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Sammanfattning
Vedebygravfältet är ett av Blekinges största 
gravfält från yngre järnålder. Det ligger nära 
infarten till Karlskrona strax söder om väg E22. 
Öster om gravfältet, där tidigare Stadsträdgården 
legat, anläggs nu ett handelsområde. Inför 
utbyggnaden gjorde Blekinge museum, 
i samarbete med Smålands museum, en 
arkeologisk slutundersökning under våren 
2011. Undersökningen omfattade fyra olika 
delområden inom en större exploateringsyta. I 
områdets nordvästra del undersöktes ett smalt 
parti för en breddning av en infartsväg. Denna 
yta låg inom gravfältet och här påträffades 
flera gravar. Omedelbart nordöst om gravfältet 
undersöktes ett område som innehöll både 
gravar och boplatslämningar. På ett mindre 
höjdparti längre österut undersöktes ytterligare 
anläggningar från en boplats. Även ett område 
i sträckningen för en ny avfart från E22:an 
undersöktes där spridda boplatslämningar fanns. 
Inom utbyggnadsområdet låg tidigare Vedeby 
gård. Denna anlades under 1700-talet som ett 
påkostat lantställe för högreståndspersoner med 
anknytning till Karlskrona. Undersökningen 
omfattade dock inte några lämningar från denna 
epok.

Vid undersökningen påträffades sammanlagt 
tio gravar med skiftande bevaringsgrad. Bland 
dessa fanns två jordgravar med delvis bevarade 
skelett. Den ena av dessa gravar hade legat under 
en hög och den andra var omarkerad. Dessa 
begravningar var influerade av kristet gravsed 
och de utgör några av de första kända exemplen 
från Blekinge på gravar från övergången mellan 
vikingatid och tidig medeltid. I fyllningen till 
båda gravarna påträffades en förhållandevis stor 
mängd brända ben samt rester efter brandlager. 
Båda jordbegravningarna kunde 14C-dateras till 
slutet av 1000-talet eller 1100-talet medan de 
brända benen från fyllningen till en av gravarna 
kunde dateras till sen vendeltid/tidig vikingatid. 
Mängden brända ben var alltför stor för att dessa 
slumpmässigt skulle kunna ha hamnat i gravarna 
vid igenfyllningen. Det är möjligt att de brända 
benen strötts i graven vid igenläggandet som del 
av en gravritual. Kanske har man velat betona 
anknytningen bakåt i tiden både genom att 
fortsätta att begrava på gravfältet och genom att 

strö brända ben från ättens gamla gravar i de nya 
jordgravarna.

De undersökta gravarna låg i tidigare odlad 
mark och gravarnas överbyggnader var inte 
bevarade. Inom undersökningsytan fanns dock 
nedgrävda kantrännor som visade att det funnits 
minst tre högar. Vid förundersökningen hade 
liknande kantrännor påträffats även norr om 
undersökningsområdet. Det förefaller därför 
som om denna del av gravfältet dominerats av 
mindre högar. En avvikande gravform var dock 
de två manslånga gravar vars sidor var kantade 
av stenhällar. En av dessa innehöll ett brandlager 
som kunde dateras till slutet av vendeltid eller 
tidig vikingatid. Denna typ av gravkonstruktion 
har tidigare inte påträffats i Blekinge. De övriga 
gravarna utgjordes främst av skadade och enbart 
delvis bevarade brandgravar. 

Boplatslämningar som stolphål, härdar och 
gropar påträffades inom de undersökta ytorna. 
Lämningarna var dock färre än förväntat och 
verkade inte utgöra spår av någon samlad 
bebyggelse. Ett fyrstolpshus påträffades och ett 
område med härdar fanns på det friliggande 
höjdpartiet. Fynd och 14C-dateringar visade att 
boplatsytorna utnyttjats under olika tidsperioder 
från mellersta bronsålder och fram till historisk 
tid. Huvuddelen av det fyndmaterialet utgjordes 
av keramik med datering till perioden yngre 
bronsålder till förromersk järnålder. 
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Uppdragsgivare var Karlskrona kommun som 
även bekostade undersökningen.
 
Det arkeologiska projektet har gett flera 
intressanta resultat som redovisas i denna rapport. 
Även om undersökningen endast omfattade 
begränsade delar av gravfältet fick man inblickar i 
gravformer och gravritual. I rapporten ges först en 
bakgrund till undersökningen, därefter kommer 
en presentation av gravar och boplatslämningar. 
Efter det följer en redogörelse för keramiken 
som vid sidan gravfynden var den mest givande 
delen av fyndmaterialet. Denna sammanställning 
har gjorts av Torbjörn Brorsson, Kontoret för 
Keramiska Studier. Sist följer en tolkningsdel 
som behandlar frågor om gravfält, gravskick 
och förändrade traditioner i Blekinge vid den 
yngre järnålderns slut. Planmaterialet har tagits 
fram av Åsa Alering. Denna rapport vänder sig, 
i enlighet med Länsstyrelsens kravspecifikation, 
till den arkeologiska forskarvärlden snarare 
än till den intresserade allmänheten. Därför 
ingick inte heller någon utåtriktad verksamhet i 
projektet. Undersökningen uppmärksammades 
dock i lokala media och många besökare kom 
till platsen. I samband med utgrävningen 
utförde Blekinge museum även uppskattade 
guidningar som dock gjordes utanför projektets 
ram. Museipedagog Ola Palmgren visade då 
utgrävningarna för omkring 200 skolelever från 
den närbelägna Vedebyskolan. I uppdraget ingick 
även att skriva en kort text avsedd att kunna 
användas på en skylt som beskriver området. 

Inledning
Vid infarten till Karlskrona låg tidigare Vedeby 
gård med en herrgårdslik bebyggelse omgiven 
av en park. Gården övergick senare till att 
bli stadsträdgård för Karlskrona kommun. I 
anslutning till denna miljö ligger även ett av 
Blekinges största gravfält, Vedebygravfältet, som 
i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister 
har beteckningen RAÄ 68 i Karlskrona socken. 
Inför omvandlingen av stadsträdgården till 
handelsområde utfördes under våren 2011 en 
arkeologisk undersökning. Blekingemuseum
har tidigare utfört en kulturhistorisk 
utredning och en förundersökning i området 
(Henriksson 2010, Persson 2009). Området 
har fastighetsbeteckningen Karlskrona 6:24.
 Undersökningen, en så kallad särskild 
arkeologisk undersökning, utfördes enligt 
beslut av Länsstyrelsen. Den omfattade de 
delar av exploateringsområdet där man vid 
förundersökningen påträffade förhistoriska 
lämningar. Arbetet utfördes av Blekinge museum i 
samarbete med Smålands museum/Kulturparken 
Småland. Huvudansvarig för undersökningen har 
varit Thomas Persson, BLM. Ansvarig för fält- 
och rapportarbete har varit Johan Åstrand, SM/
KPS. I fältarbetet deltog även Arvo Pajusi, BLM, 
och Andreas Emilsson, SM/KPS. Fältarbetet 
pågick från 2011-03-21 till 2011-04-12. Mikael 
Henriksson, BLM, har varit behjälplig med råd 
och diskussioner under projektets gång och 
Stefan Flöög, BLM, har bistått med kartmaterial. 

Figur 1: Karta över Karlskrona med omnejd. Undersökningsplatsen är markerad med en pil.
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Bakgrund
Undersökningsområdet
Undersökningsområdet var beläget fem 
kilometer nordost om centrala Karlskrona, i 
direkt anslutning till E22 och motorvägens 
avfart söderut mot staden. Några årtionden 
tillbaka präglades området av ett varierat 
jordbrukslandskap längs den västra sidan av 
Lyckebyåns dalgång. I dag utgörs omgivningarna 
till stor del av expansionsområden till Karlskrona 
med bebyggelse, handel och industrier. 
Avståndet till havet och de innersta vikarna av 
vattnen Karlskrona skärgård är idag ungefär 
två kilometer. Havsnivån var under yngre 
järnålder ungefär en meter högre än idag.  

Exploateringsområdet omfattade hela ytan för 
den tidigare stadsträdgården. Denna avgränsades 
av väg E22 i norr, infartsvägen till Karlskrona i 
öster, Lyckebyvägen i söder samt Vedebygravfältet 
i väster. Områdets norra och västra delar utgjordes 
intill nyligen av en betesmark. Strax nordost om 
exploateringsområdet fanns en bergknalle med 
gammal ekskog. Väster om exploateringsområdet 
finns det höjdstråk där Vedebygravfältet är 
beläget. Gravfältet ligger dock, med några mindre 

undantag, utanför undersökningsområdet. Inom 
exploateringsytans södra del fanns växthus 
och ekonomibyggnader med anknytning till 
stadsträdgården. Ett fåtal äldre byggnader fanns 
även kvar från tiden före stadsträdgården. De 
äldre byggnaderna var dock utspridda och någon 
sammanhållen gårdsmiljö fanns inte bevarad. En 
påminnelse om den gamla gårdsmiljön fick man 
snarare genom förekomsten av stora lövträd och 
andra spår av en äldre trädgårds- och parkmiljö. 
Områdets norra del sluttade svagt åt söder 
medan den södra delen utgjordes av planare 
mark. Nivåerna inom området låg mellan 5 och 
15 m ö h. Marken utgjordes till större delen av 
sandjord med inslag av silt och på höjdpartierna 
gick berget i dagen.

Det aktuella exploateringsområdet hade i sin helhet 
en storlek av 37 000 m2. Slutundersökningen 
omfattade de delar av exploateringsområdet där 
man utifrån förundersökningsresultaten kunde 
anta att det fanns bevarade fornlämningar. 
I huvudsak visade förundersökningen att 
fornlämningarna var koncentrerade till områdets 
norra del. I den södra delen var marken däremot 
till stor del skadad av anläggningar som ingått 
i stadsträdgården. De fyra delområden som 
efter förundersökningen valdes ut för vidare 
undersökning redovisas nedan:

Figur 2: Undersökningsområdet vid Vedeby med de olika delområdena markerade. Fotokartan som bakgrund 
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Område A utgjordes av en mindre yta i 
exploateringsområdets nordvästra del. 
Undersökningsytan sträckte sig längs norra 
sidan av infartsvägen till stadsträdgården. Denna 
väg skulle bibehållas men breddas något på sin 
norra sida. Förundersökningen hade här visat 
att gravfältet, vars ursprungliga avgränsning gick 
söder om infartsvägen, även fortsatte norr om 
vägen. Undersökningen omfattade enbart de 95 
m2 som berördes av vägbreddningen men inom 
denna yta fanns ett flertal gravanläggningar som 
var dolda under mark. Marken har tidigare varit 
plöjd åker.

Område B låg öster om infartsvägen till området 
samt söder om den brukningsväg som gick i 
östvästlig riktning i områdets norra del. Ytan 
har tidigare varit åker. Vid förundersökning 
påträffades här boplatsanläggningar samt även 
indikationer på gravar. Vid slutundersökningen 
avbanades två ytor. Den ena ytan, delområde B:1, 
omfattade den västra delen. Detta delområde 
anslöt till gravfältet som låg omedelbart väster om 
infartsvägen. Marken sluttade här åt öster. Här 
avbanades en 1700 m2 stor yta längs infartsvägens 
östra sida. Det andra delområdet, B:2, omfattade 
ett mindre höjdparti söder om den nämnda 
brukningsvägen. Denna yta hade en storlek av 
1500 m2. Marken sluttade här svagt åt söder. 

Område C utgjordes av sträckningen för en ny 
avfart från E22 och denna yta låg norr om det 
övriga exploateringsområdet. Slutundersökningen 
omfattade den nya tillfartsvägens västra del 
där man vid förundersökningen påträffat 
boplatsanläggningar. Längre åt öster var marken 
skadad av senare utfyllnader och täkter. Marken 
utgjordes här av ett höjdläge som svagt sluttade 
åt söder och sydost. Inom denna yta avbanades 
760 m2. Marken hade även här tidigare varit åker.

Område D utgjordes av bevarade ytor 
inom exploateringsytans södra del. I den 
ursprungliga undersökningsplanen föreslogs 
här en undersökning inriktad på förhistoriska 
lämningar samt spår efter äldre byggnader med 
anknytning till 1700-talsgården Vedeby. Inför 
slutundersökningen valde dock Länsstyrelsen 
bort denna del av undersökningen. Några insatser 
gjordes därför inte inom denna del av området.

Vedebygravfältet 
och den omgivande 
fornlämningsmiljön
Omgivningarna runt Vedeby ingår i den 
fornlämningsrika miljön omkring Lyckebyåns 
dalgång. På de skogklädda höjdpartier finns gravar 
från olika tidsperioder och från åkermarkerna 
finns ofta lösfynd som visar på äldre bosättning 
(fig. 3). Rösen från bronsåldern utgör några av 
områdets mest påtagliga fornlämningar. En 
grupp av rösen finns på ett höjdparti en kilometer 
väster om undersökningsplatsen (RAÄ 74 m fl, 
Karlskrona socken). Flera rösen finns även på det 
höjdparti som ligger nordväst om den trafikplats 
som utgör avfart från E22:an (RAÄ 34 m fl 
Augerums socken). Nordväst om trafikplatsen 
finns även ett mindre gravfält med resta stenar 
(RAÄ 48, Augerums socken). I området norr om 
E22:an finns även flera skålgropsförekomster. 
Lyckebyån rinner ut i havet cirka 1,5 kilometer 
öster om undersökningsplatsen. I området 
närmast ån finns flera fornlämningar bland annat 
ett mindre gravfält med resta stenar (RAÄ 24 
och 25, Augerums socken). Nära åmynningen 
låg den medeltida staden Lyckå och här finns 
även ruinen efter Lyckå slott. Bland de nämnda 
fornlämningarna är det främst gravfältet RAÄ 
24 och 25 vid Lyckå som kan vara samtida med 
Vedebygravfältet. Möjligen skulle även gravfältet 
RAÄ 48 kunna vara från samma tid.

Den fornlämning som närmast berördes 
av utbyggnadsprojektet var givetvis 
Vedebygravfältet som är beläget omedelbart 
väster om exploateringsytan. Gravfältet är ett av 
Blekinges största och har beteckningen RAÄ 68, 
Karlskrona socken. Tidigare har fornlämningen 
haft beteckningen RAÄ 50 i Augerums socken. 
Gravfältet består av ett åttiotal synliga anläggningar 
främst skeppssättningar, treuddar, högar samt 
resta stenar. Gravfältet är beläget på en höjdrygg 
som går i nordsydlig riktning. Direkt söder om 
gravfältet gick tidigare kustlandsvägen, kallad 
kungsvägen eller Via Regia. Den gick i östvästlig 
riktning genom hela Blekinge och utgjorde den 
viktigaste vägförbindelsen i landskapet. Idag 
ligger gravfältet i ett inklämt läge mellan mindre 
vägar, dagens E22 samt industribebyggelse. Vid 
fornminnesinventeringen 1969 sattes gränsen för 
gravfältet vid Gullbernavägen i väster samt vid 
infartsvägen till 
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stadsträdgårdsområdet i norr och i nordost. I 
sydost bryts gravfältet av ekonomibyggnader vid 
Vedeby gård. Denna avgränsning ger förmodligen 
ingen rättvisande bild av de ursprungliga 
förhållandena. Att gravfältet varit större framgår 
av en karta från 1756, där gravfältet låg inom ett 
större markområde benämnt Ättebacken. Man 
kan anta att ett flertal gravar blivit förstörda i 
samband med vägdragningar och bebyggelse i 
gravfältets västra del. Detsamma bör även ha 
skett vid den urschaktning som på 1850-talet 
gjordes för ekonomibyggnaderna i öster. 

