1969/70 

Typ av undersökning Förundersökning, röjning (provundersökning)  

Dokumentationsmaterial Rapport i brevform, några fotografier 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Fynden inlemmade i den från Hässleby borg 1974 (och 1976?) 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Edgren, Bengt & Edling, Ingegerd & Johansson, Kiki & Hagberg, Ulf Erik, 1976: Borg och bygd i Hässleby. Öländsk 
bygd. Årsbok, Åkerbo hembygdsförening. Kalmar 

 
Sammanställt av, namn och datum 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Hösten 1968 startade RAÄ, i samarbete med AMS och på initiativ av Ulf Erik Hagberg, röjningsarbeten vid 
Hässleby fornborg (RAÄ 111) och husgrundsområde (RAÄ 110). Dessa ligger ca 12 km nordöst om Borgholm på 
öns mittland i ett mycket fornlämningsrikt område, främst från bronsålder-äldre järnålder. Borgen är en av de 
mindre på ön och ligger i småkuperad jordbruksmark med öar av lövskog. Den utgörs av en cirkelrund vall (med 
stenmur ovanpå). Ett stort stenröse i anslutning till borgmuren i norr skulle kunna innehålla sten från konstruktioner 
i borgen eftersom den tidigare odlats. Runt 50 m nordväst om borgen ligger tre husgrunder varav två (Hgr I och III) 
undersöktes 1970-75. Rester av stensträngar och en stenlagd väg finns emellan.    
     Hässleby borg och husgrunder valdes av flera skäl, ett var arbetsmarknadsmässiga, genom AMS´ medverkan, för 
att hålla ”äldre, svårplacerad arbetskraft” med arbete även vintertid. Detta objekt låg centralt men ändå på öns mer 
skyddade inland. Vidare var avsikten också att skapa ett kulturhistoriskt utflyktsmål inom denna del av Öland, nära 
Borgholm och en rad campingplatser. Visionen var att återskapa delar av en järnåldersmiljö, liksom i det danska 
Lejre, rekonstruktioner av hus i vacker ölandsnatur med ekar och hassel. Rent forskningsmässigt var objektet också 
intressant då det var en kontinuerligt bebodd miljö strax norr om det på 1960-talet välundersökta Skedemosse-
området. Bidragande var även att genom de tidigare undersökningarna av boplatslämningar på RAÄ 226 och 
gravfältet RAÄ 103 på Hässleby 3:2, en god kontakt etablerats med markägarna och de var positiva till fortsatta 
arbeten. Rekonstruktionen av ett järnåldershus kom dock aldrig att förverkligas här. 
     Området röjdes och förbereddes på olika vis. Alla arbeten skedde manuellt, med rotsax, skyffel etc. Grovarbets-
styrkan i fält arbetade självständigt men fick med några dagars mellanrum instruktioner av antikvarisk personal. När 
RAÄ:s och AMS´ Ölandskontor så hade etablerats inköptes för säsongen 1970-71 ett plasttält och el drogs fram till 
borgen (elskåp väst om den) för att kunna bedriva vinterutgrävning. Borgen och husgrundsområdet stängslades med 
fårnät för att det skulle betas vilket också skedde i många år. 
 
Vintern 1968-69 
Borgen och husgrunderna röjdes från sly och man rensade upp murar från i senare tid påkastad odlingssten. 
Vårvintern 1969 påbörjade man att ta upp flera schakt i borgen, bl a ett ca 60 m långt, 0,2 m djupt och 1 m brett 
schakt i västnordväst-ostsydostlig riktning tvärs genom fornborgen. Avsikten var att se om det fanns några 
kulturlager bevarade inom borgens yta som ju tidigare hade odlats.  
 
Vintern 1969-70 
En mindre undersökning påbörjades inne i den längsta husgrunden, Hgr II, då ett provschakt grävdes i husets 
mittaxel. Här framkom ett kraftigt kulturlager och en härd. Man rensade även utmed det västra yttre murlivet på 
samma husgrund och tog bort rasmassorna. Även några mindre provschakt togs upp på det platåliknande området 
söder och sydost om husgrunderna och stenläggningen (gårdsplan?) som fanns här rensades fram ett stycke. 
Dessutom blottlades murarna i fornborgens norra del på en kortare sträcka. 
 
     Fynden från provgrävningarna i borgen var få och utgjordes av ben, keramik och ett bryne. De har införlivats i 
fyndlistan för borgundersökningen 1974 och 1976. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Hässleby husgrunder och 
fornborg, 1970-75 

Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  7219/70  ( jfr 7325/68) 

Ansvarig för undersökningen: Kiki Johansson, Hella Schulze 
resp Ingegerd Edling 

Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1b Köping Lägeskoordinater: x6309 235  y1558 370 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 110, 111 

Fastighet/kvarter Hässleby 1:3 

Fornlämningstyp Husgrundsområde, fornborg 

Undersökningsår 1970-75 

Typ av undersökning Slutundersökning med återställande 

Dokumentationsmaterial Beskrivningar, fotografier, ritningar, tornfotoplaner etc 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering From - vendeltid 
Resultaten har publicerats i: 

Edgren, Bengt & Edling, Ingegerd & Johansson, Kiki & Hagberg, Ulf Erik, 1976: Borg och bygd i Hässleby. Öländsk 
bygd. Årsbok, Åkerbo hembygdsförening. Kalmar. 

Edling Arnell, Ingegerd, 1978: Hässleby husgrunder. Kalmar län. Årsbok. 

Databasregistret till RAÄ:s projekt ”Hus & Gård” 1989-95. 

Bäckström, Ylva: Osteologisk analys av benmaterialet från Hässleby borg, Köpings sn, Öland. 1989? Uppsats. SU 43 
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2005 02 16 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
I december 1970 startade Riksantikvarieämbetets och AMS´Ölandskontor en undersökning av husgrunderna (RAÄ 
110) vid Hässleby fornborg (RAÄ 111). Området ligger i småkuperad jordbruksmark ca 12 km nordöst om 
Borgholm, i fornlämningsrik mark med lämningar och fynd från främst bronsålder och äldre järnålder. (Om 
orsakerna att detta objekt valdes, bl a att ett hus skulle rekonstrueras, se rapport för år 1968-70. Rekonstruktionen 
kom inte till stånd då dels det undersökta huset var mer komplicerat än man kunnat ana, dels att samarbetet med 
AMS upphörde 1975.) Arbetet bedrevs företrädesvis vintertid under tält. Runt 800-900 m2 undersöktes totalt.  
     Husgrunderna, som är tre till antalet (Husgrund I-III), finns ca 50 m nordost om borgen (de kvarligger). Hgr I och 
II ligger i nordnordost-sydsydväst medan hgr III ligger närmast väst-öst. Söder om dem finns en rund platå och från 
denna utgår 1-2 stensträngar mot fornborgen och vinklar där av söderut. Det var två, Hgr I och III, som undersöktes. 
Genom undersökning av djupare partier i dem och provschakt utanför kunde konstateras att äldre bosättningar fanns 
under de synliga grunderna. Dessa äldre representerades av kulturlager, stolphål, härdar och en stensatt väg som 
kunde följas drygt 20 m i riktning mot borgen. Därtill fanns även fynd. Fynden och C14-analyser pekar på tiden 
förromersk – äldre romersk järnålder, främst 200-300-talet e Kr. 
     Hgr I var den första som undersöktes. Den var drygt 20 m lång, 10 m bred och låg parallellt med den ca 40 m 
långa Hgr II. Väggarna bestod av 1,5 – 2 m breda skalmurar med murliv av kallmurade kalkstenar, i söder ersatta av 
kantställda stenar, och den bevarade höjden uppgick till som högst 1 m. Inne i husgrunden fanns två längsgående 
rader stenskodda stolphål för takbärande stolpar, och i södra delen en tvärmur som i sin tur vilade på en äldre 
stenläggning. Dessutom hade husets södra ända – gavel saknades här – byggts ihop med Hgr III som vinklade emot 
och låg 4 m söder om. Även detta hus saknade ena gavelsidan, den västra, och hade två rader stolphål för 
takkonstruktionen.  
     Att bägge husen varit utsatta för ombyggnader under lång tid visade sig i murförstärkningar, en stor mängd 
anläggningar, utfyllnader med sten, murfyllnad med uppskottad kulturjord m m, t ex hade Hgr I varit smalare och 
kortare och delar av denna äldre grund fanns kvar. Bägge husen saknade en av gavelväggarna, möjligen kan de ha 
varit av trä alternativt tagits bort i samband med ihopbyggandet. En enda ingång fanns, i öster i Hgr III. 
Identifieringen av de olika byggnadsetappernas konstruktioner var svår, då efterföljande arbeten ofta förstört spåren. 
     En fosfatkartering utfördes 1971 i och strax utanför fornborgen (analys av RAÄ:s Tekniska avd). De högsta 
värdena, 100 till mer än 180 fosfatgrader fanns i borgens norra del. Vissa kompletterande arbeten gjordes 1974 i 
borgen, bl a  drogs schaktet tvärs över ända fram mot borgmuren. Det kan också nämnas att i samband med arbetena 
vid RAÄ 110-111 gjordes även en del plöjningskontroller på åkrarna i norr och nordost och därpå följande mindre 
undersökningar av boplatslämningar (rapporter skrivna). Från åkrarna finns fynd (boplatsfynd och lösfynd) från 
både sten/bronsålder (RAÄ 241) och järnålder (bl a en depå med ämnesjärn). 
     Fynden från undersökningarna 1970-75 utgörs, förutom en mängd ben, av ordinära redskap, dräktdetaljer och 
personliga föremål, vapen men även fragment av ett par mycket exklusiva föremål, importerat glas. Dessa är bitar av 
glasbägare (ett s k Nuppenglas och ett med pålödda trådar) och en romersk glasflacon (såvitt då känt det första 
fyndet i svenskt material). Som exempel på vardagsfynd kan nämnas keramik, knivar, brynen, sländtrissor, 
malstenar, ornerade kammar, bronsdräktnål, pärlor, remändebeslag i ben, fibula med omslagen fot, hästsko, sporrar i 
järn, pincett och örslev av järn, benpilspets, järnyxa, myrmalm (analyserad) samt det yngsta fyndet, ett beslag i 
nielloteknik med vendeltida ornamentik. Flera av glasfynden gjordes i Hgr III. Benmaterialet är från nöt, får/get, 
svin och även häst och hund finns.   
     Fynden och C 14-analyser daterar området till förromersk järnålder – vendeltid. Daterbara fynd grupperar sig 
huvudsakligen till tiden 300-500-talet e Kr, till vilken även analyserna från de äldre nivåerna sällar sig. Fynden, och 
hela anläggningen, pekar på en högstatusätt eller -personer med goda internationella kontakter, direkta eller 
indirekta, vilka varit väl förtrogna med järnframställning, t o m kanske för avsalu. Fyndens fragmentering tyder på 
ett planerat övergivande av området.  
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Källingemöre 3:3 m fl, 1978 Lst:s dnr:   -  

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  888/78 

Ansvarig för undersökningen: Kjell Nordeman Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1b Köping Lägeskoordinater: x6305 800  y1558 140 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 258 

Fastighet/kvarter Källingemöre 3:3 och 2:17 (ej 6:1) 

Fornlämningstyp Boplats 

Undersökningsår 1978 

Typ av undersökning Slutundersökning (del av boplats) 

Dokumentationsmaterial Anläggningsbeskrivningar, ritningar, fotografier m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Kalmar län. Årsbok 1979 (sid 128, 4 rader) 

Larsson, PeO & Schulze, Hella, 2004: Ölands hästar. Remontuppfödning och annan hästavel på Öland.  
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 21  



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
I samband med att väg 979 Köpingsvik - Laxeby byggdes om 1975 hade ett antal röjningsrösen och även stenmurar 
borttagits i området runt vägen. Under flera av dem på byn Källingemöres ägor framkom fornlämningar (rapport till 
RAÄ daterad 1982 05 26), bl a en boplats som påträffades under den breda stenmuren mellan Källingemöre 3:3 och 
2:17. Delar av boplatsen undersöktes vårvintern 1978, till största delen som ett AMS-projekt, en räddningsaktion 
inför att området nu skulle plöjas upp. Ca 175 m2 undersöktes, i tält och ofta otjänligt väder. 
     Boplatsen RAÄ 258 låg på en nordväst-sydostlig höjdsträckning, det högsta partiet på denna åker. Åkern låg i 
kuperad och varierad jordbruksmark, öster om byn och utmed vägen mot Öj/Egby. Det starkt sotblandade kultur-
lagret var 0,3-0,4 m tjockt och området det täckte ca 50x5 m.  
     Tre schakt togs upp. Det längsta var ca 35 m långt (U1-U5) och de andra två var kortare (U6 och U7). I det 
största schaktet påträffades två stolphålsrader, troligen hörande till ett väst-östligt orienterat hus, och en härd som 
låg mellan dessa rader, samt ytterligare fem härdar och några sotfläckar. I schakt U6, ca 5 m sydost om U1-5, fanns 
en kalkstensläggning liggande på en packning av småsten samt en tätt lagd stenpackning intill (mellan dessa bägge 
gick en omarkerad telekabel, huvudkabeln till norra Öland). I en mindre utvidgning åt norr av schakt U4, d v s i 
östra delen av det långa schaktet, framkom en nedgrävning med ett hästskelett över vilket en malstensliggare 
placerats. Skelettet var inte fullständigt. Gropen låg i husets längdriktning och bör ha befunnit sig i eller strax intill 
detta. 
     Fynden för övrigt, från kulturlagret och anläggningarna, utgjordes av järnfragment, keramik (bl a lock till 
förvaringskärl), ben, lerklining m m. Undersökaren har daterat boplatsen till troligen äldre järnålder.    
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Klinta 18:1, Köpingsvik, 1979 Lst:s dnr: 11.391-2401-79 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  5990/79 

Ansvarig för undersökningen: Hella Schulze Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1b Köping Lägeskoordinater: x6306 490  y1555 940 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 216 

Fastighet/kvarter Klinta 18:1 

Fornlämningstyp Boplats (kulturjordsområde) 

Undersökningsår 1979 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Rapport, fotografier, ritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Vikingatid - tidig medeltid 
Resultaten har publicerats i: 

Schulze, Hella, 1980, i kapitlet Fynd och forskningar, Kalmar län (s 140). Kalmar 

Schulze, Hella, 2004: Köpingsvik på Öland - 30 undersökningar 1970-1994. Kalmar.  
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 08 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Inför en utbyggnad av smedjan i Köpingsvik undersöktes ca 55 m2 av det kulturlager från vikingatid-tidig medeltid 
som finns i samhället.  
Förutom 16 stolphål, gropar och mörkfärgningar, påträffades den kraftiga strandmur som går från västra till östra 
delen av samhället och som befinner sig under nämnda kulturlager. Muren undersöktes här med två genombrott och 
borttogs. Från sjösidan gick grusiga lager upp mot muren. På dess insida fanns ett avsatt, mer organiskt lager. 
Fynden från undersökningen utgjordes av keramik, slagg, lerklining, ben m m. 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Klinta 5:20 (tennisbana), 1980 Lst:s dnr: 11.391-2710-80, 11.391-4113-78 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  4865/80, 563/79 

Ansvarig för undersökningen: Hella Schulze Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5h 1b Köping Lägeskoordinater: x6306 390 y1555 970 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 215, 216 

Fastighet/kvarter Klinta 5:20 

Fornlämningstyp Gravar, boplatslämningar 

Undersökningsår 1980 

Typ av undersökning Förundersökning (antikvarisk kontroll) och slutundersökning  

Dokumentationsmaterial Rapport, fotografier, ritningar m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Järnålder (vikingatid) 
Resultaten har publicerats i: 

Schulze, H, 1987: Köpings socken. Ölands järnåldersgravfält, volym I. Red M Beskow Sjöberg. RAÄ. 