Gravfältet kan utifrån bevarandegraden indelas 
i två ytor där den södra delen i huvudsak har 
välbevarade, tätt liggande gravanläggningar. I 
den norra delen finns däremot enbart ett antal 
resta stenar kvar medan övriga gravar har röjts 
undan vid odling. Detta framgår även på den 
gravfältskarta som gjordes 1938 där endast ett fåtal 
gravanläggningar, samtliga skadade, noterades i 
det norra partiet. Vid förundersökningen 2010 
kunde man konstatera att det även i den tidigare 
odlade marken norr om infartsvägen till området 
fanns gravanläggningar som var dolda under 
mark. Denna del av gravfältet låg alltså utanför det 
tidigare angivna gravfältsområdet. Förmodligen 
sträcker sig de bevarade gravlämningarna vidare 
mot E22:an i norr. 

Figur 3: Fornlämningsbilden runt Vedeby med undersökningsområdet markerat. Fotokarta som bakrund.

Figur 4: Gravfältet vid Vedeby med objekten från den äldre 
gravfältskartan inlagda. Slutundersökningsytor A och B:1 
är markerade samt de förundersökningsschakt där gravar 
påträffades.
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Gravfältet har tidigt väckt uppmärksamhet 
och när omgivningen runt Vedeby gård under 
slutet av 1700-talet fick en parkliknande 
utformning infogades den gamla Ättebacken i 
en engelsk park där gravmonumenten kom att 
utgöra pittoreska inslag. Platsen kom även att 
intressera två forskare och fornsakssamlare från 
Karlskrona; premiärlöjtnanten Pettersson och 
amiralitetsapotekaren Moses Söderström. Redan 
1817 ska Pettersson ha undersökt 26 olika gravar 
inom Vedebygravfältet (Odencrants 1948). År 
1831 undersökte Söderström ytterligare två 
gravar. När den kände, danske fornforskaren 
Worsaae gjorde en resa till Blekinge 1844 besökte 
han Vedebygravfältet tillsammans med Pettersson 
och Söderberg som även visade de fynd de gjort 
på platsen (Worsaae 1846). Den danske forskaren 
nämner särskilt de tre skeppsättningar som ligger 
emot varandra i en ovanlig treklöverform. Fynden 
från Vedeby och från andra blekingska gravfält 
fick Worsaae att ifrågasätta den äldre tanken på 
att gravfält skulle spegla forna stridsplatser. Han 
menade istället att de utgjort begravningsplatser 
för traktens befolkning. På så vis kom fynden 
från Vedeby att ingå i den empiriska grunden 
för en modern tolkning av gravfältens funktion. 

Söderströms och Petterssons samlingar upptogs 
senare i Statens Historiska museums samling 
under fyndnumren 1452 respektive 1453. 
Vedebyfynden kan nästan alla dateras till 
vikingatid (Svanberg 2003b:321f ). En av de 
gravar som undersöktes 1817 ska dock ha varit 
en större gravhög, kallad Busehögen (Persson 
2009:6). I denna fanns en hällkista där man 
bland annat påträffade en armring från yngre 
bronsålder. 

Figur 5: Resta stenar och stensättningar inom 
Vedeby-gravfältet. Foto från nordväst med de äldre 
ekonomibyggnaderna från Vedeby gård i bakgrunden. 

Figur 6: Fynd från den stridsyxegraven som påträffades i gravfältets norra del år 1942. 
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Vid grävningar för jordbruksinstallationer inom 
den norra, tidigare uppodlade delen av gravfältet 
hittade man 1942 ett antal stenåldersföremål. 
Bland dessa fanns en båtyxa med vittrad yta, 
en lårbensformad slipsten samt flint- och 
bergartsyxor. Fyndets sammansättning antyder 
att det kommer från en eller flera gravar från 
neolitisk stridsyxetid. Efter att ha fått uppgifter 
om detta fynd utförde Erik B Lundberg en 
efterundersökning på platsen två år senare 
(Lundberg 1944, ATA). Detta gjordes för att 
ta reda på om det kunde finnas ytterligare 
stridsyxegravar på platsen. Lundberg grävde två 
stycken 2 x 2 meter stora schakt intill fyndplatsen 
men påträffade inte några spår av gravar. Han 
påträffade dock två krukskärvor som han menade 
kunde höra till stridsyxetid respektive bronsålder. 
De kända fynd som tidigare påträffats inom 
området finns upptagna i ovanstående tabell.

Som tidigare nämnts uppmärksammade redan 
Worsaae att det fanns tre skeppsättningar på 
gravfältet som låg mot varandra i vad han beskriver 
som en treklöverform. Tanken har dock framförts 

att denna ovanliga konstellationen skulle kunna 
vara resultatet av en senare omformning av 
gravfältet (Roslund 1984:34). Omgivningen 
runt Vedeby gård fick under slutet av 1700-talet 
en parkliknande utformning. Ättebacken kom då 
att ingå i en engelsk park där gravmonumenten 
utgjorde idyliska inslag. I så fall skulle detta vara 
ett exempel på hur man i tidens anda kunde 
låta fornlämningar ingå i en sceniskt gestaltad 
parkmiljö.

Tabell 1: Lista över fynd från Vedebygravfältet i SHM´s samling.

Inv. nr. Föremål Datering Fyndplats

SHM 
1453:41 likarmat spänne vikingatid -

SHM 
1453:41 rundspänne vikingatid -

SHM 
1453:42. treflikigt spänne vikingatid stensättning med brandlager

SHM 
1452:102 glaspärla och nit vikingatid i treudd

SHM 
1452:102 pilspets vikingatid i stensättning

rundspänne, röd pärla, 15 eldskadade 
glaspärlor vikingatid i liten hög (ättehög, 1844)

SHM 8923:B 2 brynen, bryne med hål, 2 nitar, 
järnföremål, 3 krukskärvor vikingatid - (utgrävning 1891)

SHM 23240

1 båtyxa, 1 håleggad mejsel, 1tjocknackig 
håleggad flintyxa, 1 tjocknackig 
bergartsyxa, 1 lårbensformad slipsten, fr. 
av spånpilspets, spån, två keramikskärvor

mellan
neolitkum i gravfältets norra del (1942)

Figur 7: Vedebygravfältet återgivet i en illustration från 
Worsaaes Blekingske Mindesmarker fra Hedenhold, 1846. 
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Vedeby by och Vedeby gård
Vedeby (Vidbÿe) omnämns första gången 1624. 
Den var då den största byn i Augerums socken 
och omfattade åtta gårdar (Tuneld 1934). Byns 
storlek och centrala läge i bygden antyder att 
bebyggelseenheten har hög ålder och den bör 
ha förhistoriskt ursprung. På de äldsta kartorna 
från mitten av 1700-talet ligger bytomten cirka 
femhundra meter nordväst om gravfältet (fig. 
8). Var den bebyggelse legat som varit samtida 
med gravfältet vet man inte. En möjlighet är att 
den yngre järnålderns bebyggelse legat närmare 
gravfältet. Man kan också tänka sig att den 
förhistoriska byn även tidigare legat vid den 
kända bytomten men att man lagt gravfältet väl 
synligt invid kustlandsvägen. De äldre kartorna 
visar att Vedebys inägomark var belägen söder om 
bytomten och det aktuella undersökningsområdet 
utgjordes vid mitten av 1700-talet av åkermark. 
Den följande beskrivningen av Vedeby och Vedeby 
gård utgår från kulturlandskapsutredningen 
(Persson 2009).

Under 1700- och 1800-talen genomgick 
landskapet i kustsocknarna kring Karlskrona stora 
förändringar. Genom successiva gårdsförvärv i 
byarna skapades ett antal storgårdar. Processen 
började redan i slutet av 1600-talet som en följd 

av Karlskronas anläggande. Köparna var till en 
början främst officerare och ämbetsmän knutna 
till amiralitetet men från mitten av 1700-talet 
var det i allt högre grad handelsmän i staden 
som placerade sin förmögenhet i jordinnehav. 
Lantegendomarna hade till en början närmast 
karaktären av lustställen. År 1750 skriver 
Christoffer Cronholm om området:…  många 
gårdar uppköpte och bebos av stånds-personer, 
som roa sig på sina gårdar med åkerbruk, 
trädgårdsskötsel o dyl.  Efter hand förändrades 
gårdarnas karaktär från sommarställen till 
betydande produktionsenheter med ett 
rationaliserat jordbruk. De nya gårdsenheterna 
fick en herrgårdsprägel, där de ståndsmässiga 
mangårdsbyggnaderna tillsammans med 
ekonomibyggnaderna gavs en arkitektoniskt 
medveten utformning. I anslutning till gårdarna 
skapades stora trädgårds- och parkanläggningar. 
Denna utveckling var inte minst tydlig i 
Augerums socken med sitt strategiska läge nära 
staden. Under 1700-talets förra del förvärvades 
gårdar i Vedeby av karlskronaborgare. År 1750 
omtalas handelsmännen Rumberg och Tornberg 
som gårdsägare. Markförvärven resulterade i 
en snabb förändring av kulturlandskapet. Laga 
delning av såväl inägor som utägomark skedde 
tidigt och gårdarna flyttades ut från bytomten 
och etablerades i nya lägen

Figur 8: Utsnitt ur storskifteskartan över Vedeby från 1756 med gravfältet angivet som Ättebacken.
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Vedeby gård var en av dessa utflyttade 
gårdar. Ännu vid mitten av 1700-talet var 
gården i kronans ägo och beboddes av en 
madame Thörnberg. Detaljerade uppgifter 
om anläggningen finns först från 1770-talet 
då gården förvärvas av överdirektören vid 
Örlogsvarvet David af Thunberg. Gården med 
trädgårdsanläggning och samtliga byggnader 
redovisas på en situationsplan från 1774 (fig. 9). 
Efter af Thunbergs död 1788 förvärvades Vedeby 
av generalamiralen Carl August Ehrensvärd. Den 
strikta trädgårdsanläggningen kompletterades då 
med en park i engelsk stil där det intilliggande 
gravfältet blev en integrerad del. Carl Tersmeden 
ger en målande beskrivning av Vedeby vid denna 
tid : ”Säkert är, att få och kanske intet hemman 
i Sverige är bättre uppodlat än detta. Äfven 
karaktärsbyggnaden är ganska proper med 6 rum 
i undra och 4 i öfra våningen, lagom stora, ljusa 
och glada. Trädgården, med mycken kostnad anlagd 
av Thunberg har 210  fruktbärande träd. Denna 
lilla egendom, något mer än en ½ mil från staden 
är ovedersägligen den allra artigaste retraite, som en 
chef i Carlskrona kunnat önska sig, då man har råd 
att lämna sina pänningar till 2 procent.”

Ehrensvärd frånträdde tjänsten i Karlskrona 
1790 och lämnade några år senare även 
Vedeby där nya ägare tog över. Ännu vid laga 
skiftet 1842 hade anläggningen i stort kvar 
sin gamla karaktär. På 1850-talet förvärvades 
Vedeby gård av konsuln Gustaf Petersson. Den 
symmetriska trädgårdsanläggningen förändrades 
och man gjorde omfattande trädplanteringar. 
Mangårdsbyggnaden byggdes om vid denna tid 

och i gårdstomtens sydvästra del anlades nya 
ekonomibyggnader, för vilka gjordes en kraftig 
schaktning i backslänten mot gravfältet. Den 
gamla mangårdsbyggnaden förstördes i en brand 
1953 och egendomen förvärvades därefter av 
kommunen. I början av 1970-talet etablerades 
stadsträdgården inom området och man uppförde 
växthus, kontorsbyggnad och panncentral.

Inför exploateringen av området återstod 
endast ett halvdussin byggnader av den 
äldre gårdsbebyggelsen. Äldst är den stora 
skiftesverkslängan i områdets sydvästra del som 
i likhet med det tidigare vagnskjulet norr om 
detta uppfördes på 1850-talet. Öster om dessa 
ekonomibyggnader finns en mindre bod som 
enligt brandförsäkringshandlingar uppfördes 
efter sekelskiftet 1900. Som flygel till den 
tidigare rivna mangårdsbyggnaden låg en enkel, 
panelad träbyggnad. Den norra delen av denna 
byggnad uppfördes under 1800-talets andra hälft 
som brygghus men förlängdes och byggdes om 
under 1900-talet. Inom områdets nordöstra del 
finns ett mindre bostadshus med tillhörande 
ekonomibyggnad, uppförd som arbetarbostad i 
början av 1900-talet. Från samma tid är även det 
gula bostadshuset som ligger väster om detta och 
som tidigare fungerat som arrendatorsbostad.

Figur 9: Situationsplan över Vedeby gård från 1774. 

Figur 10: Mangårdsbyggnaden till Vedeby gård sedd från 
söder. Huset brann ned 1953. Foto BLM.
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Utredning och 
förundersökning
Inför den planerade exploateringen utfördes en 
kulturlandskapsutredning av Thomas Persson, 
Blekinge museum, under sommaren 2009 (Persson 
2009). Här ingick en översiktlig fältinventering 
samt en bedömning av områdets kulturhistoriska 
värden. I kulturlandskapsutredningen gavs en 
bakgrund både till fornlämningarna i området 
och till Vedeby gård. I utredningen betonades 
att det skett en kraftig omformning av området 
i samband med anläggandet av Stadsträdgården 
och att byggnadsbeståndet hade ett begränsat 
kulturhistorisk värde. Områdets rika vegetation 
där rester av den äldre parken kombineras med 
senare trädplanteringar var snarare det som i 
första hand bar vidare ”det mentala kulturarvet” 
från Vedeby gård. I utredningen betonas även 
vikten av att en exploatering inte ska störa 
omgivningarna till Vedebygravfältet och att en 
arkeologisk förundersökning behöver göras inför 
exploateringen.

I november 2009 utförde Mikael Henriksson, 
Blekinge museum, en arkeologisk 
förundersökning inom planområdet (Henriksson 
2010). Man tog då upp sökschakt för att ta reda 
på förekomsten av fornlämningar under mark. I 
de schakt som togs upp i områdets nordvästra del, 
mellan gravfältet RAÄ 68 och E22:an, påträffades 
spår av ett flertal gravar. I sluttningen öster om 
gravfältet och i områdets norra delar förekom 
boplatslämningar i ett flertal schakt. Även i 
områdets södra del fanns enstaka förhistoriska 
lämningar samt spår av 1700-talets bebyggelse. 
I samband med förundersökningen gjordes även 
en extensiv metalldetektering inriktad på föremål 
av ädelmetall. I områdets nordvästra del, intill de 
nyfunna gravarna, påträffades ett ringspänne och 
i områdets norra del fann man en bältessölja av 
brons. Dessa fyndplatser har i FMIS registrerats 
som RAÄ 125 respektive RAÄ 122.

Förundersökningen var i sitt utförande mycket 
översiktlig och hade mer karaktär av utredning. 
Varken undersökning av anläggningar eller 
dateringar ingick i arbetet. De grav- och 
boplatslämningar som påträffades i planområdets 
nordvästra del redovisades på plan medan de 
lämningar som påträffades i andra delar av 
området enbart nämndes i schaktbeskrivningarna. 

I förundersökningen förordades därför att en 
kompletterande förundersökning skulle göras 
inom de ytor där fornlämningar påträffades. 
Någon sådan blev dock inte aktuell. Detta 
diskuteras under avsnittet ”Måluppfyllelse enligt 
undersökningsplan”.

Syfte
I den kravspecifikation från Länsstyrelsen som 
ligger till grund för undersökningen angavs att 
”undersökningen syfte är att ge meningsfull 
kunskap med relevans för myndigheter, forskning 
och allmänhet”. Undersökningen skulle särskilt ha 
inriktning på de förhistoriska boplatslämningar 
som kunde ha kopplingar till gravfältet men man 
betonade också att gravar kunde finnas inom 
undersökningsområdet. I kravspecifikationen 
angavs att ”viss uppmärksamhet skulle även ägnas 
eventuella lämningar och spår från 1700-talets 
gårdsanläggning”. 

I undersökningsplanen sammanfattade Blekinge 
museum följande huvudinriktningar för 
undersökningen:
- Boplatsen och dess förhållande till gravfältet
- Platsens roll i bebyggelseutvecklingen
- Gravfältets datering och karaktär
- Vedeby gård som del av örlogsstaden Karlskrona
Den sistnämnda aspekten ströks i efterhand 
dock på Länsstyrelsens begäran för att minska 
kostnaderna för projektet.

Som målgrupp för undersökningen angavs 
Länsstyrelse, kommun och undersökare. Några 
förmedlande insatser kunde därför inte göras 
inom ramen för själva projektet.

Metod
Eftersom samtliga delområden tidigare varit 
plöjd åkermark inleddes undersökningen med 
en matjordsavbaning. Sammanlagt frilades drygt 
4000 m2 vid avbaningen. Denna yta utgjorde inte 
mer än hälften av den beräknade avbanade ytan. 
Valet att minska omfattningen av avbaningen 
gjordes med anledning av att boplatslämningarna 
visade sig vara mer begränsade än förväntat 
medan gravanläggningarna var mer omfattande 
och komplexa. Område B avbanades inte i sin 
helhet utan två separata ytor, B:1 och B:2, togs 
upp inom de ytor som hade mest anläggningar. 
Den mellanliggande ytan som inte banades av 
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utgjordes av en svacka. Anläggningstätheten inom 
B:1 och B:2 avtog betydligt i anslutning till detta 
lägre parti. Även inom område C avbanades en 
mindre yta eftersom här fanns färre anläggningar 
än beräknat. Denna omprioritering av resurser 
från avbaning och boplatsundersökning till 
gravundersökning gjordes i samråd med 
Länsstyrelsen.

Vid avbaningen av de ytor som låg närmast 
intill gravfältet, område A och B:1, togs först 
drygt halva tjockleken av matjordslagret 
bort. Därefter gjordes en avsökning med 
metalldetektor och till sist togs den återstående 
matjorden bort. En metalldetektering gjordes 
även av samtliga frilagda anläggningar inom 
såväl grav- som boplatsområden. Eftersom 
område A innehöll ett stort antal gravlämningar 
handrensades hela denna yta med skärslev och 
liten hacka. Vid undersökningen snittades 
och grävdes boplatsanläggningar ut på 
sedvanligt sätt och dokumenterades genom 
handritade profiler. Gravarna grävdes i plan 
och profilerna dokumenterades successivt. 
Ett urval av anläggningsprofiler återfinns 
i en bilaga. Urvalet består i huvudsak av 
profiler från gravundersökningarna eftersom 
dessa prioriterades vid undersökningen. 
Fotodokumentation gjordes av lämpliga 
lämningar och konstruktioner och även här 
prioriterades gravarna. Inmätningar gjordes med 
totalstation och dokumentationen samlades i 
dokumentationssystemet Intrasis. Anläggningar 
och schaktfynd mättes in separat medan fynd i 
rutor och boplatsanläggningar knöts till respektive 
kontext. Samtliga anläggningar som ingick i 
sammanhanget omkring gravarna undersöktes 
medan ca 50% av boplatslämningarna 
undersöktes. Denna andel var något högre än 
vad som var angivet i undersökningsplanen. 

Huvuddelen av arbetstiden lades ändå på 
gravarna.
I de analyser som utfördes inom projektet 
prioriterades den osteologiska analysen, en analys 
av det keramiska materialet samt 14C-analyser. 
Den osteologiska analysen utfördes av Anna Kloo 
Andersson vid Jönköpings läns museum (bilaga 
8). Eftersom benmaterialet även kom att omfatta 
skelettgravar behövdes en mer omfattande 
osteologisk analys. I samråd med Länsstyrelsen 
gjordes därför en omfördelning av resurser 
så att analysen kom att innefatta 70 timmar 
mot ursprungliga 40 timmar. En viktig del av 
bearbetningen var även den analys som Torbjörn 
Brorsson, Kontoret för Keramiska Studier, 
gjorde av det keramiska fyndmaterialet (bilaga 
9). I samband med undersökningen utfördes tio 
14C-analyser av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 
universitet (bilaga 6). Av dessa gjordes sex stycken 
på benmaterial från gravarna och fyra på träkol från 
boplatslämningar. Satsningen på 14C-dateringar 
var viktig för att kunna besvara frågor omkring 
gravarnas kronologi och förhållandet mellan 
gravar och boplats. Vedartsanalys utfördes på 
träkol före val av kolprov för analys (bilaga 7). 
Denna analys utfördes av Erik Danielsson/
Vedlab. Eftersom förutsättningarna för analys 
av makrofossilt material var oklara valdes 
denna typ av analys bort. Fyndkonservering har 
utförts av Max Jahrehorn, Kalmar läns museum. 
Fynd med anknytning till gravkontexterna 
prioriterades vid konservering. Det fyndmaterial 
som togs tillvara vid undersökningen kom i 
första hand från boplatsanläggningar och gravar 
men även schaktfynd av förhistorisk karaktär 
tillvaratogs. Yngre fyndmaterial som påträffades 
i matjordslager och i recenta anläggningar 
tillvaratogs inte. 

Figur 11: Avbaning av matjorden med grävmaskin i delområde B:2.
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Resultat
De undersökta gravarna
Vedebygravfältet är, som tidigare nämnts, ett 
av Blekinges större gravfält med ett åttiotal 
synliga gravar. Förutom de utgrävningar som 
gjordes under 1800-talet, samt en mindre 
efterundersökning under 1940-talet så har inte 
några arkeologiska undersökningar gjorts inom 
gravfältet. De nu utförda undersökningarna 
berörde mycket begränsade delar av gravfältet 
men har ändå gett vissa insikter i fråga om 
gravfältets struktur och gravarnas inre och yttre 
gravskick. 

De undersökta gravarna var fördelade på två 
ytor; område A och område B:1. Område A var 
en liten yta som undersöktes med anledning 
av att infartsvägen till området skulle breddas. 
Den avbanade ytan hade en storlek av 95 
m2. Tidigare utgjorde infartsvägen den norra 
gränsen för gravfältet men vid den föregående 
förundersökningen hade man konstaterat att 
det fanns bevarade gravlämningar under mark 
även norr om infartsvägen. Trots att denna yta 

kan betraktas som en utkant till gravfältet fanns 
ett flertal tätt liggande gravar och man bör 
betrakta ytan som en fortsättning av gravfältets 
centrala delar. Det topografiska läget på krönet 
av höjdsträckningen påminde om gravfältet i 
övrigt. Ytan hade varit odlad och lämningarna 
påträffades under matjordslagret. Område A 
bör därför ses som en fortsättning av gravfältets 
odlingspåverkade norra del. De grav- och 
boplatslämningar som påträffades norr om 
infartsvägen fick fornlämningsnummer RAÄ 
126. 

Det andra delområdet med gravanläggningar, 
område B:1, låg i sluttningen på östra sidan 
av gravfältet. Infartsvägen mot Vedeby gård 
svänger här mot söder och vägen har fått 
tjäna som gravfältets avgränsning åt öster. Vid 
undersökningen avbanades hela sluttningen 
och man påträffade både boplatslämningar och 
gravar inom ytan. Marken har tidigare varit 
odlad och flera av gravarna var kraftigt skadade 
av plöjning. Ytterligare gravar kan därför ha 
funnits men förstörts av bortodling. De gravar 
som påträffades låg dock glest och anslöt till de 
högre belägna delarna av sluttningen. I motsats 

Figur 12: Undersökta gravar inom område A 
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till område A förefaller område B:1 därför utgöra 
gravfältets yttersta del åt nordöst och gravfältet 
kan anses vara avgränsat åt detta håll. Grav- 
och boplatslämningarna inom område B:1 har 
registrerats som RAÄ 123. De båda undersökta 
ytorna kan ses som exempel på såväl gravfältets 
intensivt utnyttjade delar som mer extensivt 
använda utkantsdelar.

Undersökningen berörde tio olika gravar, eller 
gravkontexter. Av dessa var två så pass skadade 
att de får betraktas som osäkra. Något som var 
karaktäristiskt för område A var förekomsten 
av kantrännor. Dessa låg tätt och överlappade 
ibland varandra. Kantrännorna bör ha omgett 
tre mindre gravhögar med en diameter av fem till 
sju meter. Gravhögarnas överbyggnader har blivit 
bortplöjda medan kantrännorna bevarats under 
ploglagret. Undersökningsområdet var alltför 
smalt för att hela ytan av någon av dessa gravhögar 
skulle friläggas. För en hög, A5, undersöktes den 
södra delen vid den nu aktuella undersökningen 
medan den norra delen frilades och mättes in vid 
förundersökningen. Inom kantrännan till en av 
de nu undersökta högarna, A5, fanns en centralt 
belägen jordgrav vilket förmodligen bör utgöra 
den primära gravläggningen i högen. Ytterligare 
en hög, A4, undersöktes i sin södra del. Här 
påträffades inte någon gravläggning inom 
kantrännan men det är möjligt att en nedgrävning 
som framträdde i den norra schaktkanten skulle 
kunna vara spår av en gravläggning, förmodligen 
en jordgrav. En kantkedja som påträffades 
i den östra delen av område A bör ha hört till 
ytterligare en numera förstörd gravhög, A1, som 
bör ha legat väster om den undersökta ytan. 
Vid förundersökningen kunde förmodligen 
ytterligare tre högar med kantkedjor konstateras 
i området närmast norr om område A. Dessa 
låg dock utanför slutundersökningsområdet. I 
samband med den metalldetektering som gjordes 
vid förundersökningen påträffades även ett 
ringspänne i matjorden ett stycke norr om område 
A. Fyndplatsen har fått fornlämningsnummer 
RAÄ 125.

En gravtyp som uppträde utan synlig 
anknytning till kantrännor var gravar med 
stenkistkonstruktion. Den ena av dessa, A2, 
bestod av en ram med kantställda stenar 
som hade en storlek av minst 3 x 1, 2 meter. 
Inom denna fanns ett brandlager. Den andra 
stenkistkonstruktionen, A3, låg nära den 

förstnämnda men var skadad av senare gravar. 
Delar av en liknande stenkistkonstruktion fanns 
här inom en större nedgrävning. Här påträffades 
inte någon gravläggning varken i form av 
brandlager eller bevarat skelettmaterial. 

I område B:1 påträffades en jordgrav, två 
brandgropar samt två fyndplatser för brända ben 
som förmodligen kom från skadade gravar. Alla 
dessa gravar saknade spår av yttre markeringar. 
Jordgraven, A6, påminde om motsvarande 
grav i område A, men saknade omgivande 
kantrännor. De två brandgroparna var mycket 
grunda och utgör förmodligen enbart bottnar av 
ursprungligen djupare anläggningar. Som lösfynd 
vid metalldetektering påträffades ett mindre, 
vikt bronsband i matjorden i områdets mellersta 
del (F20021). Som tidigare nämnts påträffades 
gravarna i den västra och högst belägna delen av 
område B:1 medan gravläggningar saknades i den 
lägre, östra delen. 

Figur 13: Undersökta gravar i område B:1.
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Gravar, 
anläggningsbeskrivningar

A1, bortodlad hög med kantränna 
Av grav A1 undersöktes enbart en del av en 
kantkedja (A1830). Större delen av graven är 
antagligen förstörd. Gravhögen kan ha haft en 
diameter av ca 8 meter. 

Kantrännans böjda form visade att gravhögen 
haft sitt centrum sydväst om rännan. I söder har 
fortsättningen av kantrännan, skadats eller täckts 
över av vägen. Den västra delen av gravhögen har 
grävts sönder då man anlagt en stenmur samt gjort 
släntningen till den korsande Torskorsvägen. Det 

fanns inte spår av någon gravgömma eller annan 
anläggning inom den frilagda ytan innanför 
kantrännan. 

Den bevarade delen av kantrännan hade en längd 
av 4 meter, en bredd av 0,8 meter och ett djup 
av 0,4 meter. Fyllningen bestod av mörk- till 
ljusbrun måttligt humös fyllning med spridda 
inslag av sot och kol. Av kantrännan undersöktes 
50%. Fyllningen sållades.

Fynd: -
Analyser:- 

A2 stenkistgrav
Graven A2 utgjordes av en nedgrävning kantad 
med avlånga, kantställda stenhällar. Inom 
denna stenkistkonstruktion fanns ett brandlager 
som låg ovanpå en gles stenpackning i gravens 
botten. Enbart gravens norra del låg inom 
undersökningsytan medan den södra delen agick 
in under infartsvägen. Den undersökta delen av 
graven hade en yta av 3 x 1,4 x 1,2 meter. 

Stenkistkonstruktionen med de kantställda 
stenarna, A593, var satt inom en smal yttre 
nedgrävning och stenkistan var orienterad 
i riktningen sydväst-nordost. Eftersom 
gravens södra del låg under infartsvägen var 
stenkistkonstruktionens norra och södra sidan 
inte bevarade i sin helhet medan kortsidan mot 
nordost var intakt. Stenkonstruktionens norra 

Figur 14: Plan över grav A1 som enbart utgjordes av en del 
av en kantkedja.

Figur 15: Plan över stenkistgraven A2. 
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sida hade en bevarad längd av 3,0 meter. Den 
bestod av två stenhällar (0,9 meter långa, 0,7-0,8 
meter breda, 0,15 meter tjocka). Närmast mot 
stenkistans nordvästra hörn fanns ett 0,9 meter 
långt parti där en stenhäll saknades. Kortsidan 
mot nordöst hade en längd av 1,4 meter och 
var satt med tre kantställda stenar. Dessa hade 
en längd av 0,65-0,7 meter, en bredd av 0,3 till 
0,4 meter och en tjocklek av 0,1-0,15 meter. 
Stenhällen närmast det sydöstra hörnet var 
intryckt. Den södra sidan hade en bevarad längd 
av 1,2 meter. Den var uppbyggd av två kantställda 
stenar varav endast den ena var helt frilagd. Den 
sistnämnda hade en längd av 0,9 m, en bredd 
av 0,7 meter och en tjocklek av 0,1 meter. 
Stenkistans bevarade innermått var 2,8 x 1,2 
meter. De stenar som använts i konstruktionen 
föreföll alla vara tillmakade och gav ett enhetligt 
intryck. Gravkonstruktionen hade i sin helhet ett 
bevarat djup av 0,4 meter.
Innanför stenkonstruktionen fanns en fyllning 

som bestod av homogen mörkbrun, humös 
sand. I mittdelen av den frilagda ytan fanns ett 
brandlager, A1804. Redan efter avbaningen 
framträdde detta som ett mörkare parti inom 
den omgivande ljusare fyllningen. Brandlagret 
innehöll, sot, kol, brända ben samt skärvor från 
större delen av ett keramikkärl. I den omgivande 
fyllningen utanför brandlagret förekom däremot 
inte några brända ben. Brandlagret hade en 
tjocklek av 0,2 meter och under detta fanns 
ett tunnare parti av det omgivande mörkbruna 
lagret. I botten av gravanläggningen fanns även 
en gles stenpackning, A20178. Den bestod av 
rundade stenar med en storlek av 0,1 -0,3 meter i 

diameter samt några större stenar med platt form.
Graven A2 låg omedelbart söder om gravhögen 
A4 och stenkistkonstruktionens norra del gick in 
i kantrännan till denna grav. Det var dock svårt 
att avgöra det stratigrafiska förhållandet mellan 
de båda gravarna. Stenkistkonstruktionen hade 
inte skadats av kantrännan vilket kan tyda på att 
denna skulle vara anlagd senare. Man kan dock 
även tänka sig att kantrännan till grav A4 skulle 
kunna vara yngre. Man har i så fall lämnat kvar 
den äldre stenkistkonstruktionen då man stött 
på denna vid grävningen av kantrännan. Den 
kantsten i det nordvästra hörnet av stenkistan 
som saknas där kantrännan ansluter skulle kunna 
ha tagits bort vid ett sådant tillfälle. Även om 
stratigrafin är osäker förefaller det inte otroligt att 
stenkistgraven A2 är den äldsta av gravarna. Hela 
fyllningen till A2 sållades vid undersökningen.
Fynd:

A593
F20051, löpare/knacksten 
A1804
F20043, tre små flintavslag, två senonflinta och 
en kristianstadflinta
F20071, 58 skärvor från gravurna, sammanlagt 
122 g, mynning till botten, glättad yta, typ AIV, 
datering 700-900 e Kr
F20137, brända ben, 68 g (0,8 dl) från människa, 
vuxen individ, djur troligen får/get samt 
obestämda ben

Analyser:
14C-analys, Ua-42309, på bränt ben från A1804 
gav en datering till 650-780 e Kr (2 sigma)
Osteologi: brända ben från människa, vuxen 
individ, ej könsbestämd. Även ben från får/get 
samt obestämda brända ben.