Schulze, H, 1995: Vikingatida och medeltida gravar i Köpingsvik. Kalmar län. Kalmar.  
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 06 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Då Borgholms kommun skulle bygga en tennisbana på en av Köpings skolas gräsmattor följdes matjordsavbaningen 
av antikvarisk kontrollant. Fyra skelettgravar, en rest kalksten samt en stor rund stensättning påträffades. Den 
sistnämnda, som torde vara 20 m i diameter, fick ligga kvar genom att banan flyttades något. De övriga undersöktes. 
Skelettgravarna var närmast väst-östligt orienterade, med huvudena i väst, i rester av träkistor och omgivna av 
kalkstenar och med stenar även ovanpå. Gravgodset utgjordes av föremål som hört till dräkten i en eller annan form; 
t ex pärlor, remsöljor, remände- och bältebeslag, sax, knivar. Den resta kalkstenen var 0,6 m lång och 0,4 m hög och 
har troligen varit högre.    
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Klinta 5:20 (trippelgrav), 1975 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  6485/75 

Ansvarig för undersökningen: Hella Schulze  Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1b Köping Lägeskoordinater: x6306 420  y1556 080 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 215 (intill RAÄ 56) 

Fastighet/kvarter Klinta 5:20 

Fornlämningstyp Grav, boplatslämning 

Undersökningsår 1975 

Typ av undersökning Förundersökning (antikvarisk kontroll), slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Rapport, fotografier, ritningar m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Stenålder 
Resultaten har publicerats i: 

Schulze, Hella, 1978: Stenåldersboplatsen i Köpingsvik. Kalmar län. Kalmar. 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 07 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
I samband med schaktning på en 20 m2 stor yta för att sätta ner nya lekredskap vid skolan i Köpingsvik, påträffades 
en grav från stenåldern. Den var nergrävd i det fyndrika boplatslagret från samma tid (RAÄ 215) där också gravar 
från järnåldern anlagts (RAÄ 56).  
Graven var en "trippelgrav", d v s tre individer hade begravts i den; en man, en kvinna och ett 6-års barn. De låg 
utsräckta på rygg ovanpå varandra med mannen underst. I graven fanns nerlagt en flintyxa, harpun, mejsel av 
bergart, benpilspetsar, benpärlor m m. Även i boplatslagret framkom fynd, bl a 15 kg gropkeramik. 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Kolstad 10:4, fornl 35 Lst:s dnr: 11.391-1875-80 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  3751/80 

Ansvarig för undersökningen: Gunilla Wickman-Nydolf Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1a Borgholm Lägeskoordinater: x6305 530  y1554 180 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 35 

Fastighet/kvarter Kolstad 10:4 

Fornlämningstyp Stensättningar (gravfält) 

Undersökningsår 1980 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Anläggningsbeskrivningar, fotografier, ritningar m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Yngre bronsålder och järnålder (?) 
Resultaten har publicerats i: 

Kalmar län. Årsbok 1980 (s 141) 

Ölands järnåldersgravfält, volym I, 1987. S 68 (omnämnande) 
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2005 01 20 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Då markägaren ville fortsätta att exploatera detta område för sommarstugebebyggelse gjordes 1980 en undersökning 
av RAÄ 35, fem stensättningar, vilka ingår i ett gravfält med flera registernummer (jfr RAÄ 34 och 37). Området 
ligger ett stycke norr om byn Kolstad vid Borgholm och består av höjdryggar omväxlande med små våtmarker eller 
alvarmark, allt beväxt med täta snår, sly och enbuskar, där det inte röjts och bebyggts med stugtomter. 
     De fem gravarna låg med 15-20 meters avstånd från varandra på en sydväst-nordöstlig höjdsträckning. Deras  
diameter varierade mellan 5 och 10 m, de var svagt välvda, ca 0,3 m höga och deras fyllning bestod till största delen 
av kalkstenar. Markfasta stenar och block hade nyttjats i anläggningarna. De har sannolikt använts för fler 
begravningar, antingen ungefär samtidigt som första gravläggningen (bronsålder?) eller senare (järnålder?). 
     Den största graven, A1, var 10 m i diameter och innehöll tre koncentrationer av brända ben och i den södra delen 
en hällkistliknande läggning i vilken fanns ett fragmentariskt skelett (troligen var den plundrad). Skelettet låg med 
huvudet i sydväst. I en av benkoncentrationerna fanns också tänder, en del efter ett barn. 
     De fyra mindre gravarna hade skärvsten i sin stenpackning. De var 5-6 m i diameter. I A3, som för övrigt hade 
kantkedja, fanns i centrum en kistliknande konstruktion, 1,6 m lång, med täckhällar. På och under dessa låg brända 
ben och keramik men även bitar av ett kranium och andra obrända skelettdelar. A4 hade också den en brandgrav i 
centrum, medan i A5 två koncentrationer med brändaben fanns i sydvästra delen.     
     Fynden från gravarna bestod av, förutom ben och kol, en rakkniv av brons ornerad med skepp och tre solar (i 
A5), bronsringar (A2?, A4), knivspetsar av brons (A3) samt keramik, spånskrapa av flinta, flintavslag och 
hartstätning. 
     Vid undersökningen grävdes också åtta provschakt på den för att se om fler anläggningar fanns.  
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Kolstad 39:1 m fl, RAÄ 34, 37, 
1969-70 

Lst:s dnr:   -  

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  5004/69, 699/68 

Ansvarig för undersökningen: Margareta Beskow, Hella 
Schulze 

Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1a Borgholm Lägeskoordinater: x6305 530  y1554 180 
(RAÄ 34); x6305 820  y1553 925 (RAÄ 37); 
x6305 820  y1554 190 (RAÄ 193)  

      
 
Landskap Öland  

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 34, 37, 193    

Fastighet/kvarter Kolstad 39:1 m fl 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1969-70 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Rapport, foton, ritningar etc 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Bronsålder - järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Schulze, H, 1987: Köpings socken. Ölands järnåldersgravfält, volym I. Red M Beskow Sjöberg. RAÄ. 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 05 

 
 
 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
I Kolstad fritidshusområde nordost om Borgholm utfördes under 1969 och 1970 flera undersökningar av gravar 
inför utvidgad byggnation i området. De var registrerade (RAÄ 34, 37) eller upptäckta i samband med röjning m m 
(RAÄ 193, dnr 7373/91). Markområdet var mycket bevuxet av ene, slån m m. 
På RAÄ 34 undersöktes två stora halvmeterhöga stensättningar, med brätten och en med kantkedja, bägge med 
brandlager mot centrum. I A2 fanns anmärkningsvärt många djur, bl a sex hundar. En tredje grav bestod av en gles 
stenpackning, 6 m i diameter, med dåligt brända skelettdelar under. Som fynd i dessa tre gravar fanns bl a 
stämpelornerad keramik, fibulor, kamfragment.  
På RAÄ 37 undersöktes fem låga stensättningar, 5-6 m i diameter, helt eller delvis med kantkedja. Endast i två av 
gravarna hittades ben, obrända, och i en framkom föremålsfynd: oornerad (ev rabbig?) keramik. Graven som 
undersöktes vid RAÄ 193 var av liknande typ men med tydlig gravgömma, med brända ben och en flintbit. 
  
 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Kyrkplanen 1:1 o Tingsene 1:3, 
Köpingsvik, 1981 

Lst:s dnr: 11.391-1154-81 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  3576/81 

Ansvarig för undersökningen: Hella Schulze Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1b Köping Lägeskoordinater: x6305 980 y1555 750 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 169, 170, 215 

Fastighet/kvarter Kyrkplanen 1:1, Tingsene 1:3 m fl 

Fornlämningstyp Bogårdsmur, boplats 

Undersökningsår 1981 

Typ av undersökning Förundersökning (antikvarisk kontroll) 

Dokumentationsmaterial Rapport, foton, kartutdrag 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Stenålder, bronsålder, medeltid 
Resultaten har publicerats i: 

  - 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 08 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Hösten 1981 skulle Borgholms elverk byta ut en äldre elkabel och lägga nya i samhället Köpingsvik. Dessa arbeten 
följdes av antikvarisk personal p g a boplatserna RAÄ 215 och 216 m fl fornlämningar. Ledningen gick intill den 
stenrad (RAÄ 169, 170) som ibland har tolkats som kyrkogårdens gamla bogårdsmur, vek av mot nordost och utmed 
gatorna tvärs över Ramsättravägen, in bland husen i nordost och mot vändplatsen öster om Solberga 5:13. Sträckan 
var ca 600m.  
I schakten iakttogs och dokumenterades 1 nedgrävning, ev en grop för borttaget block i muren, 3 stora härdar, 2 
stolphål, 1 ev hyddbotten samt kulturlager på fyra ställen. Samtliga anläggningar kvarligger. Kulturlagren tillhör 
sten- och bronsåldersboplatsen RAÄ 215.  
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Ramsättra 1:8 m fl (Kullen) 1976 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  7414/75 

Ansvarig för undersökningen: Hella Schulze Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 0b Ramsättra Lägeskoordinater: x6302 400  y1556 1500 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 253 

Fastighet/kvarter Ramsättra 1:8, 2:3 

Fornlämningstyp Boplats, huslämning 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning Förundersökning (antikvarisk kontroll), slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Rapport, fotografier, ritningar  m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

  Kalmar län, kap Fynd och forskningar, s 15. Årsbok 1976 (4 rader). 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 08 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Då Borgholms kommun ämmnade lägga ner vattenledning mellan Ramsättra och Störlinge byar gjordes först en 
provundersökning på Ramsättra 1:8 och 2:3, kallad Kullens gård, där ledningen skulle gå. Här hade härdar plöjts 
upp och guldfynd gjorts i åkrarna.   
Dessa provschaktningar övergick till slutundersökning av ett större område inom ledningssträckan, beläget i en åker 
nordost om gården. I schaktet påträffades ca 35 boplatslämningar som undersöktes. De flesta ingick i en nordväst-
sydöstligt huslämning (hälften kvarligger) bestående av två rader dubbla stolphål, därtill härdar och spridda 
sotfläckar. Fynden från undersökningen bestod av något keramik, flinta, järnfragment, malsten, flintpilspets m  m.  
 
(I samband med att vägen 1980 rätades vid gården gjordes ännu en undersökning där provschakt grävts 1976. På 
denna större yta påträffades nu lämningar, vilka redovisats i en tryckt rapport av Ulrika Junker: Boplatslämningar 
från äldre järnålder. RAÄ och SHMM Rapport UV 1982:15. Sthlm.)                                                                               
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, VA Ljungberga-Ramsättra, 1976 Lst:s dnr: La dnr 611/76, från 1976-03-16 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet, Ölandskontoret Eget dnr:  7414/75, 1264/76 (jfr 4852/75) 

Ansvarig för undersökningen: Hella Schulze Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad:       Lägeskoordinater:       
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 12 

Fastighet/kvarter VA Ljungberga - Ramsättra (Ramsättra 7:3) 

Fornlämningstyp Stensättningsliknande lämningar 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning Förundersökning (antikvarisk kontroll) 

Dokumentationsmaterial Inget material finns/trol inte funnits 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering - 
Resultaten har publicerats i: 

 - 

Sammanställt av, namn och datum 

2004 11 25 Hella Schulze 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
I samband med Borgholms kommuns schaktning för nerläggande av VA-ledning mellan Ljungberga och Ramsättra 
by gjordes en antikvarisk kontroll utmed delar av sträckan. Kontrollen utfördes jämsides med undersökningarna på 
Ramsättra 1:8 (Kullens gård) och kontrollerna för den sydligare etappen av VA-ledningen, den mellan Ramsättra 
och Störlinge. Ledningen var först tänkt att läggas väster om Ramsättra men byggnadsnämnden ändrade 1976 93 12 
sträckningen till att följa vägen från Köping i stället. 
Sträckan var ca 1,6 km lång och utgick från den kommunala vattentäkten (?) i Ljungberga till södra delen av 
Ramsättra. Arbetet utfördes som stickprovskontroller i samband med att man var i närheten av fornlämningar. Vid 
Ljungberga var schaktet bredare och djupare p g a att marken här bestod av bara sand, för övrigt höll sig schaktet i 
vägrenen. Då det var vårvinter var det p g a vattenhalten i marken svårt att se något i schaktet. Inget av antikvariskt 
värde har noterats.  
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Klinta, milsten, 1979 Lst:s dnr:   -  

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  5222/75 ?      

Ansvarig för undersökningen: Hella Schulze Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1b Köping Lägeskoordinater: x6305 355  y1556 465 
(nya läget)  

      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping 

Fornlämningsnummer 165 

Fastighet/kvarter Klinta, väg 979 

Fornlämningstyp Milsten 

Undersökningsår 1979 

Typ av undersökning Efterkontroll  

Dokumentationsmaterial Separat dokumentation aldrig utförd (end omnämnande i rapport väg 979) 

Materiallista bifogas Nej  

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering  - 
Resultaten har publicerats i: 

   - 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 01 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Då vägen väg 979 mellan Köpingsvik och Laxeby skulle breddas 1975-76 berördes bl a milstenen RAÄ 165 alldeles 
öster om Klinta by. Den är av kalksten och nersatt i ett kallmurat kalkstensfundament. I samband med vägarbetet 
togs stenen bort och låg sedan i flera år vid sidan av vägen.  
Först 1979 satte Vägverket upp den och då på ett nytt ställe nämligen norr om vägen och ett litet stycke mer åt öster. 
Den kom att stå mellan vägkanten och den stenmur (numera borttagen) som gick tvärs över åkern i nord-syd. Den 
antikvariska kontrollen skedde som en efterbesiktning. Stenen hade vänts så att texten åter vette mot vägen. Orsaken 
till att den flyttats till norra sidan var att vägens södra skärning här var mycket djup. Milstenens sockel hade behövt 
vara ca 2 m hög för att den skulle ha kunnat ses.  
 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Köpings sn, Väg 979, 1975-76 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvariämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  5222/75, 4761/75 

Ansvarig för undersökningen: Hella Schulze Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1b Köping, 5H 1c Egby Lägeskoordinater: x6306330 y1556600 –         
x6307620 y1561890 

      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Köping resp Egby 

Fornlämningsnummer Köpings sn RAÄ 55 m fl 

Fastighet/kvarter Väg 979 Köpingsvik - Laxeby 

Fornlämningstyp Gravar, boplatslämningar 

Undersökningsår 1975-76 

Typ av undersökning Förundersökning (antikvarisk kontroll) 

Dokumentationsmaterial Rapport, foton, planer och profiler 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Stenålder och järnålder 
Resultaten har publicerats i:  

Schulze, H, 1987: Köpings socken. Ölands järnåldersgravfält, volym I. Red M Beskow Sjöberg. 
Riksantikvarieämbetet. - Se även Johnson, M & Schulze, H, 1991: Köpingsvik. Medeltidsstaden 1977. RAÄ. 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 01 

 
 
 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Inför och i samband med att Vägverket 1975-76 byggde om den ca 6 km långa vägen mellan Köpingsvik och 
Laxeby, väg 979, gjordes en rad arkeologiska undersökningar och schaktningskontroller. Vägen skulle både breddas 
och kurvor rätas ut. Rapporten ger en översikt av arbetena och redovisar en del av dem mera i detalj, medan det för 
undersökningarna av graven RAÄ 64, husgrunden RAÄ 254 samt de många kontrollerna när stenrösen togs till 
vägfyllning (t ex RAÄ 257 och rösen i byn Källingemöre), har skrivits separata rapporter (kontollen av milstenarna 
är omnämnd även här).  
I Köpingsvik grävdes provschakt utmed vägens sidor för att se om RAÄ 215, stenåldersboplatsen, berördes. Det 
gjorde den och bl a undersöktes en härd, dessutom påträffades nergrävda f d resta stenar som ingått i stenkretsarna 
varav rester står kvar på Klinta 2:11 och 5:20. Mellan byarna Pinnekulla och Kalleguta påträffades vid Peterslund, i 
vägslänten respektive vägbanan, en stor sotgrop (brandgrav?) och en rektangulär stensättning, bägge hörande till det 
gravfält som funnis på denna ås men som inte i sin helhet registrerats då få gravar är synliga ovan mark. Det 
innehåller gravar från både sten- och järnålder. I sotgropen fanns ben och ett bronsfragment, i stensättningen ett par 
obrända människoben.    
 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Långlöts sn, Folkeslunda 14:4, 1971 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  1773/83  

Ansvarig för undersökningen: Kiki Johansson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 4H 8b Långlöt Lägeskoordinater: x6290 320  y1556 165 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Långlöt 

Fornlämningsnummer Oregistrerad 

Fastighet/kvarter Folkeslunda 14:4 

Fornlämningstyp Stensättningar 

Undersökningsår 1971 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Rapportmaterialet ingår i rapporten ang Folkeslunda, RAÄ 52 m fl 1969-73 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Romersk järnålder - folkvandringstid 
Resultaten har publicerats i: 

Lundh, Kiki & Rasch, Monica, 1991: Långlöts socken. Ur Ölands järnåldersgravfält. Volym II (s 273-274). RAÄ. 
Kalmar. 
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 15 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Vid schaktning för en vattenledning 1971 på fastigheten Folkeslunda 14:4 påträffades och undersöktes två gravar. 
Fastigheten ligger ca 300 m söder om Långlöts kyrka och ca 30 m sydsydost om RAÄ 146 där en annan grav 
undersökts 1953. Avståndet till det gravfältet i Folkeslunda, där stora undersökningar gjorts, var 300 m. VA-
undersökningen gjordes i samband med att dessa undersökningar pågick och bekostades med all sannolikhet av 
konto AMS Öland. VA-rapporten ingår i rapporten rörande Folkeslunda-gravfältet 1969-73. 
     De undersökta gravarna låg nära landsvägen, alldeles norr om infarten till fastigheten och utmed landsvägen. De 
utgjordes av skadade stensättningar, runt 4 m i diameter, den ena med kantkedja. Den sistnämnda innehöll ett 
brandlager, den andra hade två brandlager. Bägge var fyndförande och gravgodset bestod av smycken, dräktdetaljer, 
redskap samt lerkärl.   
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Långlöts sn, Folkeslunda, RAÄ 52-54,          
1969-1973 

Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  1773/83 (jfr 2640/71, F4958/69 ad, 
7810/72, 7811/72 samt rapport dnr 3424/70) 

Ansvarig för undersökningen: Kiki Johansson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 4H 7b Folkeslunda, 4H 8b Långlöt Lägeskoordinater: x6289280  y155900 och 
810 m åt NNO 

      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Långlöt 

Fornlämningsnummer 52-54 samt oregistrerade 

Fastighet/kvarter Folkeslunda 2:2, 2:3, 14:1 samt 15:1 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1969-73 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Rapport, fotografier, ritningar, fyndteckningar m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Sen bronsålder - vikingatid 
Resultaten har publicerats i: 

Lundh, Kiki & Rasch, Monica, 1991: Långlöts socken. Ur Ölands järnåldersgravfält. Volym II. RAÄ. Kalmar. 

Johansson-Gjerss, Kiki, 1978: Järnåldersgravfältet i Folkeslunda. Ur Kalmar län. Kalmar. 

Hagberg, U E, 1973: Vad händer på Öland? Från Riksantikvarieämbetets och AMS Ölandskontor. Ur Kalmar län. 

Hagberg, U E, & Johansson, Kiki, 1971: Det äldsta Långlöt. Ur Långlöt - en sockenbeskrivning.   