Figur 16: Stenkistgraven A3 efter undersökning, foto från SV. 

Figur 17: Löpare eller knacksten funnen i grav A2, F20051. 
Foto Jörgen Ludvigsson.
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A3 stenkistgrav
Graven A3 utgjordes av en avlång, oval 
nedgrävning som var orienterad i sydväst-
nordost. Nedgrävningens norra ände fortsatte in 
i schaktväggen. Längs den östra sidan fanns en 
rad med kantställda stenar och det fanns även två 
större flata stenar som var lagda i nedgrävningens 
botten. Det fanns inte några synliga spår av 
gravläggningen i form av bevarade skelettdelar 
eller brända ben. 

Den yttre nedgrävningen, A4475, hade en 
längd av 3,1 meter och en bredd av 1,8 meter. 
Konturerna till nedgrävningen var svår att 
urskilja på grund av den ljusa fyllningen. Det 
som först framträdde i ytan av A3 var en övre 
mörkare fyllning med humös sand, A4158. I 
denna fyllning fanns även en gles anhopning med 
lös sten, A508, med en stenstorlek av 0,1-0,25 
meter i diameter. I nedgrävningens undre del och 
längs dess sidor fanns en ljusare fyllning, A20179, 
med gulbrun, svagt humös sand. Nedgrävningen 
hade ett bevarat djup av 0,4 meter.
Längs den östra sidan av nedgrävningen fanns sex 
kantställda stenar, A4197. Dessa hade en längd 
av 0,4-0,5, en bredd av 0,2-0,3 och en tjocklek 
av 0,1-0,15 meter. Stenarna var likartade och 
hade en plan sida vänd inåt och en något rundad 
sida vänd mot nedgrävningens utsida. Stenarna 
gav intryck av att vara tillmakade. Några stod 
fortfarande upp medan andra hade rasat in. 
Någon motsvarande stenrad fanns inte längs den 

västra sidan av nedgrävningen. Här fanns dock 
några mindre stenar. Förmodligen har den västra 
sidan av A3 skadats då man anlade den yngre 
nedgrävningen A4519. I den södra respektive 
den norra delen av nedgrävningen fanns även två 
plana stenar som låg på botten av nedgrävningen 
och som inte föreföll att vara inrasade. Stenarna 
var av samma typ som de längs den västra sidan 
men något större och med båda sidor plana. Den 
södra av dessa hade en storlek av 0,9 x 0,35 x 
0,10 meter medan den norra hade en storlek 
av 0,6 x 0,4 x 0,08 meter. I sanden ovanför den 
södra stenen påträffades en borrtapp från en 
skafthålsyxa i bergart.

Figur 19. Foto av A3 från NV under utgrävning. Den delvis 
bevarade raden med kantställda stenar längs gravens västra 
sida syns samt en av de båda större stenarna som låg i botten 
av graven.

Figur 18: Plan över stenkistgraven A3.
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Graven A3 låg strax innanför kantrännan till 
graven A4. Graven A3 var dock äldre än denna och 
då man anlade kantrännan till A4 hade man grävt 
sönder den nordöstra sidan av nedgrävningen av 
A3. Den västra sidan av nedgrävningen för A3 
bröts, som tidigare nämnts, av gropen A4519. 
Det finns likheter mellan de båda stenkistgravarna 
A3 och A2 även om A3 var sämre bevarad. 
Sidohällarna i A3 utgjordes av samma typ av 
avlånga, tillmakade stenflisor men dessa var något 
mindre än de i A2. Det är värt att notera att de 
båda stenkistgravarna ligger efter varandra med 
samma orientering. Nedgrävningens form och 
frånvaron av brända ben innebär att A3 skulle 
kunna vara en jordgrav utan bevarat benmaterial. 

Dateringen för graven A3 är oklar. Det enda 
fyndet från nedre delen av graven är en borrtapp 
från en skafthålsyxa. Man kan inte utesluta 

att graven skulle kunna vara äldre än gravfältet 
och att fyndet daterar graven till mellan- eller 
senneolitikum. Gravens konstruktion och 
likheterna med A2 i fråga om stenmaterial och 
orientering antyder dock att det bör vara en 
järnåldersgrav. Vid undersökningen sållades 
fyllningen i graven. För säkerhets skull grävdes 
botten av anläggningen ned till ett djup av 
0,75 meter under avbanad yta för att utesluta 
förekomsten av svårbedömda nedgrävningar.

Fynd: F20038, borrtapp från skafthålsyxa
Analyser: -

A4 bortodlad hög med kantränna
Graven A4 utgjordes av en bortodlad gravhög 
omgiven av en kantränna. Undersökningen 
berörde den södra delen av graven medan den norra 
delen låg utanför slutundersökningsområdet. 
Någon gravläggning påträffades inte inom den 
undersökta delen och gravens mittpunkt bör ha 
legat norr om den undersökta ytan. I den norra 
schaktkanten framträdde dock den yttre kanten 
av en större nedgrävning som eventuellt skulle 
kunna vara en jordgrav. Högen bör ha haft en 
diameter av minst 5,5 meter. Den yttre diametern 
för kantrännan bör ha varit minst 8 meter.

Gravhögarna A4 och A5 har legat tätt inpå 
varandra och den östra delen av kantrännan till A4 
överlappades av den västra delen av kantrännan 
till grav A5. Vid framrensningen inmättes ytan 
där de båda rännorna sammanföll som A464. 

Figur 20: Borrtapp från skafthålsyxa, F 20038. Foto Jörgen 
Ludvigsson.

Figur 21: Plan över grav A4, enbart södra delen av graven frilades vid undersökningen.
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De fynd som påträffades där knöts till detta lager 
till dess de båda kantrännorna gick att särskilja. 
I listan nedan har enbart medtagits sådana fynd 
från A464 som med säkerhet kan knytas till A4.

Den västra delen av kantrännan mättes in som 
A4269. Den östra delen mättes inledningsvis 
in som A4037 och sedan som A4423, där den 
sistnämnda utgör en mer fullständig inmätning. 
Kantrännans två delar åtskildes av den 
mellanliggande stenkistgraven A2. I den västra 
delen hade rännan en bredd av 0,95 meter medan 
den var något bredare i den östra delen, upp till 
1,5 meter. Kantrännan hade, både i sin västra 
och östra del, ett djup av 0,45 meter. Fyllningen 
utgjordes av mörkbrun, kraftigt humös sand med 
inslag av sot och kol. Här fanns enstaka mindre 
stenar samt enstaka skärvsten. I botten fanns 
ibland ljusare inrasade lager. I den östra delen 
fanns även ett begränsat skikt med kol och sot, 
A565, som följde nedgrävningens innersida.

Intill den norra schaktväggen framträdde 
kanten av en större nedgrävning A4519. 
Nedgrävningens storlek är oklar men de synliga 
delarna hade en längd av 1,2 och en bredd av 0,9 
meter. Fyllningen var homogen och bestod av 
fläckig, måttligt humös sand. Anläggningen låg 
direkt under matjorden och i profilen syntes att 
den bröt nedgrävningen till stenkistgraven A3. 
A4519 skulle kunna vara nedgrävningen till en 
skelettgrav som då utgjort gravläggningen i A4. 
Detta kunde dock inte säkert beläggas. 

Graven A4 låg i en yta där det var tätt mellan 
gravarna. Förhållandet mellan kantrännan och 
stenkistgraven A2 i söder är oklart och det gick 
inte att avgöra vilken som anlagts först. I plan 
fick man intrycket av att A2 bröt kantrännan till 
A4 vilket skulle innebära att A2 är yngre. Det är 
dock även möjligt att man först anlagt A2 och när 
man därefter grävt kantrännan till A4 undvikit 
att gräva bort stenkistkonstruktionen och i stället 
låtit rännan vara grundare i detta parti. I så fall 
skulle A2 vara den äldsta av gravarna. Strax 
innanför kantkedjan till grav A4 ligger även den 
sämre bevarade stenkistgraven A3. Denna är 
äldre än A4 eftersom man här grävt av delar av 
stenkistgraven när man anlagt kantrännan. Som 
tidigare nämnts låg grav A5 omedelbart öster 
om grav A4 och kantrännan från A5 överlagrade 
kantrännan till graven A4. Graven A5 bör därför 
vara yngre. Vid undersökningen av kantrännan 

grävdes 50% av den västra delen och 100% av 
den östra. Huvuddelen av fyllningen sållades.

Fynd:
A464
F20082 bränd lera, 1g
F20119 bränt ben, 1g
F20121 bränt ben, <1 g

A4269
F20027, ett flintavslag/avfall
F20028, ett ev. kvartsavslag/avfall

Analyser: -
Osteologi: Brända benen i F20119 är från 
människa, djur samt obestämda ben

A5 bortodlad hög med kantränna, 
jordgrav
Graven A5 utgjordes av en bortodlad hög som 
framträdde genom sin bevarade kantränna. 
Centralt inom kantrännan fanns en jordgrav. 
Undersökningen omfattade i huvudsak gravens 
mitt och norra del. Vid förundersökningen 
hade ett schakt tagits upp norr om det aktuella 
undersökningsområdet och man hade då frilagt 
hela gravens norra del inklusive kantrännan. Den 
södra delen av graven var antingen förstörd eller 
övertäckt av infartsvägen till området. Man kan 
anta att högen haft en diameter av omkring 7 
meter och att kantrännan haft en yttre diameter 
av ungefär 9,5 meter. 

Kantrännan hade en bredd av 1,2 meter längs den 
västra sidan, A3997, och en bredd av 0,9 meter 
på den östra sida, A354. På den sistnämnda sidan 
fanns några utbuktningar på kantrännans utsida. 
Vid en sådan utvidgning fanns en koncentration 
av sten med en storlek av 0,1-0,4 meter. Det 
rörde sig inte om någon separat anläggning 
utan utvidgningen var en del av kantrännan. 
Kantrännans västra sida överlagrade delvis 
kantrännan till grav A4 och var tydligt yngre än 
denna. Vid rensningen av den västra sidan av 
graven mättes det översta lagret in som A464. 
I redovisningen av fynden finns endast de fynd 
från A464 med som bör höra till A5. Fyllningen 
i kantrännan hade en mörkt brungrå färg, var 
humös och hade inslag av sot, kol och enstaka 
skärvsten. I kantrännan påträffades spridda fynd 
av brända ben och keramik.
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I mitten av den yta som avgränsades av kantrännan 
fanns nedgrävningen till en skelettgrav. Denna 
var orienterad i riktningen nordväst-sydost. 
Nedgrävningen och dess fyllning betecknades 
A3890 medan själva gravläggningen mättes 
in som A3936. Nedgrävningen hade en längd 
av 2,5 meter, en bredd av 0,9 meter. Den hade 
skarpt nedgrävda sidor och var 0,6 meter djup. 
Huvuddelen av fyllningen bestod av ljusbrun, 
måttligt humös sand med vissa inslag av sot, och 
kol. I hela fyllningen förekom spridda brända 
ben. Det som först framträdde efter avbaningen 
var dock inte nedgrävningen i sin helhet utan en 
separat nedgrävning med sot, kol och rikligt med 
brända ben, A436. Denna hade en storlek av 1,6 
x 0,7 meter och upptog den nordvästra halvan 
av nedgrävningen till jordgraven. Den separata 
nedgrävningen hade ett djup av 0,15 meter och 
det var tydligt att fyllningen utgjordes av ett 
brandlager. Vid undersökningen antogs detta 
först vara en yngre, överlagrande brandgrop. 
De 14C-analyser som gjordes av benen från de 
båda gravkontexterna visade dock att de brända 
benen var tydligt äldre än skelettgraven. Eftersom 
gropen med brandlagerfyllningen i sin helhet låg 
inom nedgrävningen till jordgraven, förefaller det 
som om man medvetet omdeponerat material 
från en äldre grav i samband med att man lagt 
igen den yngre jordgraven. Det förefaller mindre 
troligt att detta enbart skulle röra sig om slumpvis 

omrört material. Mängden brända ben var även 
förhållandevis stor. Inom nedgrävningen A436 
fanns 3,15 dl brända ben och i den övriga 
fyllningen fanns ytterligare 1,5 dl.

I botten av nedgrävningen fanns ett delvis 
bevarat skelett. Delar av kraniet samt delar av 
armar, ben och bäcken var intakta. Den högra 
kroppssidan var dock sämre bevarad än den 
vänstra. Den gravlagda personen hade lagts på 
rygg med armarna längs sidorna. Vid övre delen 
av bröstkorgen fanns ett litet ringspänne av brons 
(F20093) som korroderat fast vid nyckelbenet 
tillsammans med bevarade textilfragment. Vid 
konserveringen konstaterades att spännet hade 

Figur 23: Jordgraven i A5 med det delvis bevarade skelettet 
framtaget. Foto taget från norra sidan av graven. 

Figur 22: Plan över graven A5 med kantrännor och jordgrav.
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omgivits av tyg på båda sidor. Tyget var vävt 
av 0,2 mm tjock tråd som konservatorn Max 
Jahrehorn bedömde var tvinnad och Z-spunnen. 
Han bedömde även att det var glest vävt och att 
det mellan trådarna var ett mellanrum av 0,5 
mm. I jämnhöjd med midjan påträffades ett 
smalt vasst järnföremål, troligen en syl (F20022). 
I ungefär samma position påträffades en kniv 
med delvis bevarat trähandtag (F20181). På den 
gravlagdes högra sida, i jämnhöjd med knäet, 
påträffades ett rostigt järnföremål som visade 
sig vara en välbevarad bältessölja med torne och 
bältesplatta (F20024). Vid knäna fanns även 
ett mindre hänge som bestod av ett dekorerat 
dubbelvikt bronsbleck (F20023). Fotändan av 
graven var något skadad av ett smalt dike eller 
ledningsgrävning. Skadan berörde dock bara 
kanten av nedgrävningen.

Det är rimligt att anta att skelettgraven utgör 
primärgraven inom A5 och att det är denna 
begravning som omgivits med kantrännan. 
Brandlagret A436 ska förmodligen ses som spår 
av en rituell handling där man omdeponerat 
delar av en äldre grav snarare än som en separat 
gravläggning. Som tidigare nämnts överlagrar 
kantrännan till A5 kantrännan till A4 vilket 
innebär att A5 är yngre. Gravarna har dock anlagts 
så att de legat kant i kant och har därför antagligen 
varit synliga samtidigt. Vid undersökningen av 
A5 grävdes och sållades 75% av kantrännorna 
samt hela fyllningen till jordgraven.

Figur 24: Plan över skelettgraven i A5 (A3936).

Figur 25: Fynd från graven A5. Foto Jörgen Ludwigsson

Figur 26 Närbild av bronshänge med dekor från jordgraven 
A5, F20023. Foto Max Jahrehorn KLM 
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Fynd: 
A354
F20058, keramik av äldre järnålderstyp, 1 skärva
F20078, keramik av yngre bronsålder- förromersk 
järnålderstyp, 2 skärvor
F20084, keramik, 1 skärva

A436
F20115, brända ben, 15 g (0,15 dl)
F20116, brända ben, 274 g (3,0 dl)

A464 (inom A5)
F20061, keramik av bronsålder- järnålderstyp, 2 
skärvor
F20064, keramik av yngre förromersk järnålders- 

romersk järnålderstyp, 4 skärvor
F20075, keramik av järnålderstyp, 2 skärvor 
F20089, bränd lera, 2 g
F20117, brända ben, <1 g
F20118, brända ben, 0,8 g
F20120, brända ben, 0,7 g

A3890
F20067, keramik av äldre järnålderstyp, 1 skärva
F20143, brända ben, 130 g (1,5 dl)

A3936
F20022, syl av järn
F20023, hänge av brons, dekorerat
F20024, bältessölja med torne och bältesplatta
F20080, keramik av järnålderstyp, 8 skärvor
F20093, litet ringspänne i brons med vidsittande 
textilfragment
F20145, obrända ben från skelettgrav
F20181, kniv med delvis bevarat trähandtag

A3997
F20147, brända ben, >1 g

Analyser:
14C-analys, Ua-42306, på bränt ben från A436 
gav en datering till 690-890 e Kr (2 sigma)
14C-analys. Ua-42311, på obränt ben från 
skelettgrav A3936 gav en datering till 1030-1210 
e Kr (2 sigma)
Osteologi: de brända benen från A436 kom från 
människa, en stor hund samt två medelstora eller 
stora obestämda djur. Människoben var från 
vuxen eller ung individ, ej könsbestämd.
De brända benen från övriga delen av fyllningen 
till A3890 består av ben från människa samt får/
get.
Brända ben från A464 kommer både från 
människa och obestämt djur.
Den osteologiska bedömningen av benen från 
skelettgraven A3936 är att den döde varit en man 
i ålder 25 till 30 år möjligen upp till 40 års ålder, 
med en längd på 170-175 cm. 

A6 jordgrav utan synlig markering
Graven A6 låg i sluttningen öster om infartsvägen 
till Vedeby gård och utgjordes av en skelettgrav 
utan synlig markering. Graven mättes in som 
A1651. Nedgrävningen hade i ytan en längd av 
2,25 meter, en bredd av 0,85 meter. Den var 
orienterad i riktningen västnordväst-ostsydost och 
syntes i ytan som en ljus men tydligt avgränsad 

a

b

c
Figur 27: Ringspännet från A5, F20093, låg vid den dödes 
axel. Kopparoxiden hade bevarat det omgivande tyget. Bild 
a) föremålet före konservering med vidsittande tyg, bild 
b) detaljbild av trådar samt bild c) del av spännet med 
fastoxiderade trådar. Foto Max Jahrehorn KLM 
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färgning. Nedgrävningen var 0,4 meter djup och 
hade branta sidor medan botten var plan. Vid 
huvud- och fotända var nedgrävningens sidor 
något flackare. Fyllningen bestod av homogen, 
ljust brungrå siltig sand med enstaka inslag av 
sot och kol. Spridda brända ben påträffades i 
hela fyllningen. I botten av nedgrävningen fanns 
ett parti med brunsvart fyllning vid fotändan. 
Här fanns även ett kraftigare inslag av sot och 
kol samt en koncentration av brända ben. I 
analogi med graven A5 skulle detta kunna vara 
en medveten omdeposition av äldre gravmaterial. 
Det fanns inte några spår efter närliggande 
förstörda brandgravar i anslutning till graven 
A6 och enbart ett fåtal brända ben hittades som 
lösfynd i den omgivande ytan vid avbaningen. 
Det är därför mindre troligt att de brända benen 
i grav A6 skulle ha kommit dit oavsiktligt genom 
att man grävt sönder äldre brandgravar.

Skelettet var dåligt bevarat men fragment av 
kraniet, samt delar av lårben och underben kunde 
tas upp. Överkropp och armar syntes enbart 
som en mörkfärgning. Den gravlagda personen 
låg på rygg. I änden av graven, invid huvudet, 
påträffades ett obestämt järnföremål (F20025). 
Det var avlångt och platt utsmitt samt kraftigt 
korroderat. Föremålets ena ände föreföll vara 
avsmalnande och möjligen kan det röra sig om 
en mindre kniv. Vid sidan av kroppen, mitt på 
gravens långsida påträffades en glaspärla, i två 
delar (F20034). Pärlan var i mörkblått opakt glas, 
med insmälta röda och gula glastrådar (jämför 
Callmer 1977, fig. 9, typ B408). Denna pärltyp 
har enligt Callmer en tyngdpunkt i dateringen 
till 800-talet och förekommer inte efter mitten av 
900-talet (1977:85). Den tidiga dateringen kan 

tillsammans med fyndets position tyda på att det 
är sekundärt. Vid samma sida av nedgrävningen 
påträffades även en järnspik (F20026). Vid 
fotändan av graven påträffades ett fragment 
av en brynsten (F20035). Fragmentet föreföll 
vara eldsprängt. Fyndet tillvaratogs i den sotiga 
fyllningen med inslag av brända ben som fanns 
vid fotändan. Högre upp i fyllningen påträffades 
även ett stycke bränd flinta (F20031).

Fynd:
F20025, obestämt järnföremål, möjligen en 
mindre kniv
F20026, järnspik med runt, platt huvud
F20031, fragment av bränd flinta, i fyllningen
F20034, glaspärla i två fragment, blått glas med 
insmälta trådar i gult och rött
F20035, fragment av brynsten, troligen 
eldsprängt
F20130, brända ben, från fyllningen och 
fotändan, 65 g (0,7 dl)
F20131-135 obränt benmaterial från 
skelettgraven

Figur 28: Plan över jordgraven A6. Konsentration med sot, kol och bräna ben vid fotändan är markerade med grå färg.

Figur 29: Fynd från graven A6.
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Analyser:
14C-analys utfördes på ben från skelettgraven, 
Ua-42308, 1020-1160 e Kr (2 sigma)
Osteologi: de brända benen kommer från 
människa och obestämt djur. De brända benen är 
från en vuxen men ej gammal individ. 
Skelettgraven innehåller ben från en människa 
som bör ha varit omkring 25 år. Benen var alltför 
dåligt bevarade för att man skulle kunna bedöma 
kön och längd på individen. 

A7 brandgrop utan synlig markering
Grav A7 utgjordes av botten av en brandgrop, 
A1150, som påträffades i sluttningen öster om 
infartsvägen. Graven var kraftigt skadad av 
plöjning. Den bevarade brandgropen hade en 
diameter av 0,4 meter och ett djup av endast 
0,04 meter. Fyllningen bestod av mörkbrun, 
måttligt humös sand med sot, kol och inslag av 
brända ben. En keramikskärva av vikingatida 
typ påträffades i brandgropen. Utdraget material 
fanns även i en intilliggande djurgång. 

Ungefär en meter sydväst om brandgropen fanns 
en mindre koncentration av brända ben, A1133. 
De brända benen påträffades vid övergången 
mellan matjorden och alven utan synlig 
nedgrävning. Det är möjligt att dessa brända ben 
kan höra till graven A7, men det kan även röra sig 
om rester från en separat bortplöjd grav.

Fynd:
A1133
F20124, bränt ben, 0,3 g, A1133

F20125, bränt ben 0,2 g, A1133
A1150
F20057, keramik av vikingatida typ, en skärva
F20126, bränt ben, 15 g (0,2 dl)

Analyser: 
En 14C-analys, Ua-42307, gjordes på bränt ben 
från brandgropen A1150 vilket gav en datering 
till 670-870 e Kr (2 sigma).
Osteologi: de brända benen från A1133 troligen 
från människa. De brända benen från A1150 kan 
bestämmas till människa.

A8 brandgrop utan synlig markering
Grav A8 utgjordes av botten av en brandgrop, 
A2086, som påträffades i sluttningen öster om 
infartsvägen till Vedeby gård. Graven var kraftigt 
skadad av plöjning. Den bevarade brandgropen 
hade en diameter av 0,3 meter och ett djup av 
0,06 meter. Fyllningen bestod av svart, måttligt 
humös sand med sot, kol och brända ben. Runt 
om den grunda brandgropen fanns en yta med 
0,6 meters storlek i diameter där det förekom 

spridda brända ben, A1023. 
Fynd
F20123, bränt ben, 13 g (0,2 dl), A1023
F20138, bränt ben, 148 g (2,0 dl), A2086

Analyser:
En 14C-analys, Ua-42310, gjordes på bränt ben 
från A2086 vilket gav en datering till 880-1020 
e Kr (2 sigma)
Osteologi. De brända benen kommer från 
människa, vuxen individ. 

Figur 30: Plan över brandgraven A7.

Figur 31: Plan över brandgrav A8. 
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A9 brandgrav?
I samband med förundersökningen påträffades 
ett antal brända ben vid övergången mellan 
matjorden och alven inom denna yta (Henriksson 
2010, schakt 16). Vid slutundersökningen kunde 
någon brandgrop inte återfinnas. Förmodligen 
var detta spår av en bortplöjd brandgrav.

Fynd: -

Analyser: -

A10 brandgrav ?
I den södra delen av sluttningen öster om 
infartsvägen påträffades en koncentration med ett 
fåtal brända ben, A883, vid övergång mellan steril 
och ploglager. En svagt försänkt nedgrävning 
med ett djup av 0,04 meter kan eventuellt vara 
spår av en brandgrop.

Fynd
F20122, bränt ben, 2 g.

Analyser:
Osteologi: bränt ben ej bestämbart.

Figur 32: Brandgravarna i område B:1 var kraftigt skadade 
av odling. Grav A8 under utgrävning. 

Figur 33: Plan över skadad brandgrav A10. 

Tabell 2: 14C-analyser från undersökta gravar vid Vedeby

Objekt Analysnr BP -ålder
1 sigma 
(AD)

2 sigma 
(AD) Prob.%

Daterat 
material

A5
A436, brända ben i 
fyllning till skelettgrav 
A3936

Ua-42306
1213+-30 770-870 68,2 690-750

760-890
14,4
81,0

Bränt ben

A7
A1150, brandgrop Ua-42307

1254+-30 685-780 68,2 670-870 95,4 Bränt ben

A6
A1651, skelettgrav Ua-42308

956+-30 1020-1050
1080-1160

21,5
46,7

1020-1160 95,4 Obränt ben

A2
A1804, brandgrav i 
stenkistkonstruktion 
(A593)

Ua-42309 1308+-30 660-710
740-770

48,5
19,7

650-780 95,4 Bränt ben

A8
A2086, brandgrop

Ua-42310 1096+-30 895-920
940-990

24,6
43,6

880-1020 95,4 Bränt ben

A5
A3936 skelettgrav

Ua-42311 906+-30 1040-1100
110-1170

38,0
30,2

1030-1210 95,4 Obränt ben
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Boplatslämningar
Undersökningen vid Vedeby omfattade även 
flera olika ytor med boplatslämningar. I den 
följande genomgången görs först en kort 
övergripande beskrivning av boplatslämningar 
och fynd och därefter beskrivs de undersökta 
boplatslämningarna utifrån de olika delområdena.

Huvuddelen av boplatslämningarna fanns öster 
om gravfältet men även inom den mindre del 
av gravfältet som utgjordes av område A, fanns 
stolphål, härdar och andra anläggningar. Dessa 
boplatslämningar fick, tillsammans med de som 
påträffades vid förundersökningen i schakten norr 
om område A, fornlämningsnummer RAÄ 126. I 
detta inkluderades såväl boplatslämningar som 
gravar. I område B:1, närmast öster om gravfältet, 
fanns stolphål och gropar som hörde samman 
med såväl förhistoriska boplatslämningar som 
senare aktiviteter. Boplatslämningar och gravar 
har här fått beteckningen RAÄ 123. I område 
B:2 fanns den tydligaste koncentrationen av 
boplatsanläggningar. Inslaget av härdar var här 
större än inom andra ytor. Anläggningarna var 
främst koncentrerade till ett mindre höjdparti 
som låg mot körvägen i norr. I område C, 
närmast E22:an i norr, fanns enbart ett fåtal 
boplatsanläggningar. Boplatslämningarna i 
område B:2 och område C föreföll att ingå i 
samma boplatsyta och har tillsammans fått 
beteckningen RAÄ 124.

Vid slutundersökningen påträffades sammanlagt 
129 boplatsanläggningar varav ungefär hälften 
undersöktes. Med undantag av ett fyrstolpshus 
som påträffades i område B:1 så framkom det inte 
några huskonstruktioner inom de undersökta 
ytorna. Anläggningarna bildade inte heller några 
koncentrationer som kunde tolkas som tydliga 
verksamhetsområden. Lämningarna gav generellt 
sett inte intryck av att utgöra spår efter en 
sammanhållen bosättning utan verkade snarare 
höra samman med ett upprepat användande 
av området under skilda tidsperioder. Detta 
bekräftades av 14C-analyserna där fyra daterade 
boplatsanläggningar gav dateringar till såväl 
mellersta bronsålder som yngre bronsålder- 
förromersk järnålder, folkvandringstid och 
tidigmodern tid. Antalet boplatsanläggningar var 

Anl. typ Antal Undersökta

Stolphål 57 25

Härd/härdgrop 16 12

Kokgrop 1 1

Grop 14 8

Kulturlager 6 6

Rännor 4 2

Recenta stolphål 9 4

Stolphål/grop 22 0

Boplatsanl. totalt 129 58
Tabell 3: Boplatsanläggningar, totalt antal och antal undersökta.

Figur 34: Boplatsytan B:1 låg omedelbart öster om gravfältet. 
Foto från Ö.
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lägre än förväntat. Förmodligen hör detta samman 
med förundersökningens översiktliga karaktär 
vilket diskuteras under avsnittet ”Måluppfyllelse 
enligt undersökningsplan”.