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 15 

 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Det stora gravfältet i Folkeslunda räknas som Ölands enda totalundersökta gravfält. Det undersöktes 1968-73 och 
omfattade ca 800x150 m. Denna rapportblankett gäller undersökningarna 1969-73 (separat rapport finns i ATA för     
delen undersökt 1968). I manus för dessa ingår även en beskrivning av två oregistrerade gravar som undersöktes 
1971 inför en vattenledning på Folkeslunda 14:4, ca 300 m norr om gravfältet (se även separat blankett).   
      Orsaken till utgrävningarna var ett vägarbete (inför Ölandsbron och tätare trafik), en rätning av en kurva vid byn 
Folkeslunda. Därtill fanns även vetenskapliga och arbetsmarknadsmässiga skäl. För kostnaden svarade Vägverket 
och AMS.  
     Gravfältet låg i öppen jordbruksmark på den sand- och grusbemängda Ancylusvallen, utmed östra landsvägen 
och något österut. I norra delen låg en liten talldunge och 550 m norr om gravfältets gräns Långlöts kyrka. Fältet var 
bitvis starkt skadat av täkt och bebyggelse men själva byn låg inte utmed landsvägen, som brukligt, utan i västöstlig 
riktning öster om - kanske undveks gravfältet vid anläggandet. Totalt undersöktes 160 gravar varav 130 st åren 
1969-73. De spänner över tiden sen bronsålder - sen vikingatid men kan huvudsakligen föras till två perioder: yngre 
förromersk järnålder - folkvandringstid samt vikingatid. Ca 60 % av alla daterbara gravar kunde dateras till 
vikingatid. De äldre gravarna låg vid byn, de yngre i regel mer i norr.  
      Gravformerna varierade rikt och det fanns såväl skelettgravar som brandgravar. Gravarna i den äldre gruppen 
var oftast urnegravar, hällkistor (stenkistor) eller kvadratiska och runda stensättningar. De vikingatida formerna var i 
regel rektangulära stensättningar eller stenfyllda schaktgravar, ibland 2 m djupa, med skelett i träkista eller på en 
enkel bår. Ibland fanns stenar över huvud, fötter och/eller bröst. Dessa gravar låg bitvis mycket tätt och kan ha varit 
markerade ovan jord. De fyndfattiga, som ofta låg i väst-öst hade troligen påverkats av kristendomen. Här fanns 
flera barngravar (totalt undersöktes 20), oftast utan stenpackning och bara markerade med 1-3 liggande kalkstenar. 
Ett flertal resta stenar, alla med osäker datering, undersöktes också. 
     Utgrävaren tolkar att fyndmaterialet med enstaka undantag ger en bild av en medelmåttig, inte särskilt rik social 
miljö. Undantagen finns, förutom en del vikingatida gravar, i den äldre gruppen; två vapengravar och två stora 
brandgravar (23 resp 40 m i diameter!) med fynd av bl a importglas. Av detta material kan man utläsa en social 
skiktning, att en överklass etablerat sig på ön med en rikedom grundad på handel. 
     Graven som var 40 m i diameter var den med det kända gravklotet "Wälters sten", över sig. Centralt fanns här en 
brandgrav, efter en kvinna, men anmärkningsvärt var, förutom ett rikt gravgods, det stora antalet barnskelett. Fjorton 
barn låg vid och delvis under gravklotet och var samtida med graven.   
     Förutom ovannämnda grupper fanns ett par ännu äldre gravar, bl a i nordsydligt orienterade hällkistor, vilka med 
ledning av fynden kan dateras till sen bronsålder/tidig järnålder samt förromersk järnålder. 
     Fynden från gravundersökningarna bestod av smycken som pärlor, hängen (bl a ett stolformigt), finger- och 
armringar etc, dräktdetaljer som spännen (bl a med djurornamentik), beslag, bältehake, spännbucklor etc, redskap 
som knivar, nålar, ler- och glasskärl, kammar, vikter, silvermynt, broddar etc, vapen som spjutspetsar, svärd etc, 
samt övrigt, t ex textilfragment, kistspikar med trärester, bergartsyxa i fyllning etc.  
     Vid undersökningarna har också påträffats delar av en oregistrerad boplats (stenålder?) norr om byn Folkeslunda 
(på 2:3) där lösfynd tidigare hittats (en boplats registrerad på 1990-talet finns på fastigheten norr om, RAÄ 91). 
Under de gravar som undersöktes här låg ett flygsandslager och därunder ett kulturlager. I en 25 m2 stor provruta i 
detta framkom en härd och en stenpackning. Fynden i lagret utgjordes av ben, ett par krukskärvor samt ett 
flintavslag, d v s inget säkert daterbart. Dessutom fanns 10 recenta anläggningar på gravfältet. 
     Den osteologiska analysen visade att den speciella tandställning som många av skeletten uppvisade, kan 
återfinnas än idag bland Folkeslunda bys invånare. Textilanalysen som har gjorts av tygfragment på spännen visade 
oftast på linnetyg.  
     Stensättningen med "Wälters sten" samt ett antal resta stenar restaurerades i samband med undersökningen och 
kan idag ses vid sidorna av vägen.     
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Löts sn, Hjärpestad 1:5 m fl, 1978 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:    - 

Ansvarig för undersökningen: Ragnhild Fernholm Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1c Egby Lägeskoordinater: x6308 520  y1564 150 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Löt 

Fornlämningsnummer 116, 117, 6-7 

Fastighet/kvarter Hjärpestad 1:5 m fl 

Fornlämningstyp Fyndplats förhistoriska metallföremål, stensättningar 

Undersökningsår 1978 

Typ av undersökning Fosfatkartering 

Dokumentationsmaterial Rapport, fotografier, ritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering  -    (äldre järnålderslämningar och fynd sedan tidigare) 
Resultaten har publicerats i: 

Schulze, Hella, 1991: Löts forntid. Löt. En ölandssocken och dess människor. Red Kiki Lundh. Borgholm (s 28, 34) 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2005 01 11 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
I syfte att inom RAÄ:s Ölandskontors forskningsprojekt "Tidiga hamnar på Öland" lokalisera förhistorisk 
bebyggelse gjordes 1978 en fosfatkartering i Hjärpestads sjömarker i Löts socken. I området hade tidigare fynd av 
metallföremål gjorts, vilka daterade de rester av lämningar som fanns där (kulturjord, stensättningar) till äldre 
järnålder.  
     Området som berördes var ca 700 x 600 m stort och bestod huvudsakligen av betesmark eller äldre vallar. Det låg 
i öppen jordbruksmark söder om den s k Nynäsgatan från östra landsvägen ner mot Nynäsudden.  
     Fosfatgraderna var överlag mycket låga, i regel runt 20, men ett par områden med högre värden kunde urskiljas. 
Det var i områdets sydöstra del, där gravarna RAÄ 6-7 låg, samt i mellersta och norra delen. I norr, på åkrarna på 
norra sidan av Nynäsgatan, vilka också låg högst i den flacka terrängen, var jorden intill stugtomterna Valsnäs 2:4, 
2:5 och österut, mycket svart och fet. Värdena i sydost var 60-70, t o m 133 fosfatgrader, och i mellersta och norra 
delen 50-115 grader. Den svarta jorden kan sannolikt tolkas som en förhistorisk bosättning som legat på det 
nordsydliga höjdstråket.   
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2005 11 28 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Räpplinge sn, Borgholm 8:16, Café Höjden  Lst:s dnr: 11.391-3594-76 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  7415/75 m fl (jfr 1077/75)     

Ansvarig för undersökningen: Hella Schulze Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad:  5H 1a Borgholm Lägeskoordinater: x 6305 205  y 1551 360 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Räpplinge 

Fornlämningsnummer 139 

Fastighet/kvarter Borgholm 8:16 

Fornlämningstyp Byggnadslämningar, kulturlager 

Undersökningsår 1977-78 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Anteckningar, ritningar, foton, kartutdrag m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Folkvandringstid – 1500-tal 

Resultaten har publicerats i: ”Kalmar län” 1979, kap Fynd och forskning (Kalmar läns museums årsbok, s 131) 

 
Sammanställt av, namn och datum 

     Hella Schulze 2005 11 29 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2005 11 28 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Vintern 1977/78 genomfördes för Ölandia AB i Växjö en 120 m2 stor undersökning där den gamla Restaurang 
Höjden legat bredvid Borgholms slottsruin. Under medeltiden hade i detta område funnits ett samhälle med kyrka 
(Borgs socken), verkstäder och bostäder (RAÄ 139). Stengrunden efter restaurangens stora träbyggnad stod kvar till 
åtminstone 1975 då en provundersökning gjordes i denna. Den byggnad som undersökningen fått sitt namn av, Café 
Höjden, låg strax söder om nämnda grund och brann ner under första hälften av 1970-talet. Därigenom 
aktualiserades den länge planerade återuppbyggnaden av den gamla restaurangen. Återuppbyggnaden hade varit 
aktuell sedan början av 1970-talet: 1973 grävdes VA fram till cafébyggnaden och 1975 gjordes, som nämnts, en 
mindre provundersökning i och något väster om grunden. Då hade vintern 1974-75 ruinen efter Borgs kyrka 
undersökts som ett arbetsmarknadsprojekt, lokaliserad genom en mindre utgrävning 1971. Vid detta tillfälle 
framtogs också inom Höjden-området husgrundsmurar av ”Eketorpstyp” vilka åter täcktes över. Av den 
rektangulära grunden efter Café Höjden, vilken låg parallellt med häcken mot parkeringen, berördes endast den 
västra delen genom elkabelschaktet (se nedan).  
     Området ligger 39 m ö h och kan betecknas som parkliknande vårdad mark. Undersökningen 1977/78 
genomfördes både med och utan vintertält. 
     Stora schaktet låg till stor del över den gamla restaurangytan. Grundmurarna hade ett par år tidigare brutits ner 
och jämnats till. Schaktet över vilket tältet restes var 10,7 x 9,3 m.Ytan sluttade svagt mot sydost. En stor del, 
närmare 40 m2, upptogs i söder av den källare som sprängts ner i berget. Delar av de gamla grundmurarna 
påträffades liksom provschakt 1 från 1975. Området var alltså starkt stört. Efter rensning, med få fynd, syntes en 
starkt stenbemängd yta. Denna täta stenpackning tolkades vara naturlig; det var ren rödbrun mylla mellan stenarna, 
den bestod av marksten, vilka var packade utan synbar ordning och inga fynd fanns. Att inte något kulturlager 
(avsatt eller påfört) fanns här tolkades som att detta antingen tagits bort då restaurangen byggdes, kanske att höjden 
schaktats ner, alternativt att man under forntid/medeltid undvikit denna steniga höjd för bosättning eller andra 
aktiviteter. Fynd påträffades endast i sydöstra hörnet av schaktet där marken var plan. Här fanns ett 0,3 m tjockt 
kulturlager och det låg endast ett par meter väster om den yta som framtogs 1971. Stora schaktet grävdes inte 
djupare. Dess västra, norra och östra schaktkanter ritades i profil, det sydöstra hörnet även i plan. 
     Elkabelschaktet, det schakt som var det mest givande på undersökningen, gick mellan Stora schaktet och en 
elstolpe i sydost i gränsen mot parkeringen. Även VA-ledningen lades i schaktet vilket var påtagligt stört av äldre 
ledningar. Det var 18 m långt och 1 m brett och anslöt till Stora schaktets sydvästra hörn. Marken var plan. Schaktet 
innehöll ett ca 0,4 m tjockt kulturlager, avsatt på berget eller strax ovan den rödbruna bergsmyllan. Det utgjordes av 
gråbrun mylla med småsten. Därtill fanns ”anläggningar”, som en större stenpackning (härpå hittades en skärva 
svartgods) på vilken fanns två ca 1 m stora fläckar gulvitt kalkbruk med stensplitter. I kulturlagret påträffades de 
flesta fynden, varav några skärvor stämpelornerad keramik från folkvandringstid var oväntade. Ett stolphål 
dokumenterades och sannolikt låg det i just detta schakt, under nämnda kalkbruk. 
     Provschakt, två stycken, togs upp ca 10 m nordväst om Stora schaktet. Det gjordes för att här kunna jämföra 
obebyggd mark med sådan som sedan 1800-talet påverkats av byggnationer. Provschakt nr 1 låg alldeles norr om 
den stenläggning som fanns kvar i väster utmed den gamla restaurangen, nr 2 låg 10 m väster om nr 1. Schakten var 
2 x 0,7 m stora och innehöll 0,2 m grästorv och mylla samt morängrus, lerig jord och naturliga kalk- och gråstenar, 
0,1-0,5 m stora. Inga fynd eller kulturlager kunde ses.  
     Fynden från undersökningen bestod av ben, keramik (medeltida Siegburger-, svartgods- samt forntida 
stämpelornerad), två pilspetsar, fragment av bronsföremål, tärning av horn, hästskosöm, flinta, slagg m m. 
Dateringen av dessa sträcker sig, förutom keramiken som är från ca 500 e Kr, från 1000-tal till efterreformatorisk 
tid. 
     Resultatet från denna undersökning, där huvudsakligen elkabelschaktet var av värde, är numera  marginell, då ett 
större område undersöktes här 1987 av Kalmar läns museum. Orsaken var en utbyggnad av restaurangen. Även 
murarna från 1971 undersöktes och borttogs vid detta tillfälle.  
     Den största utgrävningen som gjorts utanför slottets murar utfördes hösten 2004 av Riksantikvarieämbetet och 
Kalmar läns museum inför uppförandet av en ny entrébyggnad. Både förhistoriska och medeltida husgrunder 
påträffades liksom tjocka kulturlager och en stor mängd fynd. 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Inför Byggnadsstyrelsens kommande arbete med att lägga om det fragmentariska kalkstensgolvet i Drabantsalen i 
Borgholms slottsruin gjordes en undersökning av detta. Syftet var att dokumentera det och se om vissa frågor kunde 
besvaras angående rummets funktion m m.  
Golvet var belagt med kvadratiska kalkstensplattor, omväxlande grå och röda. Nytt golv lades även i rummet söder 
om Drabantsalen. Sammanlagt grävdes 11 m2 av Drabantsalens 170 m2, d v s 11 små schakt togs upp. Följande 
kunde konstateras: 
- Plattorna var lagda i kalkbruk. Under dem fanns avtryck av ett liknande äldre plattgolv.  
- Trappan i salens nordöstra hörn befanns vara sekundär. 
- I norra väggen, vid resterna av en rökgång, frilades ett spisfundament. 
- I norra väggen finns en nisch, tidigare dörröppning, men troligen sekundärt byggd. Tröskel av tunn kalksten. 
- Framför spisen i salens sydöstra hörn frilades två släthuggna stenar vilka bildade en halvcirkelformad häll. 
- Salen har varit delad av en vägg som sträckt sig mellan nordligaste pilasterparet. 
- Väggputsen nådde överallt ner till ca en halvmeter under golvnivån. 
- De fynd som framkom vid undersökningen var ett mynt (f n odaterat), rödgods, fönsterglas, djurben. 
De nya plattorna, exakt lika stora och i två färger, lades på samma golvnivå, men i sättsand i stället för i bruk.  
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2006-01-23 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Räpplinge sn, Borgholms slottsruin, N längan 
fasaddokumentation -82  

Lst:s dnr:    

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  430/82 

Ansvarig för undersökningen: Marianne Johnson Fynd:        Ja             Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1a Borgholm Lägeskoordinater: x 6305 226  y 1551 161 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Räpplinge sn 
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Fyndlista bifogas Nej 
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Ja 
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Sammanställt av, namn och datum 

Eeva Rajala 2006 01 23 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Borgholms slottsruin står på landborgskanten söder om Borgholms stad. Slottet har under hela medeltiden fram till 
våra dagar byggts om flera gånger varav vissa spår hittats i utgrävningar från 1929 och framåt. Den äldsta delen har 
bestått av ett rundtorn omgärdat av den kallmurade Ringmur I (båda rivna). Efter mitten av 1200-talet byggdes en ny 
ringmur II med hörntorn (riven) utanför det gamla.  Mot ringmuren i norr byggdes ”kungshuset” som delvis är 
bevarat än i dag. Under 1360 – 70 –talet byggdes en ny kvadratisk högborg söder om ”kungshuset” vid västra 
branten (undersöktes delvis 1973 – 1977). Söder om högborgen har funnits ett rund kapell (ifrågasatt av Lovén).  
Johan III påbörjade 1572 uppförandet av ett nytt fyrkantig slott med fyra längor med hörntorn på platsen för 
medeltidsborgen. Bröderna Johan Baptista och Donicus Pahr var byggnadsledare. Utanför slottsbyggnaden byggdes 
försvarsvallar, bastioner och två kanontorn och det mesta av medeltidsborgen revs.  En sista omfattande byggnation 
gjordes på 1600 –talets mitt under Karl X Gustav och Karl XI:s tid med Nicodemus Tessin som arkitekt. Norra 
Längan byggdes under Johan III:s tid upp till två våningar. I mitten byggdes ett fyrkantigt torn mot den gamla 
förborgen i norr vars grunder påträffades vid en arkeologisk undersökning 1938. Under 1653 – 1709 byggdes längan 
på med ytterligare en våning med en monumental trappingång och fick ett tak. (Ur  Rudolfsson / Johansson 2003)  
 
 
Under vårvintern 1982, från 1 febr t o m 23 apr, gjorde RAÄ:s regionkontor i Borgholm en dokumentation av 
murverket i den Norra längan av Borgholms slottsruin. Den utfördes med anledning av omfogning av murverket 
samt en avtäckning av murkrön och fönsterbänkar med betongplattor.  Det kan påpekas att vädret vid denna tid var 
synnerligen ogynnsamt för detta slags arbete i de öppna tornvåningarna. Före omfogningen rengjordes fogarna 
mellan kalkstenarna från löst bruk och senare tiders cementlagningar. Härvid gavs tillfälle att dokumentera 
murverkets ursprungliga utseende och det primära bruket i fogarna. 
     Den norra längan utgjordes ursprungligen av en skärmmur, som begränsning mot norr. Den var byggd i tre 
våningar. Mitt på denna murs norra fasad fanns från början ett torn i tre våningar. Spåren efter detta rivna torns mur 
kunde urskiljas i de två nedre våningarna. Denna del hade troligen uppförts av Johan III när han byggde om borgen 
till ett renässansslott (se inledn). Karl X byggde sedan ut den norra längan till sin nuvarande omfattning och inredde 
den med rum. Nu byggdes också den tredje våningen. 
     Den norra längans murverk innehåller även senare förändringar som tillhör de olika funktioner som knutits till 
slottet sedan det upphört att fungera som kunglig bostad. Från tiden efter branden 1806, när den redan förfallna 
byggnaden slutligen blev till en ruin, finns spår av restaureringar från olika perioder. Norra längans murverk 
innehåller således spår från slutet av 1500-talet fram till 1980-talet.  
 
Ur Marianne Johnssons slutredovisning från 1983 01 28. 
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Resultaten har publicerats i: Marianne Johnson, Borgholm – castrum nostrum, Kalmar län 1978, årg 63, Kalmar; Palm, Bertil, 
Rudolfsson Jim, Borgholms slott, en vägledning, Öland 1987; Rudolfsson Jim, Borgholms slott i En bok om Räpplinge. Öland 1990; 
Lovén, Christian Borgar och befästningar i det medeltida Sverige, Stockholm 1996; Rudolfsson Jim, Johansson, Anders, Borgholms 
slott, Kalmar 2003; 
Sammanställt av, namn och datum 

Eeva Rajala / Pia-Lena Ekholm 2006-01-26 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Borgholms slottsruin står på landborgskanten söder om Borgholms stad. Slottet har under hela medeltiden fram till 
våra dagar byggts om flera gånger varav vissa spår hittats i utgrävningar från 1929 och framåt. Den äldsta delen har 
bestått av ett rundtorn omgärdat av den kallmurade Ringmur I (båda rivna). Efter mitten av 1200-talet byggdes en ny 
ringmur II med hörntorn (riven) utanför det gamla.  Mot ringmuren i norr byggdes ”kungshuset” som delvis är 
bevarat än i dag. Under 1360 – 70-talet byggdes en ny kvadratisk högborg söder om Kungshuset vid västra branten 
(undersöktes delvis 1973 – 1975). Söder om högborgen har funnits ett runt kapell (ifrågasatt av Lovén).  Johan III 
påbörjade 1572 uppförandet av ett nytt fyrkantigt slott med hörntorn på platsen för medeltidsborgen. Utanför 
slottsbyggnaden byggdes försvarsvallar, bastioner och två kanontorn och det mesta av medeltidsborgen revs.  En 
sista omfattande byggnation gjordes vid 1600–talets mitt under Karl X Gustav och Karl XI:s tid. (Ur  Rudolfsson / 
Johansson 2003.) 
 
 
Mot slutet av pågående arkeologisk undersökning väster om Borgholms slotts västra länga sommaren/hösten 1973 
gjordes även ett antal mindre provschakt i spridda delar av slottet. Detta var för att om möjligt klargöra omfatt-
ningen av den nyfunna medeltida stenbyggnadens (högborgens) och ringmurens omfattning. Provschakten togs upp 
på dessa platser med följande resultat:  
      
Rum 125: (Västra längan) Schaktet upptogs för att kontrollera om den medeltida högborgen, som påträffats utanför 
slottets västra länga i tidigare undersökningar (utbyggnaden, B. Manung 1972, medeltida stenbyggnad m.m, L. 
Redin 1973) fortsatte in under södra altanen i nu stående slottsbyggnad. Schaktdjupet i rum 125 lades endast till ca 
0,5 m då syftet var att konstatera de medeltida murarnas sträckning och ej att gå ner och skada den medeltida 
lagerföljden. Schaktets storlek var ca 1,5 x 1 m, nord-syd. En medeltida mur som med stötfog gick upp mot 
ringmurens insida kunde konstateras (fortsättning på Rum 1, Redin 1973).  
      
Rum 126: (Västra längan) Här lades ett djupare schakt, ned till det medeltida lager med trägolv som konstaterades 
vid en senare grävning (1974 -77 M. Johnson). Man grävde ej igenom det medeltida lagret utan stannade vid det 
sättgruslager som låg ovanpå trägolvet. I sättgruset visade det sig vid den senare grävningen att ett kalkstensgolv 
legat som var uppbrutet och återanvänt. I schaktet konstaterades två yngre golvnivåer. Ett golv från 1650-tal med 
skurade plattor och ca 0,3 m ner ett oregelbundet lagt flisgolv med obearbetade plattor, troligt tidigt 1600-tal. 
Raseringslagret från medeltidsborgen var omkring 2 m tjockt. Schaktets storlek var ca 1,5 x 1 m, nord-syd.  
      
     Rum 150: (Nya kungshuset) Detta schakt hade redan grävts en gång tidigare (1963, G. Forsberg) men man 
önskade få mer kunskap om en rundad/svängd tvärmur vid dörren in till Jungfrutornet mot branten, och frilade 
därför denna ännu en gång. Kunde detta vara rester av ett medeltida ringmurstorn? Men det rundade murpartiet, som 
var ca 0,7 m brett, visade sig vara byggt upp mot Johan III: s nordvästra hörntorn (Jungfrutornet). Det var murat ned 
till berget på östra sidan och till 0,95 m djup i väster. Man grävde en bit inom rundningen och fann ett ca 1 m tjockt 
fyllnadslager med sotblandad mylla och under detta stenar med kalkbruk. Man fann även en del sena fynd från 15-
1600-talet. Troligen har rundeln byggts under Johan III: s tid för att bära en trappa eller arkadgång - som förbindelse 
mellan Jungfrutornet och Nya Kungshuset - från en fristående trappa på gamla borggården. G. Forsbergs fynd och 
slutsats talar för samma tolkning.  
 
     Ryttargången: (vid Johan III: s portal) Ett ca 2 x 1,5 m stort öst-västligt och ca 2 m djupt schakt lades mot den 
södra delen av Johan III: s portal i ryttargången. Inga säkra golvnivåer kunde konstateras, möjligen ett 
kalkbruksgolv med byggnadslager. Lagret i övrigt bestod i första hand av raseringslager från medeltidsborgen i form 
av kalkstens- och kalkbruksfyllning. Berget kunde konstateras ca 2,2 m ner. På berget fanns bergsmylla, dock inga 
medeltida eller yngre konstruktioner eller daterande fynd.  
 
     Stora borggården: Provschaktet drogs över norra kortändan av en något upphöjd rektangel på ca 6 x 12 m, 
nord-sydlig, på borggårdens södra hälft. Ca 0,4 m under torven hittades ett murverk av stora tjocka huggna 
kalkstensblock, liknande dem under och utanför den västra längan. Murens ursprungliga tjocklek kunde ej 
konstateras då de yttre skalmurstenarna var bortbrutna och återanvända. Man grävde ca 1 m ned på murens insida 
och fann ras- och fyllnadsmassor. Av anteckningarna framgår inte om man fann något golv eller kulturlager.  
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Schaktet lades inte så djupt att man skadade något medeltida. Muren har troligen ingått i ett hus i den medeltida 
högborgen. Muren var inte täckt av Johan III: s borggårdsläggning, vilket indikerar att huset stått kvar under 1500-
talet och möjligen revs samtidigt som kärntornet (1652-53).  
 
     Rum 115: (Västra bastionstrappan, Södra längan) Ett provschakt lades över och frilade en 3 m tjock, i markytan 
synlig, mur (ringmur II). Man grävde ett ca 1,5 x 1,5 m brett och 2,5 m djupt schakt på murens utsida i söder. Lagret 
bestod av rasering från muren, kalksten och kalkbruksklumpar. Ringmurens utsida bestod av ojämna kalkstensskift 
med utskurna kalkbruksfogar med kvaderrits. Kvaderrits har även hittats på ringmuren i nordöst (1988), på 
trapptornet utanför Västra längan (1972) och på ringmuren intill Sydvästra tornet i schakt 11 (se nedan). Det är 
osäkert om man grävde ner till berget. Inga medeltida lager kunde konstateras.  
 
     Schakt 11: (mellan Sydvästra tornet och Södra bastionen) En misstänkt del av ringmuren var här synlig i 
markytan ca 2 m söder om nuvarande södra längans yttermur. Man drog ett schakt från Johan III:s yttermur söderut 
över ringmuren, ca 1 m brett och ca 5-6 m långt och på ringmurens utsida ca 2 m djupt. Muren var ca 2,6 m bred. 
Inga medeltida kulturlager hittades utan endast raseringsmassor och fyllning av kalksten och kalkbruksklumpar. 
Ringmursfasaden var av stora block och utstrukna fogar med kvaderrits. I schaktets västra kant fanns en mur som 
var byggd upp mot Johan III:s yttermur, upp över ringmuren och bort/nedbruten 1,5 m utanför, möjligen med rester 
av ett dörr- eller fönstervalv (några kantställda stenar). Den senare muren tolkas vara från tiden efter 1572 då 
ringmuren var riven och Johan III:s mur byggd. Här kan ett stenhus med källare ha stått. Som källarvägg mot norr 
har man då använt sig av de delar av den rivna medeltida ringmuren som fanns bevarad under marknivå. Rester av 
ytterligare en mur syns i markytan, som löper från södra bastionen till det södra fångtornet vid branten (se ritning 
från 1649).  
 
     De framkomna murarna i schakt 11 och i västra längan har renritats i översiktplaner från undersökningar 1973 
och 1974-77. 
 
 
Text ur Jim Rudolfssons anteckningar. 
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Landskap Öland 

Socken/Stad Räpplinge sn 
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Fornlämningstyp Slottsruin 

Undersökningsår 1978 

Typ av undersökning Antikvarisk kontroll, murverksdokumentation 

Dokumentationsmaterial Foton, ritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1500 - 1600 – tal 
Resultaten har publicerats i:     Rudolfsson Jim, Johansson, Anders, Borgholms slott, Kalmar 2003 (i texten angiven litt) 

 

Sammanställt av, namn och datum 

Eeva Rajala 2006 01 18 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Borgholms slottsruin står på landborgskanten söder om Borgholms stad. Slottet har under hela medeltiden fram till 
våra dagar byggts om flera gånger varav vissa spår hittats i utgrävningar från 1929 och framåt. Den äldsta delen har 
bestått av ett rundtorn omgärdat av den kallmurade ringmur I (båda rivna). Efter mitten av 1200-talet byggdes en ny 
ringmur II med hörntorn (riven) utanför det gamla.  Mot ringmuren i norr byggdes ”kungshuset” som delvis är 
bevarat än i dag. Under 1360 – 70 –talet byggdes en ny kvadratisk högborg söder om Kungshuset vid västra branten 
(undersöktes delvis 1973 – 1977). Söder om högborgen har funnits ett rund kapell (ifrågasatt av Lovén).  Johan III 
påbörjade 1572 uppförandet av ett nytt fyrkantig slott med hörntorn på platsen för medeltidsborgen. Utanför 
slottsbyggnaden byggdes försvarsvallar, bastioner och två kanontorn och det mesta av medeltidsborgen revs.  En 
sista omfattande byggnation gjordes på 1600 –talets mitt under Karl X Gustav och Karl XI:s tid med Nicodemus 
Tessin som arkitekt. Västra längan byggdes under Johan III:s tid som representations del med stora salar i 
bottenvåningen, källare i längans norra del och på andra våning slottskapell samt kungens och drottningens salar. I 
mitten av längan, mot väster byggdes ett torn med två altaner direkt på den medeltida borgens murar som grund.  
Längan hade stora fönster på båda våningar. Under 1653 – 1660 byggdes längan på med ytterligare en våning. (Ur  
Rudolfsson / Johansson 2003) 
 
I samband med omfogning av murverk samt avtäckning av murkrön med cementplattor utfördes en antikvarisk 
kontroll och murverksdokumentation i borgens Västra länga i dess södra del under våren och sommaren 1977. 
Arbetena utfördes som arbetsmarknadsprojekt.  
De rum som berördes var: bottenvåning nr 119; 2:a våningen rum nr 219, 221 och 224; 3:e våningen nr 319, 321 och 
324. Den undersökta murytan uppgick till 750 m2. Endast ytor med flera byggnadsetapper uppmättes. Vid 
uppmätningen dokumenterades igensättningar av fönstren och sekundära upptagningar av muröppningar från 1500 – 
och 1600 talet samt senare lagningar av murverket.  
 
Ur M. Johnssons slutredovisning. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Borgholms slottsruin yttervärn m trapptorn  Lst:s dnr:  - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:   

Ansvarig för undersökningen: Jim Rudolfsson, Rolf Näslund Fynd:        Nej  X 

Ekonomiskt kartblad: 5H 1a Borgholm Lägeskoordinater: x 6305 245 y 1551 113 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Räpplinge 

Fornlämningsnummer 199 

Fastighet/kvarter Borgholm 8:16 

Fornlämningstyp Slottsruin 

Undersökningsår 1972 - 1973 

Typ av undersökning Antikvarisk kontroll och provundersökning 

Dokumentationsmaterial Profilritningar, foton, situationsplan 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Medeltid – 1600-tal 
Resultaten har publicerats i: Marianne Johnson, Borgholm – castrum nostrum, Kalmar län 1978, årg 63, Kalmar; Palm, Bertil, 
Rudolfsson Jim, Borgholms slott, en vägledning, Öland 1987; Rudolfsson Jim, Borgholms slott i En bok om Räpplinge. Öland 1990; 
Lovén, Christian Borgar och befästningar i det medeltida Sverige, Stockholm 1996; Rudolfsson Jim, Johansson, Anders, Borgholms 
slott, Kalmar 2003. 
Sammanställt av, namn och datum 

Eeva Rajala 2005 12 21 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Borgholms slottsruin står på landborgskanten söder om Borgholms stad. Slottet har under hela medeltiden fram till 
våra dagar byggts om flera gånger varav vissa spår hittats i utgrävningar från 1929 och framåt. Den äldsta delen har 
bestått av ett rundtorn omgärdat av den kallmurade Ringmur I (båda rivna). Efter mitten av 1200-talet byggdes en ny 
ringmur II med hörntorn (riven) utanför det gamla.  Mot ringmuren i norr byggdes ”kungshuset” som delvis är 
bevarat än i dag. Under 1360 – 70-talet byggdes en ny kvadratisk högborg söder om Kungshuset vid västra branten 
(undersöktes delvis 1973 – 1975). Söder om högborgen har funnits ett runt kapell (ifrågasatt av Lovén).  Johan III 
påbörjade 1572 uppförandet av ett nytt fyrkantigt slott med hörntorn på platsen för medeltidsborgen. Utanför 
slottsbyggnaden byggdes försvarsvallar, bastioner och två kanontorn och det mesta av medeltidsborgen revs.  En 
sista omfattande byggnation gjordes vid 1600–talets mitt under Karl X Gustav och Karl XI:s tid. (Ur  Rudolfsson / 
Johansson 2003.) 
 
I samband med rivning och återuppmurning av en stödmur mot västra branten utanför Borgholms slotts västra länga 
påträffades murar vid schaktning 1972 -1973. Någon kontinuerlig kontroll av schaktningsarbetena gjordes inte till 
att börja med. Under mars 1972 dokumenterade R Näslund ett murparti i öst – västlig riktning, gående vinkelrätt 
mot stödmuren 13,5 m norr om Norra altanens nordvästra hörn (schakt 8). Muren var bevarad till en höjd av ca     
1,5 m och var byggd direkt på kalkstensberget. Muren bestod av obearbetade kalkstenar med ojämna fogar. 
Undersökaren tyckte att muren var slarvigt eller hastigt uppbyggd. Någon undersökning av murens bredd eller dess 
sträckning mot slottet kunde inte göras då schaktet igenfylldes utan att undersökaren informerades.  Troligen är 
denna mur en del (norra väggen) av den fyrsidiga ringmursborg / huslänga som påträffades senare vid utgrävningar  
åren 1973 (L. Redin) och 1974 – 1977 (M. Jonsson).   
     Vid fortsatta schaktningar påträffades en utbyggnad söderut som undersöktes under hösten 1972 (B. Marung / J 
Rudolfsson, se separat rapport). 
     Efter undersökningen fortsatte schaktningsarbetena söderut och ytterligare medeltida murar framkom under 
kraftiga fyllnadsmassor. Detta visade behovet av en arkeologisk undersökning av platån vid sydvästra tornet innan 
byggandet av återstående delen av stödmuren.För att utröna sambandet mellan de påträffade murarna gjordes sju 
provschakt på platån vid årskiftet 1972 - 1973 vilka utvidgades till en totalundersökning sommaren 1973 (L. Redin). 
     I provundersökningen söder om utbyggnaden påträffades en kallmur (schakt 1 och 2). Dokumentation samt 
fynden härifrån är sammanförda i rapporten för 1972 års undersökning (Marung / Rudolfsson). 
     I samband med schaktningar under våren 1973 utanför sydvästra tornet hade en yttervärnsmur framkommit med 
ett trapptorn vid landborgskanten (schakt 3, 4 5).  I provschakt nr 6 på platån mellan altanen och sydvästra tornet 
påträffades ytterligare murrester från den medeltida högborgen och rundkapellet(?).  
     De framkomna murarna och kulturlagren undersöktes och dokumenterades i  L. Redins utvidgade undersökning 
1973. Foton och ritningar från provundersökningen är registrerade i Redins rapportmaterial. 
     Provundersökningen betalades med i de medel som Statens Fastighetsverk erhållit från AMS och utgjorde ett 
beredskapsarbete. 
 
 Ur rapportmanus av Lars Redin samt Jim Rudolfssons privata anteckningar. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Räpplinge sn, Borgholms slottsruin, 
museilokal   

Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:   

Ansvarig för undersökningen: Marianne Johnson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1a Borgholm Lägeskoordinater: x 6305 208  y 1551 105 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Räpplinge sn 

Fornlämningsnummer 199 

Fastighet/kvarter Borgholm 8:16 

Fornlämningstyp Slottsruin 

Undersökningsår 1974 - 1977 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Manus, ritningar, foton, omfattande fyndlista  

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej (fynden reg i den mkt omfattande listan för 1972-77, finns på SHM) 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Medeltid – nyare tid 
Resultaten har publicerats i: Marianne Johnson, Borgholm – castrum nostrum, Kalmar län 1978, årg 63, Kalmar; Palm, Bertil, 
Rudolfsson Jim, Borgholms slott, en vägledning, Öland 1987; Rudolfsson Jim, Borgholms slott i En bok om Räpplinge. Öland 1990; 
Lovén, Christian Borgar och befästningar i det medeltida Sverige, Stockholm 1996; Rudolfsson Jim, Johansson, Anders, Borgholms 
slott, Kalmar 2003. 
Sammanställt av, namn och datum 

Eeva Rajala 2006 01 16 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Borgholms slottsruin står på landborgskanten söder om Borgholms stad. Slottet har under hela medeltiden fram till 
våra dagar byggts om flera gånger varav vissa spår hittats i utgrävningar från 1929 och framåt. Den äldsta delen har 
bestått av ett rundtorn omgärdat av den kallmurade Ringmur I (båda rivna). Efter mitten av 1200-talet byggdes en ny 
ringmur II med hörntorn (riven) utanför det gamla.  Mot ringmuren i norr byggdes ”kungshuset” som delvis är 
bevarat än i dag. Under 1360 – 70-talet byggdes en ny kvadratisk högborg söder om Kungshuset vid västra branten 
(undersöktes delvis 1973 – 1975). Söder om högborgen har funnits ett runt kapell (ifrågasatt av Lovén).  Johan III 
påbörjade 1572 uppförandet av ett nytt fyrkantigt slott med hörntorn på platsen för medeltidsborgen. Utanför 
slottsbyggnaden byggdes försvarsvallar, bastioner och två kanontorn och det mesta av medeltidsborgen revs.  En 
sista omfattande byggnation gjordes vid 1600–talets mitt under Karl X Gustav och Karl XI:s tid. (Ur Rudolfsson / 
Johansson 2003.) 
 
 
En arkeologisk undersökning utfördes inför golvläggning för ett nytt museum i tre rum inne i Borgholms slotts 
västra länga (dagens rum nr 125, 126, 127). Totalt undersöktes 190 m2. Undersökningen genomfördes som 
arbetsmarknadsprojekt. 
 