Som framgår av tabell 3,  var  stolphål den vanligaste 
typen av boplatsanläggningar. Huvuddelen av 
stolphålen hade en storlek omkring 0,3 meter 
i diameter och ett djup omkring 0,2 meter. 
Enbart ett fåtal hade stenskoning eller innehöll 
sten. Inom den avbanade ytan B:1 fanns även 
ett antal stolphål som utifrån fyndmaterial 
kunde bedömas vara sentida (i tabellen angivna 
som recenta stolphål). Stolphål förekom även 
inom själva gravfältet i område A. De eldade 
anläggningar som påträffades, härdar härdgropar 
samt en kokgrop, fanns framförallt inom område 
B:2. De hade i regel en storlek som växlade mellan 
0,5 och 1,0 meter i diameter. De flesta hade 
karaktären av grunda härdgropar med ett djup 
av 0,1-0,3 meter. Det fanns dock även ett antal 
större härdar. Bland boplatslämningarna fanns 
även ett antal gropar. De flesta hade en storlek 
av 0,5 till 1,0 meter och ett djup av omkring 0,1 
till 0,2 meter. Förmodligen har dessa i huvudsak 
utgjort avfallsgropar. Inom två av boplatsytorna 
förekom även ett antal avlånga rännor med en 
oklar funktion. Vid undersökningen mättes 
några ytor med kulturlager in. Dessa var 

förhållandevis små och grunda. De flesta av dem 
förekom inom område A där de förmodligen 
ursprungligen varit del av ett sammanhängande 
kulturlager med boplatsanknytning. Förutom de 
nämnda anläggningstyperna fanns även ett antal 
ej undersökta eller typbestämda anläggningar. 
Dessa kan i huvudsak antas vara stolphål eller 
gropar. Vid undersökningen kunde även 12 

stycken inmätta anläggningar avfärdas.
Fyndmaterialet från boplatsytorna bestod 
av keramik, en mindre mängd flinta, bränd 
lera och andra fynd av enkel boplatskaraktär. 
De keramikskärvor som framkom i 
boplatssammanhangen kunde i huvudsak dateras 
till tidsperioden yngre bronsålder till äldre 
järnålder. Enstaka skärvor från ett sådant äldre 
boplatssammanhang påträffades både i område 
B:2, i område C och inom gravfältet i område A. 
Tillsammans med 14C-dateringarna understryker 
fynden att området använts under lång tid och 
vid skiftande perioder. Den närmare genomgång 
av det keramiska fyndmaterialet som Torbjörn 
Brorsson gjort redovisas i ett följande avsnitt.

Bland de frågor som ställdes inför undersökningen 
ingick även frågan om boplatslämningarna 
kunde vara spår efter en bebyggelse som hört 
samman med gravfältet. Dateringarna av 
boplatslämningarna visade dock att dessa i regel 
var betydligt äldre än gravfältet. En hägnad som 
hade kunnat tänkas ha anknytning till gravarna 
daterades till tidig modern tid. Frågan om var de 
människor bodde som begravdes på gravfältet är 
därför fortfarande obesvarad.

Boplatslämningar inom område A
Område A kännetecknades främst av en tät 
förekomst av gravar men det fanns även ett 
antal anläggningar av boplatskaraktär. En 
del av dessa skulle kunna höra samman med 
gravarna eller aktiviteter som haft anknytning 
till gravfältet. Förmodligen hör åtminstone 
en del av anläggningarna till en äldre boplats 
som funnits på platsen före gravfältet. Även 
i de förundersökningsschakt som togs upp 
norr om område A påträffades ett tjugotal 
boplatsanläggningar. Som tidigare nämnts 
registrerades boplatslämningar och gravar inom 
dessa ytor som RAÄ 126. 

Inom ytan fanns sex stycken stolphål varav fem 
låg i en klunga strax väster om kantrännan till 
grav A4. Dessa var förhållandevis likartade och 
hade en storlek av 0,2-0,3 meter i diameter och 
ett djup av 0,15-0,3 meter. Det gick inte att 
urskilja om dessa ingick i någon konstruktion 
eller inte. I ett av stolphålen påträffades keramik 
av en typ som brukar höra till bronsålder eller 
förromersk järnålder. 

Figur 35: Undersökning av härdar inom boplatsytan B:2
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I schaktets östra del fanns en härdgrop, A335. 
Denna hade en diameter av 1,2 meter och ett 
djup av 0,5 meter. Den innehöll rikligt med 
kol, sot och skärvsten. Härdgropen skar sidan 
av en äldre anläggning, gropen A1786. I A1786 
påträffades en skärva keramik av järnålderstyp.

Vid de tidigare utförda förundersökningen 
påträffades nio stolphål, sju gropar och två 
mindre kulturlager i schakten omedelbart norr 
om slutundersökningens område A. Detta visar 
att boplatsen fortsätter utanför det aktuella 
området. Vid förundersökningen undersöktes 
dock inte några anläggningar.

Inte någon av boplatslämningarna inom område 
A har daterats men fynd av boplatskaraktär 
antyder att det har funnits en äldre boplats inom 
området. Förekomsten av keramik som kan 
dateras till perioden från slutet av bronsålder 
till och med äldre järnålder ger en fingervisning 
om dateringen av denna boplats. Nedan finns 
förtecknade de fynd som gjordes inom ytan 
och som förmodligen har boplatsanknytning. 
Bland dessa har medtagits fynd av äldre karaktär 
som påträffades som lösfynd, i anläggningar 
av boplatskaraktär eller i kantrännorna till 
gravhögarna eller andra omdeponerade kontexter. 
Även om många av dessa fynd bör ha blivit 
omflyttade ur sina ursprungliga sammanhang så 
kan de ändå säga något om boplatsen och dess 
karaktär. En påfallande stor del av den äldre 

keramiken med boplatsanknytning kom från 
område A och man kan anta att detta återspeglar 
att det funnits boplats med fyndförande lager på 
platsen.

Analyser: -

Fynd:
F20027, flintavslag/avfall, i kantrännan A4269
F20028, ev. kvartsavslag, i kantränna A4269
F20033, porfyravslag, i lager A464
F20052, keramik (bronsålder- förromersk 
järnålder), i stolphål A623
F20053, keramik (bronsålder- förromersk 
järnålder), lösfynd
F20056, keramik (järnålder), i gropen A1786
F20058, keramik (äldre järnålder), i kantrännan 
A354
F20059, keramik (äldre järnålder), lösfynd
F20061, keramik (bronsålder- järnålder), i lager 
A464
F20062, keramik (järnålder) lösfynd
F20064, keramik, (yngre förromersk järnålder- 
romersk järnålder), i lager A464
F20065, keramik (äldre järnålder), lösfynd
F20067, keramik (äldre järnålder) i fyllningen till 
skelettgrav i A4
F20074, keramik (järnålder), lösfynd
F20075, keramik (järnålder), i lager A464
F20078, keramik, (bronsålder- förromersk 
järnålder), i kantrännan A354
F20082, bränd lera, i kantrännan A4423

Figur 36: Plan över boplatslämningar inom område A, som i övrigt dominerades av gravar. 
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F20084, keramik, i kantrännan A354
F20089, bränd lera, i lagret A464

Boplatslämningar inom område B:1
Inom den norra delen ac område B:1 fanns 
drygt tjugofem stolphål varav några ingick i 
konstruktioner. Centralt inom det avbanade 
området fanns fyra likartade stolpar som bör 
ha ingått i ett fyrstolpshus, A20184 (stolphålen 
A1351, A1361, A1373, A1385). Avståndet 
mellan stolparna var 2,0 meter i riktningen 
sydväst-nordost och 2,2 meter i motsatta 
riktningen. Stolphålen hade en diameter av 0,3 
till 0,4 meter och var 0,25 till 0,3 meter djupa. 
De hade en mörk, måttligt humös fyllning. Ett 
kolprov från ett av stolphålen kunde dateras till 
folkvandringstid eller tidig vendeltid. Strax norr 
och nordöst om fyrstolpshuset fanns en gles 

anhopning med ett tiotal stolphål. Några av dessa 
föreföll ligga på rad men det förekom inte några 
parställda stolpar. Dessa stolpar kan ha ingått i 
någon hägnad eller annan typ av konstruktion 
men detta är oklart.

Söder om fyrstolpshuset fanns en rad med 
fyra stolphål orienterade i riktningen VNV-
OSO. Dessa stolphål var förhållandevis stora 
med en diameter mellan 0,65 och 0,95 meter 
och ett djup av 0,3 till 0,7 meter. De ingående 
stolphålen, A1162, A1175, A1200 och A1571, 
tolkades som delar av hägnad. Denna hägnadsrad 
hade en längd av 14 meter. Avståndet mellan 
stolphålen var något ojämna. I två av stolphålen 
påträffades små mängder brända ben som i ett 
av fallen kunde bestämmas till djurben. I ett av 
stolphålen påträffades även en keramikskärva av 
järnålderstyp. För att avgöra om hägnaden kunde 

Figur 37: Plan över boplatslämningar inom 
delområde B:1. 



35

vara relaterad till gravfältet 14C-analyserades kol 
från ett av stolphålen. Kolet kunde dateras till 
sen medeltid eller tidigmodern tid (1490-1670 
e Kr) och någon anknytning till gravfält eller 
boplats kunde därför uteslutas. Eftersom det 
daterade träkolet utgjordes av ek kan det ha en 
förhållandevis hög egenålder. Det är möjligt att 
hägnaden kan ha tillkommit i samband med att 

man anlade Vedeby gård i början av 1700-talet. I 
den södra delen av den avbanade ytan påträffades 
även flera större stolphål som verkade ingå i en 
hägnad orienterad i riktningen nordväst-sydost. 
Dessa stolphål hade dock matjordsfyllning och 
innehöll sentida fynd. De bör ha tillkommit 
någon gång efter det att marken tagits i bruk som 
åker.

Figur 38: Plan över fyrstolpshus inom delområde B:1. 

Figur 39: Plan över hägnad inom delområde B1.
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Det fanns enbart två härdar inom området B:1 
och båda låg i den norra delen av ytan. Inom 
ytan fanns sex anläggningar som bedömdes som 
gropar. Få av dessa undersöktes dock. Det fanns 
även ett stort antal andra obestämda anläggningar 
som inte grävdes ut. I regel kan man anta att dessa 
utgjort stolphål eller gropar. 

Fyndmaterialet från boplatslämningarna inom 
område B:1 utgjordes till större del av fynd som 
tillvaratogs under schaktning. Ett fåtal fynd 
påträffades även i stolphål och gropar. Enbart 
tre keramikskärvor av äldre karaktär påträffades. 
Dessa var av liknande typ som boplatskeramiken 
från område A och två av dem kunde dateras till 
yngre bronsålder- förromersk järnålder respektive 
äldre järnålder. Ett antal flintor påträffades inom 
ytan. Dessa saknade dock daterbara drag i fråga 
om flintteknik och det är svårt att säga om de hör 
samman med en stenåldersboplats eller med en 
boplats från bronsålder/järnålder.

Analyser: 
Vedartsanalys utfördes på kolprov från fyra 
stycken anläggningar inom yta B:1. Två av dessa 
kolprov var från stolphål i fyrstolpshuset A20184 
och två var från stolphål i hägnaden . Resultaten 
var följande:
A1385, stolphål i fyrstolpshus: björk 2 bitar
A1373, stolphål i fyrstolpshus, 1 bit obestämt ris/
kvist
A1175, stolphål i hägnad, inget analyserbart 
material
A1200, stolphål i hägnad, en bit ek

14C-analys utfördes på träkol från A1373, stolphål 
i fyrstolpshus, vilket gav en datering till 420-650 
e Kr (2 sigma, Ua-42298).
14C-analys utfördes även på träkol från A1200, 
vilket gav en datering till 1490-1670 e Kr (2 
sigma, Ua-42300) 

Fynd:
F20019, järnföremål, lösfynd
F20020, järnföremål, lösfynd
F20029, flintavslag/avfall, lösfynd
F20030, flinta, spån, stolphål A1429
F20036, flintavslag/avfall, lösfynd
F20037, flinta, spån, lösfynd
F20039, flintavslag, avfall, lösfynd
F20040, flintkärna, lösfynd
F20041, flinta, spån, lösfynd
F20063, keramik (yngre bronsålder- förromersk 

järnålder), lösfynd
F20073, keramik (järnålder), i stolphål A1162
F20076, keramik (äldre järnålder), lösfynd
F20127, bränt ben, i stolphål A1162
F20128, bränt ben, i stolphål A1175
F20129, bränt ben i gropen A1633

Boplatslämningar inom område B:2
Boplatslämningarna inom område B:2 var 
belägna vid ett mindre höjdparti strax söder 
om den körväg som avgränsade ytan mot norr. 
Inom den avbanade ytan fanns ett fyrtiotal 
boplatsanläggningar av olika slag. Av dessa var 
ett femtontal spridda stolphål. Några hus eller 
hägnadskonstruktioner gick dock inte att urskilja.

Inom den avbanade ytan påträffades tretton 
stycken härdar, härdgropar samt en kokgrop. 
Dessa hade en förhållandevis stor spridning men 
visade en viss koncentration till det högre partiet 
i norr. Några av härdarna låg tätt invid varandra 
och man kan anta att de tillkommit i samma 
skede. Härdarna var av varierande utseende 
och storlek. De flesta var ovala med en största 
diameter mellan 0,45 och 1,0 meter i diameter 
och ett djup mellan 0,10 och 0,35 meter. De 
flesta av härdarna innehöll rikligt med skärvsten. 
I ett fåtal av härdarna påträffades fynd. I A2448 
påträffades brända djurben, bränd lera samt en 
keramikskärva som förmodligen hör till yngre 
bronsålder eller förromersk järnålder. Övriga fynd 
rörde sig om enstaka brända ben eller obestämd 
keramik. 

En eldad anläggning som avvek från de övriga 
var A2955. Den låg i den sydvästra delen av 
den avbanade ytan och utgjordes av en kraftig 
kokgrop. Nedgrävningen till kokgropen hade 
ett djup av 0,6 meter där anläggningens övre 
del hade en svagt humös fyllning medan den 
undre delen innehöll skörbränd sten, sot och 
kol. Ovanpå kokgropen hade man sedan i sin 
tur anlagt en härdgrop. Denna hade en homogen 
sotig fyllning med skärvsten, sot och kol som 
gick ända upp till anläggningens yta. I plan 
syntes anläggningen i sin helhet som en 1,6 x 1,4 
meter stor eldstad. En annan härd som genom 
sin storlek avvek från de övriga var A2812 som 
var belägen inom ytans södra del. Den hade en 
storlek av 1,7 x 1,6 meter, ett djup av 0,32 meter 
och innehöll rikligt med skärvsten. Ett kolprov 
från denna härd, vedartsbestämt till ek, gav 



37

en datering till tidig förromersk järnålder eller 
möjligen slutet av yngre bronsålder. Ytterligare 
en härd från området daterades, A2538. Denna 
var en förhållandevis liten härd som låg nära intill 
ytterligare tre likartade härdar. En 14C-analys 
kunde datera härden till mitten av bronsåldern.

Inom området påträffades även ett antal gropar 
som kan ha haft olika funktioner. Förmodligen 
rör det sig om avfallsgropar. Dessa hade i regel en 
storlek omkring 0,5 till 1,0 meter men var inte 
särskilt djupa. Ett antal av dessa undersöktes men 
några fynd påträffades inte i dem. I den sydvästra 
delen av ytan fanns även två rännor. Dessa 
var orienterade i nordsydlig riktning och kan 
ursprungligen ha utgjort en sammanhängande 
anläggning. Den större rännan, A2875, hade en 
längd av 4,3 meter och en bredd av 0,95 meter. I 
profil hade rännan en flack form och ett djup av 
0,20 meter. Fyllningen bestod av mörk, humös 
sand med inslag av sot och kol. Här påträffades 
även ett mindre fragment av en sintrad ugnsvägg. 
Rännornas funktion är oklar men de föreföll inte 
ingå i någon huskonstruktion.

I ytans centrala del påträffades en liggande avlång 
stenflisa, A2604, i botten av matjordslagret. 
Den hade en längd av 1,3 meter en bredd av 0,5 
meter och var 0,3 meter tjock. Stenen föreföll 

vara tillmakad och påminde om de resta stenarna 
inom gravfältet. Intill stenen fanns en härdgrop, 
A2631. Det fanns dock inte något som tydde 
på att stenen skulle varit rest i nedgrävningen 
till A2631 eller att den på annat sätt markerat 
en någon grav. Stenen var den enda av denna 
typ som påträffades utanför gravfältet och det 
förefaller troligt att den ursprungligen kommer 

från detta sammanhang. Förmodligen har den 
vid något tillfälle flyttats från gravfältet. När detta 
kan ha skett är dock oklart.