     Då undersökningen utfördes under flera år etappvis finns det flera numrerade schakt (S101 – S109) inom den 
undersökta ytan, vissa av schakten fick nya beteckningar då man nådde medeltida nivåer och man kunde skilja 
rumsfördelningen i den medeltida byggnaden.  
S101 i sydöstra hörnet av rum 126, nedre delen utvidgades att innefatta den medeltida längans mellersta rum.  
S 102 genom rummen 126 och 127 ner till medeltida nivåer, får nummer 103 i medeltida kulturlager i bagarstugan i 
rum 126 och nummer 105 i medeltida lager på medeltida borggården i rum 127. 
S 103 medeltida ”bagarstugan” i rum 126, nedre delen av S 102.  
S104 i rum 126 östra delen, medeltida borggården samt nedgrävningar för Johan III:s magistralmur. 
S 105 Rum 127 nedre delen av S 102, medeltida borggården.  
S 106 utvidgning av schakt 103 mot rum 126:s norra sida inom medeltida bagarstuga. Lagren från 1600-talet ner till 
bergrunden.  
S 108 Rum 125 mellan den medeltida längan i öster och Johan III:s magistralmur.  
S 109 Rum 128 nordvästra hörn. Medeltida längans yttermur konstaterades. 
 
     Vid undersökningar hade påträffats murverk till en senmedeltida stenbyggnad (fyrsidig/ kvadratisk ringmur?) 
som till en viss del utgör grund för västra altanmuren i dagens västra länga. Av byggnaden undersöktes tre rum 1974 
–1977. Tidigare, 1973, hade södra yttermuren och del av ett rum, nr 1, söder om dagens altan undersökts av Redin. 
Planer och profilritningar från Redins undersökning är renritade ihop med 1974 – 77 års undersökning och redovisas 
i M. Johnsons rapportmanus. Rester av stenbyggnadens norra yttermur norr om altanen påträffades vid antikvarisk 
kontroll 1973 av R. Näslund och har dokumenterats i profilritning. Byggnadens (ringmurens) längd vid västra 
branten var ca 51,5 m. 
 
     Stenbyggnadens västra mur löpte parallellt utmed landborgskanten i sydväst – nordostlig riktning. I byggnaden 
iakttogs två byggnadsetapper: Först byggdes yttre muren utmed branten samt dess vinkelställda begränsningsmur i 
söder. Dessa ligger i förband och har samma murtjocklek, ca 2,8 m. Mot dessa yttermurar ligger de rumsindelande 
murarna och yttermuren mot borggården med stötfog. Murtjockleken vid rumsindelande murar är ca 1,1 m och 
byggnadens yttermur mot borggården 1,3 m. 
 
     Tre rum undersöktes längs den påträffade ringmurens västra mur, det sydligaste (rum 1) var 12 x 6,5 m, mellersta  
(rum 2) ca 3,5 x 6,5 m och det nordligaste (rum 3, ”bagarstugan”, belägen ungefär i mitten av hela byggnaden/ 
ringmuren) var 7,5 x 6,5 m. Två av rummen (1 och 3) hade portal i öster mot borggården. Mellersta rummens östra  
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del var skadad av dagens murar. Därtill påträffades en 3 m lång sträcka yttermur till ytterligare ett rum, ca 16,5 x 5,5 
m, mot borggården längs södra ringmuren i öst-västlig riktning öster om rum 1. Vid elledningsschakt (Rudolfsson) 
1977 påträffades delar av rummets förmodade östra mur.   
 
     Två golvnivåer fanns; ett övre fragmentariskt gruslager med enstaka mer eller mindre hela kvadratiska 
kalkstensplattor, det undre golvet bestod av oregelbundna kalkstensflisor i ett lager av sättgrus. 
 
     Sydligaste rummet stäcker sig delvis utanför dagens slottsbyggnad och dess södra del hade undersökts av Redin 
1973. Rummets östra vägg mot östra rummet hade en fönsternisch i södra delen samt en dubbelnisch som delvis 
täcktes av dagens borgmur. I väggens norra del fanns en 1,5 m bred dörröppning och norr om dörren ytterligare en 
dubbelnisch. I förband mot östra väggen fanns en 0,2 m bred sittbänk 0,7 m ovanför golvnivån. I rummets norra 
väggmur fanns inga spår av förbindelse till nästa rum. 
  
     I nordligaste rummets sydvästra hörn fanns en 2,5 – 2,7 m stor bakugn (yttermått), med en 1,2 – 1,5 m stor välvd 
bakre del och 0,6 m bred främre del som kanske utnyttjats som öppen spis eller som asklåda. Spismurarna var 
fogade med kalkbruk och var två stens bredd i söder och norr samt en stens bredd i väster. Ugnens botten bestod av 
lera och gråsten. I den främre mindre delen fanns ett tjockt lager med kol och aska. Ugnen finns bevarad i 
slottsmuseet. Det äldsta golvet i rummet utgjordes av trägolv på ett tunt gruslager framför ugnen och 
kalkstensplattor norr om ugnen. I och direkt under golvnivån påträffades 17 mynt varav 3 st var från 1300-talet och 
11 st från 1400-talet (myntbestämning M. Golabiewski 1981). 
 
     Det mellersta rummets kulturlager och östra mur var till stor del störda av grundmurar till dagens västra länga. 
 
     Två medeltida borggårdsnivåer påträffades. Den översta bestod av kullersten och kalkstensflis och låg ca 2 m 
över de medeltida golvnivåerna. Under denna låg fragment av en skärvstensbelagd borggård.  Under stenläggningen 
fanns lager av skärvsten och raseringsmassor från kallmurade murar med fynd av bl a vendiskt svartgods, stengods 
och mynt. 
 
Fynd: ett 70– tal mynt, stengods, yngre rödgods, yngre svartgods, kakel, fajans, glas, glaspärlor, beslag, söljor, 
pilspetsar, bearbetad ben, tärningar. 
 
 
Ur M Johnsons rapportmanus och Jim Rudolfsson anteckningar. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Borgholms slottsruin, utbyggn o yttervärn  1972 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  - 

Ansvarig för undersökningen: Birgitta Marnung Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1a Borgholm Lägeskoordinater: x 6305 222 y 1551 092 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Räpplinge sn 

Fornlämningsnummer 199 

Fastighet/kvarter Borgholm 8:16 

Fornlämningstyp Slottsruin (kulturlager, bebyggelselämningar) 

Undersökningsår 1972 - 1973 

Typ av undersökning Arkeologisk undersökning 

Dokumentationsmaterial Rapportmanus, fyndlista, fältritningar, foton 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Järnålder, medeltid 
Resultaten har publicerats i: Palm, Bertil, Rudolfsson Jim, Borgholms slott, en vägledning, Öland 1987; Rudolfsson Jim, Borgholms 
slott i En bok om Räpplinge. Öland 1990; Lovén, Christian Borgar och befästningar i det medeltida Sverige, Stockholm 1996; 
Rudolfsson Jim, Johansson, Anders, Borgholms slott, Kalmar 2003 

Sammanställt av, namn och datum 

Eeva Rajala 2005 12 19 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Borgholms slottsruin står på landborgskanten söder om Borgholms stad. Slottet har under hela medeltiden fram till 
våra dagar byggts om flera gånger varav vissa spår hittats i utgrävningar från 1929 och framåt. Den äldsta delen har 
bestått av ett rundtorn omgärdat av den kallmurade Ringmur I (båda rivna). Efter mitten av 1200-talet byggdes en ny 
ringmur II med hörntorn (riven) utanför det gamla.  Mot ringmuren i norr byggdes ”kungshuset” som delvis är 
bevarat än i dag. Under 1360 – 70-talet byggdes en ny kvadratisk högborg söder om Kungshuset vid västra branten 
(undersöktes delvis 1973 – 1975). Söder om högborgen har funnits ett runt kapell (ifrågasatt av Lovén).  Johan III 
påbörjade 1572 uppförandet av ett nytt fyrkantigt slott med hörntorn på platsen för medeltidsborgen. Utanför 
slottsbyggnaden byggdes försvarsvallar, bastioner och två kanontorn och det mesta av medeltidsborgen revs.  En 
sista omfattande byggnation gjordes vid 1600–talets mitt under Karl X Gustav och Karl XI:s tid. (Ur  Rudolfsson / 
Johansson 2003.) 
 
Vid maskinschaktning för rivning och omläggning av stödmur mot branten i väster, utanför mittornet till Johan III:s 
västra slottslänga, framkom murar, som tillhört en tidigare okänd rektangulär byggnad, den sk utbyggnaden.  
Schaktningen avbröts och en arkeologisk undersökningen utfördes vid branten i väster november – december 1972. 
Undersökningen genomfördes som ett arbetsmarknadsprojekt. Den detaljundersökta ytan, innanför utbyggnaden, 
uppgick till 10 x 1,8 m och djupet var 2,8 m, medan den extensivt undersökta ytan var större. Schaktningen fortsatte 
efteråt söderut där rester efter en yttervärnsmur/ringmur påträffades, vilka dokumenterades januari 1973.  
     Den rektangulära byggnaden är 14,3 m lång (SV–NO) och 3,8 m bred och begränsas av slottsbyggnadens murar. 
Den västra muren längs branten är 2 m brett och har senare ingått som en del i yttervärnet. Kortsidornas murar är  
1,8 m tjocka. Murarna består av röda och vita kalkstenar av varierad storlek i ojämna och brutna skift och hade en 
höjd av 1,8 – 2,1 m. Inre murytan var delvis täckt av puts. Kortsidorna hade stötfog mot slottsmuren. Slottsmuren 
bestod av jämnstora kalkstenar i jämna skift och hade en 0,5 m hög sockel. Denna nedre del av slottsmuren (6 skift) 
tillhör en äldre byggnad och har ursprungligen utgjort västra muren till en högborg från mitten av 1300 –talet (se 
Lars Redins undersökningar 1973, 1974 – 1977). Dagens mittorn från Johan III:s slott vilar på denna äldre mur.   
     Undersökarna menade i sitt rapportmanus att murarna har tillhört en utbyggnad, som har uppförts av Johan III 
eller eventuellt tidigare, mot slottsbyggnaden. På en teckning av Borgholms slott från början av 1600-talet (i 
Palmsköldska samlingarna) finns utbyggnaden. Efter undersökningar av den medeltida högborgen 1973 – 1977 
kunde man konstatera att utbyggnaden står mitt i högborgens västra länga och tolkas idag som en utbyggnad eller 
lättare torn till denna enligt Jim Rudolfsson (muntligen). 
     De tre översta lagren , lager 1, 2 och 3, innanför utbyggnaden, vilka tolkades som sentida utfyllnadslager, 
grävdes med maskin. Under dessa påträffades ett 0,8 m tjockt jordbemängt kulturlager, lager 4, med kalkbruk och 
kalkstenar. I övre delen av lagret fanns ett 0,14 m tjockt och 1,7 x 0,9 m stort kompakt asklager med brända och 
obrända ben. I lager 4 påträffades bl. a. en bennål, fyra armborstpilspetsar, fyra söljor, tolv mynt, två tärningar och 
en stångbössa. Några av mynten var sk gotermynt präglare mellan åren 1350 – 61. Under detta kom 0,1 – 0,4 m 
tjockt mörkare, fett och kladdigt kulturlager, lager 5, med kalkstensskärvor. Lagret låg direkt på kalkstensberget. I 
lagret fanns ett 0,1 meter tjockt sot och kollager bestående av förkolnade kvistar och grenar. I lagrets norra del, 
direkt på berget, låg en ca kvadratmeterstor och 0,1 m tjock koncentration av bränd och obränd lera. I detta lager 
påträffades grovt magrad keramik (förhistorisk?). Nedgrävning för utbyggnadens murar har grävts genom lager 4 
och 5. 
     Söder om utbyggnaden påträffades vid fortsatta schaktningsarbeten rester efter en kallmurad skalmur längs västra 
branten, i SV – NÖ riktning. Muren framkom på en ca 15 m lång sträcka i ett eller två skift, och dess hela bredd var 
ca 1,4 m i sträckans södra del. Muren var byggd av kalksten direkt på kalkstensberget. Vid schaktningen framkom 
även förhistoriska fynd i bergsmyllan. Enligt Jim Rudofsson (muntligen) liknar kallmuren Ringmur I som 
påträffades i yttre borggården 1939 (Lakozinski) och är troligen slottets äldsta ringmur.  
     Fynd i utbyggnaden: mynt, en bennål, fyra armborstpilspetsar, söljor, tolv mynt, två tärningar och en stångbössa, 
pilspetsar. Fynd söder om utbyggnaden vid kallmuren: Sölja, fibula, pilspets (F 94, 95, 96) 
 
Ur Rapportmanus av Birgitta Marnung / Jim Rudolfsson, Jim Rudolfsson muntligen samt privata anteckningar 
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    2006-01-22 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Räpplinge sn, Borgholms slottsruin, kärntorn 
provschakt 1977  

Lst:s dnr:    

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:   

Ansvarig för undersökningen: Leif Stenholm Fynd:        Ja             Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1a Borgholm Lägeskoordinater: x 6305 195  y 1551 125 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Räpplinge sn 

Fornlämningsnummer 199 

Fastighet/kvarter Borgholm 8:16 

Fornlämningstyp Slottsruin 

Undersökningsår 1977 

Typ av undersökning Provundersökning, antikvarisk kontroll  

Dokumentationsmaterial Foton 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Medeltid 
Resultaten har publicerats i:   Rudolfsson Jim, Johansson, Anders, Borgholms slott, Kalmar 2003 (i texten angiven litt) 

 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze/Eeva Rajala 2006 01 22 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2006-01-22 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Borgholms slottsruin står på landborgskanten söder om Borgholms stad. Slottet har under hela medeltiden fram till 
våra dagar byggts om flera gånger varav vissa spår hittats i utgrävningar från 1929 och framåt. Den äldsta delen har 
bestått av ett kärntorn omgärdat av den kallmurade Ringmur I (båda rivna). Efter mitten av 1200-talet byggdes en ny 
ringmur II med hörntorn (riven) utanför det gamla.  Mot ringmuren i norr byggdes ”kungshuset” som delvis är 
bevarat än i dag. Under 1360 – 70 –talet byggdes en ny kvadratisk högborg söder om Kungshuset vid västra branten 
(undersöktes delvis 1973 – 1977). Söder om högborgen har funnits ett rund kapell (ifrågasatt av Lovén).  Johan III 
påbörjade 1572 uppförandet av ett nytt fyrkantig slott med fyra längor med hörntorn på platsen för medeltidsborgen. 
Bröderna Johan Baptista och Donicus Pahr var byggnadsledare. Utanför slottsbyggnaden byggdes försvarsvallar, 
bastioner och två kanontorn och det mesta av medeltidsborgen revs.  En sista omfattande byggnation gjordes på 
1600 –talets mitt under Karl X Gustav och Karl XI:s tid med Nicodemus Tessin som arkitekt. Norra Längan 
byggdes under Johan III:s tid upp till två våningar. I mitten byggdes ett fyrkantigt torn mot den gamla förborgen i 
norr vars grunder påträffades vid en arkeologisk undersökning 1938. Under 1653 – 1709 byggdes längan på med 
ytterligare en våning med en monumental trappingång och fick ett tak. (Ur  Rudolfsson / Johansson 2003)  
 
I samband med de arkeologiska utgrävningar som pågick inför inrättande av en museilokal markerades i mars 1977 
resterna av slottsruinens gamla kärntorn med en stenläggning. Kärntornet ligger under gräsmattan på slottsruinens 
borggård och hade tidigare inte varit synligt. Det undersöktes 1939 av Martin Olsson och Zygmunt Lakoczinski (se 
nämnd litteratur och däri anförd litt). 
 
     Arbetet utfördes av de grovarbetare som var anställda för utgrävningarna och det bekostades med samma 
arbetsmarknadsmedel, via Riksantikvarieämbetets Ölandskontor. Markeringen var ett led i att göra slottets historia 
mer förståelig för besökare (liksom de modeller av slottets olika byggnadsfaser som Ölandskontorets modellsnickare 
Birger Johansson samtidigt utförde). 
  
     Stenläggningen bestod av oregelbundet huggen kalksten som passades ihop över hela den yta tornmuren upptar. 
För att vara säkra på dess belägenhet och murens tjocklek grävdes först provschakt, både för detta och för att utröna 
hur djupt det låg. Delar av tornets innerliv framtogs och fotograferades. 
 
 
Uppgifter från Jim Rudolfsson muntligen samt handskiven uppdragslista – övriga ev anteckningar f n förkomna.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Runstens sn, Bjärby 4:2, 1972 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  F 5298/72, 7916/72 

Ansvarig för undersökningen: Marianne Johnson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 4H 7b Folkeslunda  Lägeskoordinater: x6287 805 y1555 240 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Runsten 

Fornlämningsnummer 35 

Fastighet/kvarter Bjärby 4:2 

Fornlämningstyp Rest sten 

Undersökningsår 1972 

Typ av undersökning Förundersökning (undersökning) 

Dokumentationsmaterial Rapport, fotografier, ritning, kartutdrag 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

  - 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2005 01 14 
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    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Med anledning av Borgholms kommuns kommande schaktning för VA mellan byarna Långlöt och Södra Bäck 
gjordes i september 1972 en undersökning invid den resta stenen RAÄ 35, just där ledningen skulle läggas. Avsikten 
var från början att undersöka och ta bort fornlämningen, men då det visade sig att ingen större konstruktion som 
tillhörde den resta stenen fanns under marken, och att den var flyttad 1-2 m västerut när vägen breddats på 1940-
talet, fanns inget som motiverade ett borttagande. Undersökningsschaktet var ett par m2. 
     RAÄ 35 ingår i ett flera kilometer långt gravfält som följer den s k landborgen, Ancylusvallen, genom byarna 
Lerkaka och Runsten (se Ölands järnåldersgravfält, vol II). Den står på i nordöstra hörnet av en tomt, en f d 
malmstuga mellan byarna. Här finns ett öppet odlingslandskap med vid sikt ner mot Östersjön. Flera undersökningar 
har gjorts i äldre tid av gravfälten här.  
     Under grästorven och ett lager sandmylla framkom en 2x0,9 m stor mörkfärgad nergrävning. Den var skålformad 
i profil, 0,5 m djup, och innehöll ca 15 mindre kalkstenar och en del mindre klapperstenar och gråstenar i den mörka 
sandfyllningen.   
     Fynden utgjordes av bronsfragment (förkommet), 1 bit slagg, kol, obrända ben av bl a får/get och hund. 
 
(Sommaren 2003 gjordes via Högskolan i Kalmar en undersökning av gravar i grustaget söder om Bjärby 4:2.) 
 
 
 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Runstens sn, Lerkaka samf, VA 1972  Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  5298/72 

Ansvarig för undersökningen: Marianne Johnson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 4H 7b Folkeslunda  Lägeskoordinater: x6288 320  y1555 370 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Runsten 

Fornlämningsnummer 199  

Fastighet/kvarter Lerkaka samfällighet 

Fornlämningstyp Boplats 

Undersökningsår 1972 

Typ av undersökning Förundersökning (antikvarisk kontroll) 

Dokumentationsmaterial Rapportutkast, ritningar, VA-planer 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Yngre järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Beskow-Sjöberg, Margareta, 1977: The Archeology of Skedemosse IV. KVHAA. Sthlm. (Omnämns s 129.)      

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 14 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Då Borgholms kommun 1972 drog vattenledning mellan byarna Långlöt och Södra Bäck gjordes att antal 
antikvariska kontroller där maskinerna var i närheten av fornlämningar. På kvarnbacken söder om byn Lerkaka 
gjordes i november en kontroll med anledning av det gravfält som finns här, RAÄ 31, 32, liksom en runsten, RAÄ 
33. Tre stensättningar är synliga och en kalkstenskista har tidigare undersökts. Området ligger i öppen 
jordbruksbygd med utsikt ner mot Östersjön.                                                                                                                     
     I det 1 m breda VA-schaktet, som lades i vägens västra sida 1 m från asfaltskanten, påträffades ett markant 
kulturlager. Det sträckte sig från den andra kvarnen räknat från norr och 170 m söderut. Marken utgörs av sand och 
grus på Ancylusvallens insida och sluttar västerut. Lagret låg 0,1-0,4 m under markytan (bitvis påfylld) och 16 
anläggningar, varav en troligen recent, kunde dokumenteras i profil.  
     Anläggningarna, vilka kvarligger, utgjordes av bl a fyra trågformade nergrävningar. De var 2,5 - 4,4 m långa och 
tolkades vara grophus, de första kända på Öland. A1 och A2 hade en botten (golv?) av lera med kol, A2 hade också 
stolphål i kanten och i ett annat, A9, fanns en ca 0,9 m bred avsats i ena sidan och fläckvis med lera i botten. 
     Dessutom påträffades fyra gropar (varav en del kan vara mindre grophus eller del av?), flera härdar varav de 
skadade undersöktes, samt sex stolphål, vissa snedställda med flat sten där stolpen troligen stöttat en annan stolpe. 
Fyllningen i grophusen, och även i de andra anläggningarna, utgjordes av myllblandad sand, oftast med skörbrända 
stenar och kol. Husen kunde i regel ses i bägge profilväggarna.   
     Fynden, som är sållfynd från rensning av profilerna, bl a grophusens, är av vikingatida karaktär: grov bruks-
keramik, kamfragment, glasflusspärla, slagg, lerklining, ben.       
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Vickleby, Karlevi 8:7, 12:1 ”Karlevi stugby” 
(felaktigt benämnd Eriksöre stugby) 

Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  3416/76 (omnämnd) 

Ansvarig för undersökningen: Margareta Beskow  (Sjöberg) Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 4G 5i Torslunda Lägeskoordinater: x 6275 200  y 1540 750 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Vickleby      

Fornlämningsnummer Oregistrerade (bör föras till RAÄ 102, delvis samma fast) 

Fastighet/kvarter Karlevi 8:7, 12:1 m fl 

Fornlämningstyp Boplats, gravar 

Undersökningsår 1971 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Manus, ritningar, foton 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Stenålder – bronsålder, äldre järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Ölands järnåldersgravfält vol III, 1996, s 13 med bild s 14  (Vickleby sn; obs fel dnr angivet på sid 18)  

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2005 11 25      



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2005-11-25 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
 
I samband med schaktningsarbeten inför en planerad fritidsby mellan byarna Karlevi och Eriksöre gjorde 
Ölandskontoret hösten 1971 en s k räddningsgrävning av ett antal skadade anläggningar. Exploatörer var 
Mörbylånga kommun och markägarna men för undersökningskostnaden torde AMS ha svarat. 
 
     Området utgjordes av öppen åkermark i den bördiga Mörbylångadalen, mellan nämnda byar och liggande 
nedanför landborgen. På landborgens krön ovanför finns en lång räcka av gravar och gravfält, det som finns just här 
har nummer RAÄ 1-5.  Många boplatser, främst av stenålderskaraktär, har registrerats på de svaga höjdryggarna 
parallellt med och ner mot kusten. 
  
     Intill området för stugbyn registrerades på Karlevi 12:1 och 5:2 genom Kalmar läns museums inventering på 
1990-talet, det s k Ölandsprojektet, boplatsen RAÄ 102. Redan vid undersökningen 1971 hade fynd plockats i plöjd 
jord på 5:2. Dokumentationsmaterialet från 1971 är av värde för den pågående forskningen om Ölands stenålder och 
sett i jämförelse med annat material som nu samlats. 
 
     Sju ”gator” i åkrarna hade banats av i väst-öst för VA och för att bli gator mellan stugtomterna. I två av de 
sydligaste påträffades på fastigheterna Karlevi 8:7 och 12:1 rester av gravar och boplatslämningar. På Karlevi 8:7 
fanns två anläggningar med brända ben, möjligen brandgravar (A1-2), en stor härd (A3) och ett stenskott stolphål 
(A4). Både under A1 och A2 kom humusblandad lera vari under A1 hittades en spånskrapa. På Karlevi 12:1 
undersöktes en skadad urnebrandgrav (A1), en 5x11 m stor oregelbunden stenläggning (packning) med rikligt med 
fynd och ben av både djur och människa (A6), samt därtill tre härdar (A2, 3, 5). Stenläggningens norra begränsning 
låg under en stenmur och togs inte fram. Den har tolkats som en redan ”tidigare starkt skadad husgrund eller troligen 
en avfalls- och röjningshög”. Undersökaren daterar urnebrandgraven till sannolikt äldre järnålder, 
boplatslämningarna till stenålder eller senare. 
 
     Fyndkategorierna utgörs av stenredskap (bl a yxdelar) och flintavslag, ornerad och oornerad keramik, bennål, 
harts, järnnit, kol samt brända och obrända djur- och människoben   
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    2005 12 15 
     
 
Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Vickleby sn, Karlevi S 31 Lst:s dnr:     - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr: 3235/76 

Ansvarig för undersökningen: Marianne Johnson, Kenth     
Holgersson                      

Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 4G 4i Vickleby  Lägeskoordinater: x 6274 460  y 1540 760  
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Vickleby 

Fornlämningsnummer 17 

Fastighet/kvarter S 31 (samfälld väg mellan Karlevi 10:13 och 10:14) 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning Slutundersökning av skadad del  

Dokumentationsmaterial Manus, foton, ritningar m m 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Vikingatid och yngre romersk järnålder 

Resultaten har publicerats i:   Magnus, B & Rasch, M & Edgren, B, 1996: Vickleby socken. Ölands järnåldersgravfält, 
volym III. Riksantikvarieämbetet, red M Rasch 

 
Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2005 12 15 
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    2005 12 15 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Utmed den s k landborgen utmed Ölands västra landsväg ligger gravfälten tätt. Ett av flera – de är sannolikt 
sammanhängande - finns i Karlevi. Själva byn ligger alldeles nedanför landborgens klippkant medan den gamla 
malmbebyggelsen med sina små stugor trängs uppe på den, med en vid utsikt över Mörbylångadalen. Mellan husen 
finns gravarna, synliga både som övertorvade stensättningar, resta stenar, domarringar, och liggande under mark, 
osynliga. Vid äldre undersökningar, på 1800- och i början av 1900-talet, har bl a båtgravar från vikingatid 
undersökts på detta område av landborgen (se anförd litt). 
 
Vissa gravar på gravfältet RAÄ 17 hade genom åren skadats av en mindre väg som går ner över ett samfällt område 
(S 31) från landsvägen till bygatan. Därför undersöktes och borttogs dessa våren och sommaren 1976 av RAÄ:s 
Ölandskontor. Undersökningen gjordes som ett beredskapsarbete med AMS-medel. Både gravar i vägen och ca 4 m 
in på dess sidor grävdes ut. 
 
Det undersökta området omfattade 325 m2. Marken var relativt plan i öster men sluttade brant i väster, nivån låg 
mellan 49-51 m ö h. RAÄ 17 utgjordes enligt inventeringen 1941 av 32 anläggningar, varav många skadade genom 
äldre och yngre byggnation och anläggning av trädgårdar.  
 
Tretton anläggningar undersöktes, varav nio var säkra gravar. De övriga, stensättningar, stenpackningar och en 
stenkistkonstruktion, undersöktes inte respektive var rester av eller osäkra som gravar. Gravanläggningarna var alla 
flacka och synliga ovan mark endast i form av resta kalkstenshällar, skadade av många vintrars vägplogningar. Fem 
utgjordes av rektangulära stenramar (A3, A5, A7, A8, A10), tre var stensättningar varav två var rundade (A2, A6) 
och en rektangulär (A12), samt en rund stenpackning (A11, som låg i stenramen A10:s södra del). De förstnämnda 
var mellan 3,25 x 7,5 m till 5,5 x 9 m stora, de andra runt 3-5 m.  
 
Av stenramarna var en orienterad i nord – syd, de andra sydsydväst – nordnordost. De hade vanligen tre kantställda 
kalkstenshällar på varje långsida, bevarade till 0,2-0,9 m höjd. Mellan de resta hällarna fanns liggande kalkstenar, 
oftast f d resta hällar som vält inåt. Tre av gravarna låg intill varandra och hade gemensam långsida. Fyllningen 
innanför ramarna var myllblandad sand eller en småstenspackning av klappersten, oftast även enstaka mindre 
kalkstenar eller flata dito.  
 
Stenramarnas gravgömmor, i regel i centrum, bestod av ca 1-2 m i diam stora brandlager i vilka fanns fynd och 
brända ben. Detsamma gällde för de andra gravarnas gravgömmor, utom stensättningen A6, en äldre grav från yngre 
romersk järnålder, som i centrum hade ett brandlager med en brandgrop med ett lerkärl i. Två kantställda kalkstenar 
begränsade gropen i norr. A6 hade skadats när en av kantstenarna i A3 grävdes ner.  I eller intill A6 fanns A9, tolkad 
som en osäker hällkista i vars fyllning obrända ben kom, och vilken möjligen kan ha ingått som en efterbegravning i 
A6. Stratigrafien var delvis komplicerad på gravfältet, bl a låg A6 till viss del under A3. I A3 hittades en närmast 
oval sten som kan ha utgjort ett gravklot i A6.  
 
Gravarna var fyndrika och innehöll  föremål till dräkten eller redskap av olika slag. Bland annat hittades ett treflikigt 
spänne, en sölja med karvsnittsornamentik, silverspänne med filigran, andra silverföremål, pärlor i karneol, glasfluss 
eller silverfolierade, söljor och beslag i brons, en isbrodd, ett nålhus, järnfragment, nitar och spik och diverse annat i 
järn, brynen, två träbitar, keramik. Anmärkningsvärt var det stora antalet nitar i A8, varigenom denna kom att 
klassificeras som båtbrandgrav.  I den äldre graven A6 påträffades, förutom det ornerade lerkärlet, en bandformig 
bronsfibula med hög nålhållare. 
 
Gravarna har daterats till vikingatid förutom A6 som bör ha anlagts under yngre romersk järnålder. Undersökningen 
bedöms ha stor potential genom sin fyndrikedom och säregna gravskick där jämförelser kan göras med liknande.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl. Bredsätra sn, Skedstad 15:1 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: RAÄ-Uv Eget dnr:  6060/71 

Ansvarig för undersökningen: Margareta Beskow Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 0c Lägeskoordinater: X6300150 Y1560030 
      
 
Landskap Öl 

Socken/Stad Bredsätra 

Fornlämningsnummer - 

Fastighet/kvarter Skedstad 15:1 

Fornlämningstyp Boplats 

Undersökningsår 1971-1973 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, anläggningsbeskrivningar, fyndlistor, benlistor, fältritningar, 
C14-provsvar, materialanalys, negativ, foton,  fotoprotokoll 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Romersk järnålder-Folkvandringstid 
Resultaten har publicerats i: 

Skedemosse IV, the iron age settlements of the Skedemosse area on Öland, Sweden 4.  Kalmar län. Årsbok för 
kulturhistoria och hembygdsvård, årgång 58, 1973, årgång 63, 1978.  Arkeologi i Sverige 1971-1973.  Hus & gård i det 
förurbana samhället. RAÄ. Skrifter nr 13, 1995. 
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Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman  2005-03-16 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
En öländsk boplats från Romersk järnålder-Folkvandringstid med fynd av guldföremål och ämnesjärn. 
 
 
Under perioden 1971-1973 undersökte Riksantikvarieämbetets dåvarande ölandskontor delar av en 
järnåldersboplats i Bredsätra socken, Öland. Boplatsen är belägen inom ägorna Skedstad 15:1. Trakten är känd för 
sina lämningar från järnåldern, inte minst den kända offerplatsen Skedemosse, belägen ca 2 km väster om 
boplatsen.  
 
Flera boplatser med huslämningar från äldre järnålder har undersökts i närheten av Skede mosse, bl a  Sörby Tall, 
Bo, Gåtebo och Ormöga. Dessa boplatser påminner till sin karaktär om Skedstad  (The archaeology of Skedemosse 
IV). 
 
På 1930-talet genomförde enligt uppgift S.E. Sjöholm undersökningar i den åker där boplatsen är belägen. I 
närheten har också en fingerring (spiralten) påträffats av Lantbrevbäraren Edward Olsson som satte ringen på en 
levande tupp. Ringen finns nu hos Statens Historiska Museum (SHM 16608).  
 
Undersökningsområdet vid Skedstad utgjordes av åkermark med en svag förhöjning i ett övrigt flackt område ca 11 
m ö h. Den uppmärksammades 1971 i samband med att lantbrukare Ingvar Jonsson plöjde inom området och då 
påträffade ett 50-tal järntenar varefter fyndet anmäldes till Riksantikvarieämbetets ölandskontor.  
 
Vid den efterundersökning som gjordes samma år framkom ytterligare järntenar, s.k. ämnesjärn, totalt 580 st. med 
en sammanlagd vikt av 65kg.  Fyndmaterialet var väl samlat och buntat och nerlagt i en stensatt grop med en 
storlek av 0,65x0,65 m. Själva bunten hade en storlek av 0,55-0,58 x 0,60x 0,1 m. I gropens botten fanns ett par 
flata stenar. Tenarna är i genomsnitt 50-58 cm långa, 1,0-1,2 cm breda och 0,4-0,5 cm tjocka. Sidorna är parallella 
och med snedskurna änd-delar. I ett flertal fall har två tenar vällts samman och i två fall har tre st. vällts samman. 
Liknande ämnesjärn har påträffats vid  flera boplatser på Öland, bl a på Sörby Tall (M Beskow-Sjöberg i 
Skedemose IV, 1977, s. 133). Fyndet vid Skedstad utgör ett av det största som gjorts i Sverige av ämnesjärn.  
 
Vid fyndplatsen gjordes en mindre provundersökning som visade på förekomst av kulturlager med lerklining, 
kluvna djurben och kol samt stolphål och vad som tolkades som rester av ett hus med flisgolv av grå kalksten. Ett 
liknande flisgolv påträffades vid undersökning av huslämningar vid Ormöga, ca 2 km norr om denna plats. 
 
 
Följande år genomfördes en betydligt mer omfattande undersökning av området under perioden maj 1972-feb 1973. 
Totalt undersöktes 735m². Vid undersökningen framkom ett tämligen mäktigt kulturlager med en tjocklek av 0,4-
0,8 m samt totalt 265 anläggningar, främst härdar och stolphål. . Det översta boplatslagret kan genom fynden 
dateras till folkvandringstid, de underliggande lagren är mer svårdaterade men C14-analyser visar på aktivitet under 
såväl förromersk som romersk järnålder. I botten påträffades gropkeramik från mellanneolitisk tid.  
 
Inom undersökningsområdet kunde lämningar av flera hus konstateras. Dessa var svårtolkade och husen har 
troligtvis genomgått om- och tillbyggnader. Det tydligaste huset var beläget i områdets NV del och har varit av 
typen treskeppigt långhus. Huset har varit orienterat i NV-SO riktning. Det utgjordes av dubbla parallella 
stolphålsrader på ett avstånd av 3-3,5 m. Centralt i huset fanns en härd. Husets totala längd är svår att fastställa, 
möjligen fortsätter den norra delen utanför undersökningsområdet. Längden torde dock ej understiga ca 20-22 m. 
Stolphålen var i regel skodda med kantställda kalkstensflisor och ca 0,5-1,0 m i diam. Fyllningen utgjordes av 
kulturpåverkad jord med brända och obrända ben samt lerklining. Förekomsten av stora mängder lerklining antyder 
att väggarna  kan ut utgjorts av en lerklinad flätverkskonstruktion. En fördjupad analys behöver dock göras.   
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Ytterligare en huslämning fanns ca 2 m söder om ovanstående.  Huset var av typen stensyllshus. Huset låg parallellt 
med långhuset och resterande delar utgjordes av två parallellt gående syllstensrader, 4,5 resp 6 m långa och 
förskjutna i förhållande till varandra. Avståndet mellan stenraderna var 5 m.  Ingen närmare analys av 
huslämningen är gjord.  
 
I undersökningsområdets södra del framkom ytterligare ett fynd som får ses som ganska unikt i sitt slag, speciellt 
med tanke på att det kunde framtagas av expertis, vilket har varit mycket ovanligt då det gäller skattnedläggelse på 
Öland från denna tid. Fyndet utgjordes av en guldskatt bestående av sju spiralvridna guldringar samt 26 bitar av 
sönderhackade ringar med en total vikt av 125,7 g. Fyndet framkom nära ett stolphål och var nedgrävt tämligen 
ytligt i kulturlagret. Ringarna är tillverkade av guldtråd med runt tvärsnitt, de större med en diam av ca 24-27 mm. 
Sju av fragmenten kommer från en typ av ring där de tvärt avhuggna ändpartierna är något vidgade. Denna ringtyp 
är till sitt ursprung germansk och går under beteckningen kolbenring.  
En liknande ring har hittats i en mosse vid Kleva i Resmo socken.  
 