Fyndmaterialet från område B:2 var mycket 
begränsat och utgjordes av några flintor, ett antal 

Figur 40: Boplatslämningar inom delområde B:2. 

Figur 41: Bild av område B:2, foto från NÖ med gravfältet 
i bakgrunden. 
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keramikskärvor samt fragment av bränd lera. 
Två keramikskärvor kunde dateras till perioden 
yngre bronsålder till förromersk järnålder och en 
till förromersk till romersk järnålder. En skärva 
kan möjligen höra till yngre järnålder. Att man 
har brukat platsen under yngre bronsålder eller 
förromersk järnålder stämmer väl med resultaten 
från åtminstone en av 14C-dateringarna. Vid den 
genomgång av området med metalldetektor som 
gjordes under förundersökningen påträffades en 
del av en sölja strax öster om den undersökta 
ytan. Söljan har haft en rektangulär form och dess 
datering är oklar. Fyndplatsen är registrerad som 
RAÄ 122.

Analyser:
Vedartsanalys utfördes på kolprov från två härdar 
inom yta B:2. Resultaten var följande:
A2538, mindre härd, al 3 bitar
A2812, större härd, ek 4 bitar

14C-analys utfördes på träkol från A2538, mindre 
härd, vilket gav en datering till 1220-1000 f Kr (2 
sigma, Ua-42297).
14C-analys utfördes även på träkol från A2812, 
större härd, vilket gav en datering till 740-390 f 
Kr (2 sigma, Ua-42299) 

Fynd:
F20032, flintskrapa, lösfynd
F20039, flintavslag/avfall, lösfynd
F20054, keramik (förromersk järnålder- romersk 
järnålder, lösfynd
F20055, keramik (yngre bronsålder- förromersk 
järnålder), lösfynd

F20060, keramik (yngre bronsålder- förromersk 
järnålder), i härden A2448
F20068, keramik (yngre järnålder?) i härdgrop 
A2631
F20083, keramik, i härden A2448
F20086, fragment av sintrad ugnsvägg, i rännan 
2875
F20087, bränd lera, i kokgrop A2955
F20088, bränd lera, i gropen A2754
F20090, bränd lera, i härden A2448
F20140, bränt ben, i härden A2448
F20141, bränt ben, i härden A2812

Boplatslämningar inom område C
Förekomsten av boplatslämningar inom område 
C var gles och vid avbaningen framkom enbart 
spridda anläggningar. Eftersom det även fanns 
flera större, sentida avfallsgropar, och i den östra 
delen även påförda massor, så lågprioriterades 
detta område. 

Undersökningen koncentrerades främst till en 
större, nedgrävning A2256. Denna hade en 
ojämnt oval form i ytan och en storlek av 2,5 x 
1,9 meter. Den var 0,3 meter djup och hade en 
plan något ojämn botten med tydligt markerade 
sidor. Fyllningens övre del bestod av svart, sotig 
sand med rikligt inslag av skärvig och skörbränd 
sten. Den undre delen av fyllningen var även den 
mörk men innehöll färre inslag av eldpåverkad 
sten, sot och kol. I både den övre och undre 
delen av fyllningen påträffades ett antal fynd. I 
anläggningen tillvaratogs 17 bitar flinta. Dessa 
var sinsemellan ganska olikartade i fråga om 
flinttyp. Hälften utgjordes av kristianstadflinta 

Figur 42: Plan över delområde C med den undersökta anläggningen A2256. 
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medan övriga utgjordes av senonflinta samt 
obestämd flinta. Endast ett flintavslag var bränt. 
Flintorna verkade inte vara resultat av någon 
sammanhållen produktion eller preparering på 
platsen. Några redskap gick inte heller att urskilja 
i flintmaterialet. I anläggningen påträffades 
även en löpare i bergart samt några brända 
ben. I nedgrävningens östra del påträffades 
fem keramikskärvor med glättad yta. Dessa har 
av Torbjörn Brorsson bedömts vara av äldre 
järnålderstyp. 

Tolkningen av A2256 är något oklar. Eftersom 
fyllningen i huvudsak utgjordes av härdavfall 
antogs anläggningen först vara en stor eldstad. 

Det är dock oklart om man primärt eldat i 
anläggningen eller inte. Det faktum att enbart 
ett flintfragment från anläggningen är bränt 
talar snarare för att det rör sig om en fyllning 
med blandat avfall. Anläggningens form i profil 
antyder att den skulle kunna utgöra ett grophus. 
Några stolphål fanns dock inte i eller omkring 
anläggningen. Det är även möjligt att A2256 kan 
utgöra en avfallsgrop med anknytning till någon 
närbelägen bebyggelse. Någon 14C-datering finns 
inte från anläggningen. Keramikens datering till 
äldre järnålder får därför vara vägledande för 
dateringen av anläggningen i stort.

Figur 43: Anläggningen A2256 under utgrävning, foto från S. 

Objekt Analysnr BP -ålder 1 sigma 2 sigma 
Daterat 
material

A2538, härd Ua-42297 2903+-30 1130-1020 BC 68,3 1220-1000 
AD

95,4 Träkol, al

A1373, stolphål 
i fyrstolpshus

Ua-42298 1511+-61 430-490 AD
530-620 AD

20,9
47,3

420-650 AD 95,4 Träkol, 
obestämd ris/
kvist

A2812, härd Ua-42299 2397+-30 510-400 BC 68,2 740-690 BC
660-650 BC
550-390 BC

7,5
1,1
86,8

Träkol, ek

A1200, stolphål 
hägnad

Ua-42300 286+-30 1520-1580 AD
1620-1660 AD

43,5
24,7

1490-1670 
AD

95,4 Träkol, ek

Tabell 4: 14C-analyser från boplatslämningar vid Vedeby
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Analyser:-

Fynd: 
F20044, ev. kvarstavslag, i A2256
F20045, flinta, spån, i A2256
F20046, flinta, spån, i A2256
F20047, flintavslag/avfall, i A2256
F20048, flintavslag/avfall, i A2256
F20049, löpare, i A2256
F20071, keramik (äldre järnålder), i A2256
F200139, brända ben, i A2256

Keramikfynden
Keramikfynden var en av de viktigaste delarna av 
fyndmaterialet. Detta gällde både den keramik 
som påträffades i gravsammanhangen och de som 
kom från boplatsytorna. Eftersom keramiken 
var en prioriterad del av fyndmaterialet gjorde 
Torbjörn Brorsson, Kontoret för keramiska 
Studier, en registrering och en analys av keramiken 
från undersökningen. Det följande avsnittet 
bygger på Torbjörn Brorssons analysrapport 
(bilaga 9).

Keramik skärvor utgjorde den största 
fyndkategorin som påträffades vid undersökningen 
i Vedeby. Sammanlagt påträffades 110 skärvor 
med en vikt av 315 g. Drygt en tredjedel av den 
totala keramikmängden framkom i brandgrav 
A1804. Brorsson kunde urskilja två huvudfaser i 
keramikmaterialet från Vedeby. En fas utgjordes av 
keramik från övergången mellan yngre bronsålder 
och äldre järnålder. Keramiken från denna fas 
kom främst från boplatssammanhang. En annan 
fas utgjordes av keramik från yngre järnålder och 
särskilt perioden 700-900. Keramikfynden var 
här relaterade till tre olika gravar. 

Vid keramikanalysen kunde man fastställa 
ursprunglig form för ett mindre antal kärl. 
Endast ett fynd, F20070, innehöll skärvor från 
ett helt kärl. Detta kärl påträffades i brandlagret 
till graven A2 och kärlet kan klassificeras som 
ett vendel- och vikingatida AIV-kärl. Det har 
haft en typisk utåtböjd mynning, vilket var 
vanligt under perioden. På denna typ av kärl 
fanns normalt även en markerad bottenkant, 
vilket inte identifierats på kärlet. Däremot fanns 
en sådan botten, F20057 i brandgraven A7. 
Dessa två kärl har troligtvis varit förhållandevis 
lika varandra. Utöver ovan nämnda kärl har 

endast en mynningsskärva påträffats. Skärvan, 
F20064 påträffades i den sekundärt placerade 
brandlagerfyllningen i grav A5. Den har utifrån 
formen daterats till slutet av förromersk järnålder, 
men man kan inte utesluta en datering till äldre 
romersk järnålder. Trots att den påträffades i en 
grav så kommer den förmodligen ursprungligen 
från ett boplatssammanhang. En lösfunnen 
bottenskärva, F20095, som påträffades inom 
boplatsytan i område B:2 har troligen tillhört ett 
miniatyrkärl. Denna typ av kärl förekom under 
olika tidsperioder, men godsets karaktär antyder 
en datering till äldre järnålder eller möjligtvis 
slutet av bronsåldern. 

På keramiken från Vedeby förekommer två typer 
av ytbehandling; glättning och rabbning. Den 
dominerande ytbehandlingen på keramiken är 
glättning. En skärva, F20054 från boplatsytan i 
område B:2 har en fin glättning med en närmast 
polerad yta. Denna ytbehandling var vanlig 
under bland annat förromersk järnålder. Endast 
åtta skärvor har en rabbad kärlyta. Den rabbade 
keramiken i Vedeby påträffades enbart inom 
boplatslämningarna i område B:2. Kärl med 
rabbad yta kan dateras till bronsålder, medan 
den i Skåne och västra Sverige även kan höra till 
förromersk järnålder.

Skärvtjockleken kunde uppmätas på sammanlagt 
18 skärvor från Vedeby. Fördelningen visar på 
ett normalmaterial där majoriteten ligger på en 
tjocklek mellan 7 och 9 mm. All keramik har 
framställts av leror som magrades med krossad 
bergart. Största korn har uppmätts på 22 skärvor 
och detta varierar mellan 1,2 och 4,1 mm. 
Kärlgodset till keramiken från Vedeby tyder 
emellertid på att kärlen har använts som någon 
form av hushållskärl.

Vikten per skärva har beräknats till 2,9 g. Detta är 
en förhållandevis vanlig skärvstorlek, vilket vittnar 
om att keramiken deponerats på ett traditionellt 
sätt. Det finns skärvor som slängts som avfall, 
men det finns även keramik i två brandgravar, och 
dessa har sannolikt satts ned hela, men delvis lösts 
upp eller blivit fragmenterade av andra orsaker. I 
ett stolphål inom område A fanns en större skärva 
som ursprungligen hade varit placerad nära kärlets 
botten, och denna skärva kan ha lagts ned som ett 
offer och ha fungerat som pars pro toto, en del av 
en tänkt helhet där skärvan symboliserar ett helt 
kärl. Detta var vanligt under framför allt romersk 
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järnålder (Henriksen 1998;Carlie 2004). Några 
dekorelement på keramiken från Vedeby har inte 
identifierats. Detta beror sannolikt främst på 
att keramiken deponerats under tidsperioder då 
dekorer var ovanligt.

Keramiken från Vedeby kom, som tidigare 
nämnts, både från gravkärl och kärl som 
brukats i ett boplatssammanhang. Eftersom 
boplatslämningarna var svårtolkade och innehöll 
anläggningar från olika tidsperioder så utgjorde 
keramikfynden ett viktigt komplement för att 
förstå dessa sammanhang. Keramikmaterialet 
visade att det under yngre bronsålder och äldre 
järnålder förekommit en bosättning på platsen. 
Även om denna fas enbart stöds av en 14C-datering 
så antyder fyndförekomsten att en stor del 
av boplatsanläggningarna kan höra till denna 
tid. Den äldre keramiken påträffades främst i 
område A och B:2 och förmodligen var det dessa 
områden som var mest utnyttjade vid denna tid. 
I område A påträffades en stor del av skärvorna i 
de yngre gravkontexter där de hamnat sekundärt. 
Detta understryker ändå att det bör ha funnits en 
boplats inom gravfältets norra del under perioden 
yngre bronsålder och  äldre järnålder. 

Tolkning och 
diskussion
Gravarna vid Vedeby, 
inledning
Den yngre järnålderns gravfält i Blekinge 
utmärker sig genom att ha varierade gravformer 
med skeppsättningar, högar, treuddar och andra 
typer av olikformade stensättningar (Svanberg 
2003b:115). Vedebygravfältet är ett av de bäst 
bevarade gravfälten från denna tid i landskapet. 
Detta trots att det från början bör ha varit betydligt 
större. Den södra delen av gravfältet, som inte 
utsatts för odling och stenröjning, ger fortfarande 
en god bild av hur gravfältet ursprungligen bör ha 
sett ut med tätt liggande gravar av olika former och 
utseende. Undersökningen vid Vedeby omfattade 
enbart ett fåtal gravar och de undersökta ytorna 
var mycket begränsade i jämförelse med gravfältet 

i sin helhet. Ändå har undersökningen kunnat 
ge vissa inblickar i frågor som gravtäthet, inre 
gravformer och gravritual. 

I den följande tolkningsdelen diskuteras först de 
yttre gravformerna och gravfältets struktur vid 
Vedeby. Därefter behandlas de inre gravformerna 
och även frågan om gravarnas datering. Därefter 
riktas blicken mot Blekinges yngre järnålder och 
jämförelser görs med andra gravfält från denna 
period. Sist diskuteras övergången till kristen 
gravsed i Blekinge utifrån de undersökta gravarna.

Gravfältets struktur och de 
yttre gravformerna
Liksom andra blekingska gravfält från yngre 
järnålder innehåller Vedebygravfältet en 
varierad sammansättning av gravtyper. Enligt 
fornminnesregistrets uppgifter består gravfältet 
av 31 högar, 20 resta stenar, 17 treuddar, 6 
skeppsättningar, 1 rektangulär stensättning, 
6 oregelbundna stensättningar och 3 osäkra 
förhöjningar eller klumpstenar. Inom den 
välbevarade södra delen av gravfältet kan man 
urskilja vissa mönster i gravtypernas fördelning. 
I de centrala och västra delarna, som är högst 
belägna, finns huvuddelen av gravfältets treuddar 
och skeppssättningar. I den östra delen, som 
utgörs av en lång sluttning, finns merparten av 
gravfältets högar. Dessa är omgivna av kantrännor 
och påminner i fråga om storlek om de överplöjda 
högar som undersöktes i område A. Även inom 
den västra delen av gravfältet förekommer 
enstaka högar men dessa är färre och mer spridda. 
Två högar ligger även i ett krönläge centralt inom 
gravfältet men dessa avviker genom att de har 
en betydligt större diameter än de övriga. Som 
framgått av för- och slutundersökning har det 
funnits en koncentration av högar med kantrännor 
även inom område A. På så vis påminner den 
undersökta ytan i gravfältets norra del om 
förekomsten av högar i den sydöstra delen. En 
förklaring till detta skulle kunna vara att högarna 
har anlagts senare än andra gravar och då hamnat 
i mer perifera delar av gravfältet. Detta stämmer 
dock inte helt med undersökningsresultaten 
eftersom gravarna i område A fanns inom ett 
tidsspektrum från vendeltid till sen vikingatid/
äldsta medeltid. Det är ändå tydligt att det i viss 
mån finns en kronologiskt betingad struktur 
där de mindre högarna i utkanten av gravfältet 
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i huvudsak skulle kunna representera ett senare 
skede i gravfältets historia.

Undersökningen berörde, som tidigare nämnts, 
två separata ytor med gravar; område A och 
område B:1. Båda dessa undersökningsytor 
hade varit odlade och de gravar som påträffades 
hade inte några bevarade markeringar ovan 
mark. Område A, som utgjordes av en smal zon 
genom gravfältets norra del, berörde krönet av 
det höjdparti som gravfältet anlagts på. Trots 
att område A låg utanför det man tidigare antog 
vara gravfältets begränsning så fanns här flera 
tätt liggande gravar. Ytan kan därför ses som ett 
exempel på en intensivt använd del av gravfältet. 
Även område B:1 låg utanför gravfältets tidigare 
kända begränsning. Ytan berörde höjdpartiets 

sluttning åt öster. Förekomsten av gravar var här 
glesare och upphörde i områdets lägre del. Denna 
yta kan därför ses som ett exempel på gravfältets 
utkanter.