En av de små sönderdelade guldbitarna visade sig vara mycket intressant då den utgjorde en del av en  
ormhuvudring, en ringtyp som påträffats i den närbelägna offermossen Skedemosse.  Ulf Erik Hagberg menar att 
Skedstad kan vara en tänkbar tillverkningsplats för skedemosseringarna  (Hagberg i KALMAR LÄN, årsbok för 
kulturhistoria och hembygdsvård, årgång 58, 1973, s. 27). Skatten kan dateras till folkvandringstid. 
 
Såväl fyndet av ämnesjärnen som guldskatten väcker frågor kring platsens betydelse. Möjligen har handel och 
hantverk legat till grund för verksamheten vid gården (Beskow-Sjöberg i Skedemosse IV, s.133). Mindre mängder 
järnslagg påträffades vid undersökningen. Analysen av dessa visar att de utgörs av myrmalm vars ursprungsort inte 
närmare kan bestämmas.  
 
Fyndmaterialet utgörs av totalt 1143 fyndnummer och representerar ett ganska typiskt material från en äldre 
järnåldersboplats. Fynden utgörs främst av keramik, lerklining, järnfrag., flinta mm men även olika typer av 
glaspärlor, en bronsnål med faceterat huvud, pärlor av brons, bronsbeslag, en spelbricka av sten, bearbetade 
benbitar, ovala eldslagningsstenar, pilspetsar av flinta med urnupen bas mm. Flera av fynden kan troligen ges 
samma datering som guldskatten. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Källa sn, Långerums samf, RAÄ 57, 1973 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  6819/73 

Ansvarig för undersökningen: Kenth Holgersson Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 6d Gillberga Lägeskoordinater: x6332 300  y1569 520 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Källa 

Fornlämningsnummer 57 

Fastighet/kvarter Långerums samfällighet 

Fornlämningstyp Gravfält 

Undersökningsår 1973 

Typ av undersökning Förundersökning (provschaktning) 

Dokumentationsmaterial Endast slutredovisning samt en månadsrapport finns 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Järnålder (?) 
Resultaten har publicerats i: 

  - 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 09 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Då Vägverket skulle bygga en markväg strax intill området där tidigare undersökningar av gravfältet RAÄ 57 gjorts, 
utfördes 1973 en provundersökning där denna skulle gå. Vägen skulle komma in söder om det f d 
utgrävningsschaktet, gå över det och norrut jämns med den nybyggda väg 136 mot en sommarstuga ett stycke 
norröver. Det var som ersättning för den gamla markvägen som skurits av i samband  med nydragningen av väg 136. 
Gravfältet var endast delundersökt, gravarna var låga och svåra att se och en upphöjning, som sågs vid anslutningen  
där vägen vek av från 136:an, tolkades som en trolig stensättning.  
     Provundersökningen pågick 5-19 nov 1973 under ledning av Kenth Holgersson. Ca 80 m2 torvades av och 
rensades. I schaktet framkom det undre lagret av en stensträng (hägnadsmur). Den var orienterad sydväst-nordost, ca 
4 m bred och av den framrensades 18 m. Muren tolkades ha utgjort en begränsning för gravfältet, då liknande 
murfundament, orienterade öst-väst, påträffats väster om gravfältet vid 1971 års grävning.  
(Anm: Stensträngen ligger troligen kvar. Felmätning, 4 m bred??) 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Räpplinge sn, Borgholms slott, RAÄ 199, 
Östra bastionen 

Lst:s dnr: 2.11-121-81 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  6794/81 

Ansvarig för undersökningen:       Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H1a Borgholm Lägeskoordinater: x6305 150  y1551 170 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Räpplinge 

Fornlämningsnummer 199 

Fastighet/kvarter Borgholm 8:16 

Fornlämningstyp Slottsruin 

Undersökningsår 1981-82 

Typ av undersökning Fasaddokumentation och antikvarisk kontroll 

Dokumentationsmaterial Rapport, fotografier, ritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1500-1600-tal 
Resultaten har publicerats i: 

  - 

Sammanställt av, namn och datum 

Hella Schulze 2004 12 13 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
I denna rapport har sammanförts två arbeten på Borgholms slottsruin vilka utförts vid två tillfällen hösten 1981 men 
ingår i samma länsstyrelsebeslut och har samma RAÄ- dnr. Det är dokumentationen av en putsrenovering i 
genomfartsvalvet i Norra längan i september samt tätning av Östra bastionen inklusive lagning av portvalvet 
inunder, den s k ryttargången, i november - december. Det sistnämnda arbetet har tydligen återupptagits under våren 
1982 varvid även vissa arbeten utförts på Södra bastionen (de finns omnämnda i rapportmanus). 
     Orsaken till dokumentationen var att Byggnadsstyrelsen skulle företa vissa förstärkningsarbeten. 
     I genomfartsvalvet i Norra längan (rum 142, 143 ut mot gamla kungshuset och borggården) hade p g a läckage 
stora mängder vatten trängt in och putsen i valvet rasat ner. Utmed väggarna var den däremot oftast bevarad. Putsen 
fästes med bruk och på vissa partier stöddes den med en smal list av kalkbruk. Utfallet tegel kompletterades också. 
Det konstaterades att denna portöppning gjorts under Johan II:s tid och sedan nyttjats vid ombyggnationen under 
1650-talet och tillhör den av Tessin skapade delen. Fogbruk och puts tycks vara av gotländsk härkomst. På en 
akvarell från 1856 finns ett golv av slipade kalkstensplattor av vilka idag inga spår ses. 
     Östra bastionens avtäckning var inte tät utan vattenläckage hade orsakat att bruk och stenar på mindre partier i 
ryttargången under hade rasat ut. Matjorden på bastionen kördes ihop och avtäcktes med asfalt. Bastionmurarnas 
undre skift hade då fogats med KC-bruk. Mittornets krön kunde anas när jorden tagits bort. En rad iakttagelser 
gjordes också i de nischer och vaktrum som finns i valvet under bastionen i samband med förstärkningsarbetet på 
valvets tak och väggar. Dessutom kan Johan den III:s portal möjligen vara sekundär då en 5-15 cm bred fog finns 
runt denna. 
     Det kan nämnas att i samband med dessa arbeten hade den s k Hästbrunnen (i rum 105) täckts med en trähuv. 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Öl, Räpplinge sn, Borgs kyrka, RAÄ 197,  

1974-75 

Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  2128/71       

Ansvarig för undersökningen: Margareta Beskow Sjöberg Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H1a Borgholm     Lägeskoordinater: x 6305154  y 1551346 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Räpplinge sn 

Fornlämningsnummer 197 

Fastighet/kvarter Borgholms slott, Borgholm 8:16 

Fornlämningstyp Kyrkoruin 

Undersökningsår 1974 - 1975 

Typ av undersökning Provundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, fotografier, manusutkast 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering 1200 -1600 talet 

Resultaten har publicerats i: 

Johnson M. och Jönsson K., Borgs kyrka, Kalmar län 1975 årg 60. 

Klackenberg H., Moneta Nostra, 1992. 

Weighart K. mfl, Delrapport över benmaterialet från Borghs kyrka, Rapport OFL, Osteologi II, VT 1980, Stocholms universitet 

Rapport OFL HT 1977, Stockholms universitet 

Rudolfsson, Jim: Borgholms slott, En bok om Räpplinge 1990. Borgholm. 

Falkstad S., Johansson J., Borgs by, Projektarbete, Högskolan i Kalmar, HT 2004, Programmet för kulturarv och samhällsanalys 

 
Sammanställt av, namn och datum 

Eeva Rajala 2004-11-25 / Hella Schulze 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Borgs kyrka uppmärksammades i samband med röjning av en kulle med stenröse intill Borgholms slottsruin år 1970 
- 71. Då kyrkan hade rivits redan på 1610-talet och kyrkans grundmurar syntes vara bevarade vid avtäckningen året 
efter, kunde man utgå från att kyrkans medeltida grundplan var bevarad. Då nästan alla kyrkorna på Öland har 
byggts om under 1800-talet och senare förväntade man sig att Borgs kyrka skulle ge ett rikt material till förståelsen 
av Ölands medeltida kyrkor. Undersökningen 1974 - 75 gjordes av arbetsmarknadsmässiga skäl samt för en ökad 
kunskap om slottet för de ständigt återkommande antikvariska arbetena i och utanför slottet. 
    Borgs kyrka låg intill Borgholms slott vars äldsta delar troligen härrör från 1100-talet (kärntorn). Vid arkeolo-
giska undersökningar 1961 intill kyrkoruinen har man påträffat kulturlager och bebyggelserester från yngre järnålder 
och medeltid. Utanför slottet, söder om kyrkoruinen finns ett 15-tal husgrunder. De tidigare arkeologiska under-
sökningarna och de skriftliga källorna pekar på att det har legat en by / bebyggelse med lång kontinuitet intill kyrkan 
och att kyrkan var en församlingskyrka trots läget vid slottet. Borgs socken nämns på 1300-talet som Ölands minsta. 
    Vid undersökningen grävdes 19 provschakt både inne i kyrkan och utanför. Provschaktens längd varierade från 2 
m till 13 m med en bredd av 1 - 2 meter. Alla schakt grävdes inte till botten. Totalt undersöktes 330 m2. Prov-
schakten lades så att man kunde undersöka kyrkans storlek, byggnadsetapper, golvkonstruktioner, altarnas placering, 
inredning och kyrkogårdens utbredning. 
     Resultaten sammanfattas som följer: En stenkyrka murad med kalksten som hade brutits på platsen. Kyrkan hade 
nedgrävda grundmurar, oftast direkt på berget, bestående av mindre stenar i mylla. Alla murarna var skalmurar. 
Orientering öst - väst, storlek vid sista skedet 25 x 8 m, dess enda portal låg på södra sidan. Murarna var bevarade i 
upp till 3 skift. Kyrkans byggnadshistoria har indelats i fyra perioder av undersökarna.  
   Första perioden bestod av ett 11 x 8 m stort långhus med ett absidkor. Långhusmurarna var 0,9 - 1 m breda. 
Skiftesgången var ojämn, en del av stenarna var liggande medan andra var kantställda. Koret var indraget 1,2 m i 
förhållande till långhuset. Öppningen i triumfbågsmuren var 1,9 m bred. I långhuset vid triumfbågsmuren 
påträffades grunder till två sidoaltare, ett i norr och ett i söder. Inga spår fanns av huvudaltaret. Enda portalen fanns i 
södra muren 2 m från västmuren. Vid portalen påträffades en 1,5 m lång kantställd bearbetad kalkstensflisa, 
tröskelstenen, med en rits 0,25 m från varje ytterkant. De äldsta myntfynden, 2 st, inom denna del härror från 1200 - 
1250. 
    Andra perioden markeras av att det gamla koret revs och ett nytt rakslutet kor byggdes. Koret hade samma bredd 
som långhuset med en storlek av 7,5 - 8 m. Murarna var 1,2 m breda i söder och öst, i norr var muren 0,8 m bred.  
På murens utsida fanns en sula i två skift. Hörnstenarna, som endast var bevarade i sydöstra hörnet, var bearbetade. 
Stenarnas kanter hade ett 2 cm brett band av snedställda mejselspår och även på ytorna fanns spår efter bearbetning 
med mejsel. Öster om triumfbågsmuren fanns en 1,3 x 1,6 m stor murrest vars funktion är okänd. 
    Tredje perioden innebar att långhuset förlängdes med 6,5 m mot väster. Murverket bestod av kvaderstenar i jämna 
skift. Alla stenarna i murskalen hade tydliga snedställda huggspår. Murtjockleken var 0,9 - 1 m. 
    Under fjärde perioden byggdes en sakristia norr om koret. Murarnas skiftesgång var ojämn med både bearbetad 
och obearbetad kalksten. Murarna var 1,1 m breda. En ingång till sakristian hade brutits genom norra kormuren. En 
tröskelsten, en 0,8 m lång kantsställd kalkstensflisa, låg i linje med kormurets inneliv. Stenen var nött och hade 
bevarade huggspår.  Periodinledningen mellan långhusets förlägning och sakristian är oklar än så länge.  
    Det äldsta golvet i långhuset har troligen bestått av ett kalkbrukslager med riklig inblandning av skärvsten. 
Ovanpå detta låg ett kalkstensgolv av oregelbundna flisor med råa ytor. I det nybyggda koret hade flisgolvet fogats 
med kalkbruk. Östra delen av koret hade 0,6 m högre golv än i övriga kyrkan. I samband med förlängningen av 
långhuset lades ett nytt golv bestående av närmast kvadratiska bearbetade flis och oregelbundna flis med råa ytor. 
Framför sidoaltaren låg större rektangulära flis, upphöjda ca 2 cm från övriga golvnivån. 
    I kyrkan påträffades 14 gravar och på kyrkogården 30 gravar. Gravarna fanns inom hela kyrkan utom vid murarna 
och längst fram i koret.  I kyrkogården påträffades 14 gravar norr om kyrkan och 16 söder om kyrkan i två 
provschakt . Gravarna upphörde 12 - 13 m från kyrkomurarna. Enligt den preliminära osteologiska rapporten fanns 
ingen differentiering mellan män och kvinnor på norra eller södra sidan. 
    Inom hela undersökningsytan fanns ett sotigt kulturlager med brända och obrända djurben, bl.a slaktavfall från 
får, svin och kor, vilket var äldre än kyrkan.   
    Mynten i kyrkan (57 st) har daterats från 1200 talets början till 1500-talet. 
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Undersökning: Öl, Räpplinge sn, Höjden, 1971 Lst:s dnr:   - 

Ansvarig institution: Riksantikvarieämbetet (Ölandskontoret) Eget dnr:  2128/71 

Ansvarig för undersökningen: Åke Nilsson, Margareta 
Beskow      

Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 5H 1a Borgholm Lägeskoordinater: x 6305 150  y 1551 340 
      
 
Landskap Öland 

Socken/Stad Räpplinge 

Fornlämningsnummer 139, 197, 199 

Fastighet/kvarter Borgholm 8:16 

Fornlämningstyp Bebyggelselämningar, kyrkoruin, slottsruin 

Undersökningsår 1971 

Typ av undersökning Provundersökning, röjning  

Dokumentationsmaterial Rapportutkast, anteckningar, ritningar, fotografier, kalkérbild 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Medeltid 
Resultaten har publicerats i: 

Johnson, Marianne och Jönsson, Karna, 1975: Borgs kyrka, Kalmar län, årg 60 

Johnson, Marianne, 1978: Borgholm - castrum nostrum. Kalmar län, årsbok. 

Boström, Ragnhild, 1974: Guds hus - människors värn. STF årsskrift 

Rudolfsson, Jim, 1990: Borgholms slott. En bok om Räpplinge. Borgholm 

Svärdström, Elisabeth, 1972: Runfynd 1971. Fornvännen 1972:3-4 

Falkstad S, Johansson J: Borgs by. Projektarbete, Högskolan i Kalmar, HT 2004, Progr f kulturarv och samhällsanalys 
Sammanställt av, namn och datum 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Som ett beredskapsarbete påbörjades i april 1971 en röjning och provundersökning av Borgs kyrkoruin (A) vid 
Borgholms slottsruin. Provschakt grävdes också på området vid Café Höjden norr därom (B) eftersom det fanns 
planer på att åter på samma grund bygga upp den restaurang, Restaurang Höjden, vilken brunnit ner 1959. Dess-
utom undersöktes ett mindre schakt inne på slottets borggård (C). Vid kyrkan framrensades 310 m2 inklusive några 
små schakt och vid Höjden provundersöktes ytligt 60 m2. 
     Borgs sockenkyrka byggdes under medeltiden och fanns till 1610 då den revs för att inte danskarna skulle kunna 
förskansa sig. Läget är utsatt på äldre kartor och känt i muntlig tradition - denna undersökning bekräftade att det var 
här den låg. Innan undersökningen startade hade Ragnhild Boström kunnat konstatera att ett stycke av det norra yttre 
murlivet var synligt samt att i rasmassorna fanns klumpar av medeltida kalkbruk. 
 
      A. Efter det att kyrkoruinen, som varit helt överväxt, röjts från snår och en del träd, så kunde en rektangulär 
stenram urskiljas. Ett ca 15 x 4 m stort röjningsröse låg ovanpå mitten. En "mindre avschaktning" gjordes utanför 
dess yttre murliv byggt av tuktad kalksten, och nu framträdde ett ca 25 x 8 m stort långhus. Murarna visade sig stå 
kvar till en höjd av 0,5-0,7 m. Tre mindre provschakt öppnades, ett på ca 1,5 x 1,5 m låg vid sydportalen i västra 
delen av södra långsidan. Där låg tröskelstenen kvar i den 1 m breda öppningen, liksom den närmast kvadratiska, 
helt sönderspruckna trappstenen, samt en del av en stenläggning av kvadratiska kalkstensplattor utanför.  
     Ett schakt grävdes vid det nordöstra hörnet av långhuset. Ca 0,4-0,6 m under markytan framkom grundsockeln, 
0,4 m hög. I detta schakt kunde väggarnas tjocklek mätas. Norra långhusväggen var 1 m och östra kortväggen 1,5 m. 
     Vidare grävdes ett tredje schakt vid det sydöstra hörnet av långhuset. Muren låg kvar i mestadels tre skift och 
hörnstenarna var mycket välhuggna. Här påträffades två trapetsoida gravstenar i kalksten, liggande i ursprungligt 
läge. Den ena var ornerad med en akantusranka längs tre kanter, en bila samt en runinskrift av 14 runor. Den har 
daterats till omkring senare delen av 1200-talet (besiktigad av Sven B F Jansson) och dess storlek var 1,9 x 0,65 -
0,85 m. Den andra gravstenen var en stavkorshäll över en barngrav intill muren (stenarna kvarligger orörda). 
     Delar av kyrkoruinen undersöktes i forskningssyfte vintern 1974-75 (se Johnson 1975). 
 
B. Vid Café Höjden upptogs fem provschakt för att se om lämningar fanns efter bebyggelsen runt slottet. Här på-
träffades rester av husgrunder i form av murar, stolphål och härdar. Det största schaktet, provschakt PS 1, grävdes 
längsmed restauranggrundens östra sida. PS 2 vinklade åt väster från grundens sydvästra hörn, PS 3 låg strax söder 
om nr 1och vinkelrätt österut, PS 4 lades vid och vinkelrätt mot branten norr om grunden och slutligen PS 5 förband 
nr 1 och 3 eftersom här fanns mest lämningar. Beskrivningar finns från nr 2 och 3.  
     PS 2 bedömdes ha kulturlager framför allt i den västra delen men markerat, mörkfärgat kulturlager fanns inte. En 
kalkstenspackning, eventuellt naturlig mark, fanns. I PS 3 framkom kulturlager med ben och keramik av förhistorisk 
karaktär och 2-3 stolphål, och enligt anteckningar var "det egentliga kulturlagret" koncentrerat till denna södra del 
där PS 3 och 5 fanns. Från PS 4 finns anteckningar om att påförd jord fanns överst, med fynd, och en väst-östlig 
stensatt terasskant. Efter fyllningen har man kommit ner till kalkstenar "(steril botten?)" och vidare (den 28 maj) att 
man fortsatt schaktet åt söder "för att följa den raka murkanten och finna ett hörn".  Vidare beskrivning saknas.   
     (Området med PS 5 sydost om restauranggrunden kom senare att undersökas vid länsmuseets utgrävning 1987 
inför en utbyggnad av den 1978 byggda nya restaurangen.) 
   
C. Vid borttagandet av buskar och en stubbe i den sydvästra delen av borggården påträffades på kant stående, delvis 
rubbade, kalkstenar, troligen "en inramning till ett kullerstensbelagt område". Massorna i gropen efter stubben 
sållades (fynd se nedan). I botten av det lilla schaktet "påträffades ett golv murat med kalkbruk", med jämn yta. Mot 
söder fanns spår av en vägg, här "påträffades en spis den västra väggen var starkt eldskadad kalksten. Denna 
rundade hörn går in ca 25-30 cm under den nuvarande väggen inne i borggården".  
    
     Fynden från provschakten vid Café Höjden var de som var talrikast, åtminstone enligt bevarad fyndlista på 50-
talet fyndnummer. De stora grupperna är keramik, järn, slagg och flinta förutom ben. Mer ovanliga var en puns, 
sländtrissa av skiffer, pilspetsar, bl a till armborst och kamfodral med bronsnitar. Bland keramiken fanns många 
bitar oglaserad, någon punktornerad eller vågbandsornerat svartgods. 
     Från schakten vid kyrkoruinen finns ingen lista (endast F47 Spikar, som saknas på Café Höjden-listan) men 6 
påsar fynd ska ha insamlats. Dessa finns omnämnda på en förteckning: 3 påsar från Borgs kapell, långsida och 
sydportal, 3 påsar kyrkan, 1 påse borggården, 14 påsar från Café Höjden samt 9 påsar utan lägesangivelse.  Från 
kyrkan finns ingen fyndlista bevarad, dagboken anger dock vissa fynd: omrörda skelettdelar i nordöstra hörnet samt 
ovannämnda gravstenar. Likaså som fynd från schaktet på borggården: djurben, spikar, fönsterglas.  
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
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Borgholms slottsruin står på landborgskanten söder om Borgholms stad. Slottet har under hela medeltiden fram till 
våra dagar byggts om flera gånger varav vissa spår hittats i utgrävningar från 1929 och framåt. Den äldsta delen har 
bestått av ett rundtorn omgärdat av den kallmurade Ringmur I (båda rivna). Efter mitten av 1200-talet byggdes en ny 
ringmur II med hörntorn (riven) utanför det gamla.  Mot ringmuren i norr byggdes ”kungshuset” som delvis är 
bevarat än i dag. Under 1360 – 70-talet byggdes en ny kvadratisk högborg söder om Kungshuset vid västra branten 
(undersöktes delvis 1973 – 1975). Söder om högborgen har funnits ett runt kapell (ifrågasatt av Lovén).  Johan III 
påbörjade 1572 uppförandet av ett nytt fyrkantigt slott med hörntorn på platsen för medeltidsborgen. Utanför 
slottsbyggnaden byggdes försvarsvallar, bastioner och två kanontorn och det mesta av medeltidsborgen revs.  En 
sista omfattande byggnation gjordes vid 1600–talets mitt under Karl X Gustav och Karl XI:s tid. (Ur  Rudolfsson / 
Johansson 2003.) 
 
Den arkeologiska undersökningen utfördes sommaren 1973 vid branten i väster utanför dagens västra slottslänga 
från Johan III:s tid, söder om altanen samt väster och norr om sydvästra tornet. Vid maskinschaktning för rivning 
och omläggning av en stödmur mot branten 1972 hade framkommit murar under mark i kombination med 
kulturlager. Det hade föranlett en arkeologisk undersökning av en utbyggnad vid altanen samma år (B Marnung) och 
en förundersökning hösten 1972 samt våren 1973. För att klargöra de framkomna murarnas ålder och relation till 
varandra utvidgades förundersökningen till en undersökning av hela platån vid sydvästra tornet. Den undersökta 
ytan uppgick till 675 m2. Den arkeologiska undersökningen ingick i de medel som Statens Fastighetsverk erhållit 
från AMS och utgjorde ett beredskapsarbete. 
     Vid undersökningen påträffades och dokumenterades följande konstruktioner:  
En yttervärnsmur med trapptorn påträffades utmed landborgskanten som en påbyggnad av det naturliga 
kalkstensberget. Murens längd var ca 20 m och den ligger direkt på kalkstensberget.  Berget ligger här på två 
avsatser. De hade förbundits med en välvd trappnedgång från ett mindre rum i trapptornet ner till en lägre avsats 
genom en portal. I trapptornets insida vid portalen finns bomhål för dörrens skjutbom. I mellersta delen finns en 
skottglugg. Murens bredd är ca 2,7 – 3 m vid trappan och höjd ca 2, 7 m. Murverket i muren och tornet bestod av 
obearbetad råbruten kalksten, murad med bruk. Stenarna är på vissa ställen ställda på högkant och murverket gav ett 
oregelbundet intryck. På tornmuren fanns kvaderrits i fogarna. Under muren löper i öst-väst riktning två primära 
avloppstrummor och en sekundär. Vid anläggande av den sekundära trumman från dagens västra torn har trappan 
brutits genom och därför fanns under trappan ett ihåligt utrymme som först tolkades som ett ”hemligt rum”. 
Yttervärnsmuren har ett avbrott vid rundmuren (se nedan) och dess fortsättning på en sträcka av ca 6 m norrut är 
smalare, 1 m. Z Lakocinski undersökte två ringmurar på yttre borggården 1938-39, ringmur II med ett runt hörntorn 
och väktargång, vilken eventuellt hör samman med denna yttervärnsmur med trapptorn. Yttervärnsmuren verkar 
svänga mot öster vid tornet och dess öst-västliga sträckning påträffades omedelbart söder om södra slottslängan vid 
förundersökningen 1973. 
     Från trapptornet löper även en 1 m bred kallmurad mur i nordväst - sydöstlig riktning, på en sträcka av ca 9 m. 
Intill muren fanns också en sekundär trappa. Ytterligare kallmurade murar syntes i schaktväggen som en fortsättning 
på kallmuren. Ca 12 m från trapptornet fanns en 3 m lång mur i öst-västlig riktning som svängde mot norr. Murens 
funktion eller utseende kunde inte bestämmas vid undersökningen men eventuellt är den en del av ett yttre värn.  
     Söder om dagens altan fanns sydvästra hörnan till ett stenhus (kvadratisk ringmur?) som hade en 2,8 m tjock 
yttermur bevarad i 1,3 m höjd. Västra muren fortsätter norrut som nedre del i det stående slottets mittorn (altan) som 
har byggts på denna medeltida mur. Den vinkelställda södra muren fortsätter österut under det stående slottets västra 
länga. En skiljemur ligger med stötfog mot södra yttermuren i nord-sydlig riktning. Rummets bredd är ca 6,5 m i öst 
- västlig riktning. (Delar av detta stenhus med rumsindelning, ugnar och golvnivåer undersöktes av Marianne 
Johnson 1974 – 77 inne i borgens västra länga. Ritningar och profiler som berör stenhuset från 1973 års 
undersökning ligger delvis ihop med 1974 års dokumentationsmaterial.) Murverket i stenhusets yttermur bestod av 
kalkstenar i regelbunden skiftesgång med tunna fogar. Murstenarna är rektangulära bearbetade kvadrar. Murarna är 
nedgrävda i berget. 
     På östra sidan av skiljemuren fanns en sittbänk i förband med murverket. Den var utkragad ca 0,2 m från 
murlivet 0,7 m ovanför golvnivån.  I vägg mot borggården fanns en 1 m bred fönsternisch som smalnar mot 
borggården ca 1 m över golvnivå och 1,1 m norr om detta en dubbelnisch som delvis täcktes av slottets södra 
altanvägg. Nischerna var ca 0,6 m höga, 0,5 – 0,6 m breda och ca 0,4 m djupa. 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2005-12-22 
 
     Överst i rummet fanns ett kalkstensläggning bestående av oregelbundna 0,2 –0,6 m stora kalkstensflisor. Ca 0,2 
m under stenläggningen, i rummets nordvästra del mot dagens mur, låg en ca 1,5 m bred rest av ett kalkstensgolv? 
med oregelbundna 0,6 - 1,0 m stora flisor.  Söder om kalkstensplattorna fanns ett upp till 0,5 m tjockt lager med 
kalk. Mitt i rummet med kalkbruket fanns ett upp till 0,4 m tjockt träkolslager. I kalklagret fanns spår efter stolpar 
och plankor. Lagrets funktion är osäker, först tolkades det som golvyta men senare har Redin funderat om lagret i 
stället hör ihop med byggnationen av västra längan under 1600-talet. Rummet har eventuellt tömts på jord då och 
använts som byggnadsrum vilket skulle förklara avsaknaden av fynd från 1400 – 1500-talet. Under kalkbrukslagret 
påträffades en rest av en äldre, minst 1 m bred, mur i rummets västra del i nord – sydlig riktning och under södra 
muren i öst - västlig riktning, ett hörn till en byggnad? Enligt Jim Rudolfsson var muren kallmurad.  
     En rundmur till ett kapell? var bevarat i två avsnitt mot det medeltida stenhusets (ringmursborg) södra mur och 
ringmuren vid västra branten. Nordvästra kalkstensmuren var påbyggd direkt på kalkstensberget och hade 
karaktären av kallagd grundmur med oregelbundna skift i grunden och mera regelbundna skift murade med kalkbruk 
i de två översta skiften. I öster hade muren karaktär av gjutmur av kalkbruk med enstaka stenar i (denna del 
schaktades bort vid provundersökningen). Murens bredd var 1,1 m som mest och byggnadens diameter ca 14 m. 
Intill norra muren låg rester av en stenläggning (golvet?) bestående av flata kalkstenshällar av oregelbunden storlek 
lagda på ett 5 cm tjockt sandlager. Under detta fanns sandblandat kulturlager med kalkstenshällar. Rundmuren 
anslöt till den medeltida högborgens sydmur i stum skärning och kalkbruket från rundmuren låg uppklinat mot 
högborgens mur. I fyllningen till grundmuren i södra delen låg ett mynt präglat i Visby ca 1380 – 1390. De olika 
karaktärerna på grundmurarna pekar enligt undersökaren på att de även kan ha tillkommit i flera omgångar. Inom 
cirkeln påträffades två träkistgravar som lagts i uppbrutna försänkningar i berget. I grav nr 1 låg en man i 18 – 25 års 
ålder (osteologisk bestämning av Torstein Sjövold). 
     Fynd utgjordes av medeltida mynt, taktegel, keramik. 
 
 
Ur rapportmanus av Lars Redin 1973 års undersökning och Marianne Johnson  till 1974 - 1977 års undersökning 
samt Jim Rudolfsson muntligen. 
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En arkeologisk provundersökning utfördes inför anläggandet av VA-ledningar till kiosken/toaletterna och den 
blivande restaurang Höjden utanför Borgholms slott (den gamla restaurangen hade brunnit, 1973 fanns endast Café 
Höjden men en ny restaurang projekterades vid denna tid). Ledningssträckan var planerad att gå från Höjden-
området västerut längs avgränsningen (häcken) mot parkeringsplatsen och sedan ansluta till den ledning som löper 
från kiosken öster om slottets yttervärn igenom branten vid slottets nordöstra hörn. 
    Borgholms slottsruin ligger vid landborgskanten och har grundats troligen i slutet av 1100-talet. Borgen har 
byggts om flera gånger under medeltiden fram till 1700-talets början. Utanför borgen finns lämningar efter Borgs 
medel-tidskyrka, husgrunder och stenbrott och vid flera arkeologiska undersökningar har man påträffat kulturlager, 
murar och husgrunder från järnålder och medeltid. 
    Provundersökningen utfördes före ledningsdragning för att kontrollera om kulturlager från medeltida bebyggelse 
fanns bevarat i restaurang Höjdens gräsplan, och för att få ett snitt genom en eventuell vallgrav utanför slottets 
yttervärn. Markytan höjs markant 5 - 15 m öster om yttervärnet intill landborgskanten.  Fyra provschakt grävdes. 
    Provschakt 1, för ledningen, var ca 60 m långt och 0,8 m brett och låg i öst västlig riktning på gränsen mot 
parkeringsplatsen. Inom schaktet grävdes 2,5 m långa provgropar med 7,5 meters mellanrum till ett djup av 0,6 - 2 
m och med en sammanlagd en yta av 15 m2. Den västra delen av schakten, ca 12 m öster om yttervärnsmur, hade 
1,4 - 1,6 m tjocka omrörda och påförda lager som låg direkt på kalkberget. Lagren innehöll kalkstenssplitter och 
skrotsten som tolkades som avfall från kalkstensbrytning. I lagren fanns även kulturjord, klapper, grus och sand 
samt enstaka gråstenar. I de omrörda lagren fanns keramik från medeltid och senare tid. Denna del av schaktet låg i 
en kalkstensbrott, antingen för slottets behov eller äldre. Kalkberget låg avsevärt djupare här än i det övriga schaktet. 
I schaktets östra del fanns ett avsatt icke fyndförande lager, troligen en tidigare marknivå 0,2 - 0,3 m under torven. 
De övre lagren har ett fyndmaterial från medeltid och senare tid. Lagret har troligen tillkommit vid planering av 
fastighetens markyta vid byggandet av societetspaviljongen Höjden år 1882. 
    Provschakt 3 och 4 drogs rakt över VA-ledningens sträckning  i öst - västlig riktning och schakt 2 upptogs i 
ledningens längdriktning strax norr om nuvarande kiosken. Schakt 2 var 1 x 2 m stort och låg 175 m NO om 
ingången till slottet. Schakt 3 var 1,7 - 7 m stort och låg 175 m söder om landborgskanten. Schakt 4 var 1,5 x 9 m 
stort och låg 3 m söder om landborgskanten i direkt anslutning till yttervärnsmuren. Denna schakt sträckte sig 
österut mot det högre belägna restaurang Höjdens gräsplan. 
    I schakt 4, närmast landborgskanten, låg berget direkt under torven intill yttervärnsmuren. I mellersta delen av 
schaktet fanns en 5 m bred och 0,4 - 0,7 m djup recent nedgrävning direkt på berget. I schaktets östra del, 7 m från 
yttervärnet, höjde sig berget trappstegsformigt ca 0,6 m. En eventuell vallgravs eller stentäkts bredd här borde 
således vara ca 7 meter. 
    I schakt 3 låg berget direkt under torven intill yttervärnsmuren. Det sjönk ner till ca 1 - 1,2 m under torven i 
trappstegsform, ca 1,5 - 2,8 m från yttervärnsmuren. Lagren under torven bestod av påfört material med inslag av 
kalkstenssplitter och skrotsten. Denna schakt låg helt inom samma vallgrav /kalkstensbrott som i schakt 4 och västra 
delen av schakt 1. Schakt 2 innehöll omrört lager med tegel, bruk, keramik, brända ben och ett mynt.  
   Fynden: 98 fyndposter, tillvaratogs endast från schakt 1, då de övriga schaktens lager var recenta eller omrörda. 
Fynden bestod av keramik, slagg, lerklining, ben, spikar, flinta bronsbleck och ett mynt. 
(Ur Marianne Johnson, rapportmanus)     
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Den arkeologiska undersökningen utfördes för elledningar. Ledningarna drogs runt Borgholms slotts stora borggård  
som har fått sin utformning under 1500 och 1600-talet. Under den befintliga gårdsplanen finns lämningar efter 
borgens medeltida byggnadsskeden, ringmurar, husgrunder, gårdsbeläggningar och kulturlager. Flera 
undersökningar har utförts i borgen sedan 1800-talet och man har kunnat konstatera flera ombyggnader och 
förändringar i byggnationen sedan 1100-talet. 
    Elledningarna drogs på följande platser: längs västra längans norra del direkt intill muren, längs norra längan och 
längs östra längans norra del (15 meters längd) i ett äldre elledningsschakt. Elledningen drogs i ett nytt schakt längs 
västra längans södra del, längs östra längan och 15 m längs östra längans södra del. Schakten grävdes 0,5 m ut från 
stående murar. In till den södra längan grävdes fyra schakt, första genom västra porten västerut in i fönsternischen, 
så ett andra genom ett fönster öster om västra porten genom södra längan, ett tredje genom ett fönster väster om den 
östra porten genom längan samt ett fjärde genom östra porten mot öster till närmaste fönsternisch. 
    Vid västra längans södra del påträffades 0,2 m under torven rester efter en gårdsbeläggning av gråsten 
(kullersten?) med ett 4 m brett avsnitt som bestod av tuktad kalkstensflis. Under gårdsbeläggningen påträffades en 
ca 6 m lång murrest som löpte nästan parallelt med västra längan och vinklade i båda ändarna mot västra längan. 
Vid borggårdens sydvästra hörn påträffades en 3,3 m bred mur med en sockel på båda sidorna, muren låg parallellt 
med det västra längan och låg i förband med den tidigare nämda murens södra del.  
    Inom södra längan påträffades fyllnadslager under "golvnivåerna". 
    Vid den östra längan påträffades en mur som låg 2,5 m norr om den södra längan och kunde följas ca 12 m norrut. 
Denna mur kan vara del av borgens ringmur från 1200-talet. 
     Vid undersökningen påträffades saltglaserat stengods, fönsterglas och mynt från 1600 - 1700-talet. 
 
(UR Jim Rudolfsson, rapportmanus)     
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