Man kan förvånas av den täta förekomsten av 
gravar inom område A med tanke på att denna 
yta låg utanför det som man tidigare antog vara 
gränsen för gravfältet. Detta visar inte bara att 
gravfältet är större än vad man tidigare har antagit 
utan även att gravtätheten är hög även inom den 
odlingspåverkade norra delen av gravfältet. Även 
om bortodlingen gjort att det inte fanns några 
spår av gravkonstruktioner kvar ovan mark så 
visar lämningarna att sådana ursprungligen har 
funnits för åtminstone vissa av gravarna. Tydligast 
framgår detta av de kantrännor som framkom 
inom område A. Dessa rännor bör ha omgett låga 
högar med en diameter av 5 till 7 meter. Inom 
den slutundersökta ytan fanns spår av tre sådana 
gravhögar och vid förundersökningen påträffades 
liknande spår av ytterligare tre överodlade högar 
som legat direkt norr om dessa. Undersökningar 
av ett överplöjt gravfält där gravarnas kantrännor 
var bevarade under mark har gjorts i Alseda i 
Småland (Nordström 2000). Här fanns ett rikt 
fyndmateriel trots att gravarnas överbyggnad 
var försvunnen. För de övriga gravar som 
undersöktes, två stenkistgravar, en omarkerad 
jordgrav och två brandgropar fanns inte några 
bevarade spår av yttre gravkonstruktioner. Man 
kan dock inte utesluta att sådana kan ha funnits.

Figur 44: I gravfältets sydöstra del fanns mindre högar av en 
typ som bör motsvara de bortplöjda högarna inom delområde 
A. 

Figur 45: Den undersökta ytan inom delområde A utgjorde en smal remsa av gravfältets norra del, foto från N. 
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Inre gravformer och fynd
De undersökta gravarnas överbyggnad var, 
som nämnts ovan, sedan länge förstörda 
genom odling. De gravkonstruktioner som var 
nedgrävda i marken var dock mer intakta. Bland 
de inre gravformer som kunde konstateras var 
två stenkistkonstruktioner, två brandgropar 
samt två jordgravar. Det fanns även rester efter 
vad som bör ha varit ytterligare två brandgravar. 
I fyllningarna till de båda jordgravarna fanns 
dessutom förhållandevis stora kvantiteter av 
brända ben som bör ha blivit omdeponerade.

Stenkistgravarna
Två delvis likartade gravar med 
stenkistkonstruktioner påträffades nära intill 
varandra i område A. Graven A2 var den bäst 
bevarade och utgjordes av en rektangulär 
nedgrävning kantad med avlånga, kantställda 
stenhällar. Stenhällarna var tätt satta och hade en 
längd av omkring 0,9 meter. Det byggmaterial 
som använts till stenkistan med förhållandevis 
stora tillmakade stenflisor påminde mycket om 
det stenmaterial som återfinns bland gravfältets 
resta stenar. Stenkistan var orienterad i riktningen 
sydväst-nordost. Graven frilades dock inte i sin 
helhet eftersom gravkonstruktionens södra del 
fortsatte in under infartsvägen. Stenkistans norra 
långsida hade en bevarad längd av 3 meter och 
den intakta gavelsidan mot nordöst hade en 
bredd av 1,2 meter. Dessa mått kan betraktas 
som de minsta möjliga för stenkistan. I mittdelen 
av stenkistan fanns ett brandlager med sot, kol, 
brända ben och keramikskärvor. De brända 
benen i brandlagret hade en volym av 0,8 liter. 
Den osteologiska analysen visade att brandlagret 
innehöll ben från både människa och djur. 
Människobenen var från en vuxen individ och 
djurbenen var från får eller get samt ytterligare 
ett obestämt djur. Keramiken var av typ AIV 
som brukar dateras till perioden 700-900 e Kr. 
I fyllningen till stenkistan påträffades även en 
löpare, eller knacksten samt tre flintavslag. En 
14C-datering av bränt ben från den gravlagda 
individen gav en datering till vendeltid. 

En kraftig, hällkistliknande stenkista som A2 ger 
i första hand associationer till en jordgrav och 
inte till en brandgrav. Det fanns dock inte något 
som antydde att graven, förutom brandlagret, 
även skulle ha innehållit en jordbegravning 

med ett bortvittrat skelett. De brända benens 
sammansättning med både människo- och 
djurben är typisk för den yngre järnålderns 
brandgravar (Artelius 2010:238-244). Den 
keramik som påträffades var från ett komplett 
kärl. Eftersom skärvorna inte var sekundärbrända 
har man förmodligen lagt ned kärlet i graven 
efter kremationen och kanske samlat en del av 
de brända benen i gravkärlet. Detta stämmer väl 
med hur man i många sammanhang behandlade 
de brända benen vid gravläggningar under 
yngre järnålder (Artelius 2010:227). Den löpare 
eller knacksten som påträffades i graven kan 
möjligen ha haft en funktion i gravritualen, 
till exempel vid krossande av de brända benen. 
Den skulle dock även kunna komma från ett 
äldre boplatssammanhang och mer slumpvis 
hamnat i fyllningen till graven. Den gravritual 
som avspeglas i grav A2 kan alltså ses som typisk 
för den yngre järnåldern. Kombinationen av 
manslång stenkista och brandlager är dock mer 
ovanlig och antyder att man sökt en särskild form 
av rituellt uttryck.

Stenkistgraven A3 var sämre bevarad och 
därigenom mer svårtolkad. Nedgrävningen hade 
en storlek av minst 3 x 1,8 meter. Den hade 
samma orientering som grav A2 och låg även i 
linje med denna grav. Längs nedgrävningens 
västra sida fanns ett antal kantställda hällar. Även 
dessa bestod av tillmakade avlånga stenar som 
dock var något mindre än de i A2. Förutom 
kanthällarna fanns två större platta stenhällar 
som var lagda i botten av graven. Även om 
graven var svårbedömd så visar konstruktionen 
likheter med graven A2. Till skillnad från denna 
påträffades varken brända eller obrända ben i 
graven. Möjligen kan det röra sig om en jordgrav 

Figur 46: Arvo Pajusi inleder undersökningen av 
stenkistgraven A3, foto från NV.
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där skelettet har lösts upp. Det enda fynd som 
påträffades i graven var en borrtapp i sten från en 
skafthålsyxa som låg ovanpå en av bottenhällarna.

Den lilla borrtappen är utan tvekan från neolitisk 
tid. Det är inte heller helt orimligt att man skulle 
kunna träffa på en neolitisk grav på platsen. 
På 1940-talet påträffades en stridsyxegrav vid 
grävning i gravfältets norra del. Bland fynden 
fanns bland annat en skafthålsyxa. Något som 
talar emot en datering till stridsyxeperioden 
är att graven har kantställda hällar, vilket inte 
brukar förekomma i den tidens gravar. Det 
skulle i så fall vara rimligare med en anknytning 
till den senneolitiska tidens hällkistgravar. En 
av de gravar som undersöktes under 1800-talet 
ska ha varit en större gravhög som innehöll en 
hällkista (Persson 2009). I denna påträffades 
enligt uppgift en armring av bronsålderstyp. De 
tillmakade stenhällarna visar dock stora likheter 
med såväl grav A2 som de resta stenarna på 
gravfältet. Även gravens läge och orientering i 
linje med grav A2 antyder ett samband mellan 
dessa båda konstruktioner. Även om grav A3 inte 
är daterad så verkar det mest rimligt att anta att 
den ligger nära grav A2 i tid och ingår i det yngre 
järnåldersgravfältet. 

Större stenkistor med kantställda hällar hör inte 
till de vanliga gravformerna under yngre järnålder. 
Svanberg visar i sin sammanställning att bruket 
av stenkistor var en vanligt förekommande 
gravform på Bornholm (Svanberg 2003a:163). 
Dessa stenkistgravar låg i regel under högar eller 
rösen och var orienterade i nordsydlig riktning. 
Stenkistgravar med jordbegravningar förekom 
även på Öland (Svanberg 2003b:240-276). I 
de nämnda områdena har dock stenkistorna 
innehållit jordbegravningar (Svanberg 
2003a:180). Eftersom få gravar undersökts i 
modern tid i Blekinge är det svårt att veta om 
denna typ av stenkistgravar är en vanlig eller 
ovanlig gravtyp. Även om en av stenkistorna 
innehöll en brandgrav och den andra hade 
oklart gravskick så kan ändå gravtypen med en 
manslång stenkista sägas associera till tanken på 
jordbegravning. 

Det kan även vara värt att jämföra stenkistgravarna 
med de två jordgravar med bevarade skelett som 
också undersöktes på platsen. Dessa gravar, som 
kunde dateras till sen vikingatid/tidig medeltid 
var i enlighet med kristen gravsed orienterade 

i östvästlig riktning. Detta till skillnad från 
stenkistgravarna som båda var orienterade i 
sydväst-nordost. De yngre gravarna hade en 
mindre nedgrävning än stenkistgravarna och 
något stenmaterial hade inte använts i deras 
konstruktionen. Skillnaderna gör att det i 
detta sammanhang inte finns anledning att 
koppla samman stenkistgravarna med de kristet 
inspirerade jordgravarna. Det förefaller istället 
mest troligt att stenkistgravarna är en regional 
gravform som funnits vid sidan av andra 
gravformer i Blekinge men som tidigare inte 
uppmärksammats.

Brandgropar och skadade brandgravar
I sluttningen öster om gravfältet, i område 
B:1, påträffades två brandgropar samt spridda 
brända ben efter vad man kan anta är minst två 
skadade brandgravar. Samtliga dessa gravfynd 
var så pass skadade att man inte kan säga särskilt 
mycket om gravformen. De två brandgroparna 
A7 och A8, framträdde i ytan som 0,3 till 0,4 
meter stora gropar. De var båda grunda och 
hade ett djup av under en decimeter. Man kan 
anta att dessa enbart utgör botten av i övrigt 
skadade anläggningar. Även om de utgjorde 
tydliga nedgrävningar är det svårt att veta om de 
ursprungligen varit gropar med brända ben eller 
om de utgjort brandlager med någon form av 
försänkning. Brandgropen A7 innehöll ett fåtal 
brända ben och en keramikskärva av vikingatida 
typ. A8 innehöll 2 dl brända ben men inte några 
övriga fynd. De osäkra brandgravarna A9 och 
A10 utgjordes enbart av fyndplatser för brända 
ben och deras sammanhang är oklart. Eftersom 
de ovan nämnda gravarna var så pass skadade kan 
de inte säga särskilt mycket om gravform eller 
ritual. De påträffade gravarna hade en ganska 
gles spridning inom den undersökta ytan och det 
förefaller som om de undersökta gravarna hör 
gravfältets periferi. 

Jordgravar och omdeponerade 
brandgravar
Vid undersökningen påträffades två jordgravar 
med delvis bevarade skelett. Den ena graven, A5, 
låg i område A. Den döde hade här blivit gravlagd 
under en hög. Den andra graven, A6, låg i den 
norra delen av område B:1. Denna grav har till 
synes varit omarkerad. Avståndet mellan de båda 
gravarna var ungefär 45 meter. Omedelbart väster 
om grav A5 fanns en kantränna till ytterligare en 
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gravhög, A4. Vid undersökningen frilades enbart 
gravens södra del. I schaktkanten fanns dock en 
nedgrävning som skulle kunna vara den yttre 
kanten av ytterligare en jordgrav men detta är 
osäkert. I den följande genomgången diskuteras 
därför jordgravarna enbart utifrån A5 och A6.

Grav A5 utgjordes, som tidigare nämnts, av 
en jordgrav under en hög. Nedgrävningen för 
jordgraven låg centralt inom kantrännan och var 
orienterad i riktningen nordväst-sydost. Det fanns 
inte spår av någon kistkonstruktion. Den döde var 
gravlagd med huvudet i nordväst och låg på rygg 
med armarna längs sidorna. Den osteologiska 
bedömningen visade att den döde varit en man 
i ålder 25 till 40 år. De fynd som påträffades i 
graven var av två kategorier; dels sådana föremål 
som bör ha burits i dräkten, dels sådana som låg 
lösa i fyllningen. Till de förstnämnda hörde ett 
mindre ringspänne i brons med fastkorroderat 
textilt material som låg vid den dödes högra 
axel. I midjehöjd påträffades, ett bältesspänne, 
en syl och en kniv samt ett mindre bronshänge 
med dekor. Man kan alltså anta att den döde 
gravlagts i sina kläder men utan kista. Bruket 
av en jordgrav i kombination med den dödes 

orientering antyder att gravskicket är influerat 
av kristen gravsed, vilket här kombinerats med 
det oftast äldre bruket av begravning under hög. 
Benmaterial från jordbegravningen daterades till 
sen vikingatid eller tidig medeltid.

I ytan av grav A5 framträdde en separat 
nedgrävning fylld med sot, kol och brända ben. 
Denna var så pass tydlig att den först tolkades som 
en yngre brandgrav anlagd ovanpå jordgraven. 
Dateringarna visade dock att benen i brandlagret 
var äldre än benen i jordgraven. De brända benen 
i nedgrävningen kom från människa, en stor 
hund samt två stora till medelstora, obestämda 
djur. Även i den övriga fyllningen till jordgraven 
fanns brända ben och sammanlagt tillvaratogs 4,7 
dl. Benen i fyllningen var från människa samt får 
eller get. I fyllningen till graven påträffades även 
två keramikskärvor varav en var av en typ som 
kan dateras till äldre järnålder. Det är rimligt att 
tänka sig att keramikskärvorna, och kanske även 
en del av de brända benen oavsiktligt hamnat i 
graven men det är mindre troligt att en så stor 
och koncentrerad mängd brända ben kommit dit 
av en slump. 

Figur 47: Undersökning av jordgraven A5 som var omgiven av en kantränna, foto från NV. 
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Jordgraven A6 påminde mycket om grav A5 med 
den skillnaden att den inte omgavs av någon 
kantränna. Graven var orienterad i riktningen 
västnordväst-ostsydost och den döde hade lagts 
på rygg med huvudet i väster. Armställningen 
gick inte att avgöra eftersom skelettet var dåligt 
bevarat. Inte heller här föreföll den döde ha 
gravlagts i kista. Den osteologiska bedömningen 
visade att den döde bör ha varit omkring 25 år. 
Benen var alltför dåligt bevarade för att man 
skulle kunna avgöra individens kön. I graven 
påträffades inte några fynd som säkert kunde 
sägas utgöra gravgåvor eller höra till den dödes 
klädedräkt. I huvudändan av graven påträffades 
däremot ett järnföremål, kanske en mindre kniv. 
Detta skulle kunna vara nedlagt som gravgåva 
men skulle även kunna vara placerad för att 
binda den döde i graven. Under sen vikingatid 
förekommer ibland ett bruk att nedlägga en kniv 
eller annat järnföremål i detta syfte (Artelius 
2010:105). Man kan dock inte utesluta att fyndet 
har omdeponerats och ursprungligen kommer 
från ett annat gravsammanhang. Liksom i grav 
A5 förefaller gravläggningen ha följt kristen 
gravsed.

Även i grav A6 fanns tecken på att det ingick 
material från äldre brandgravar och i graven 
påträffades 0,7 dl brända ben. Detta var 
mindre än i A5 men de brända benen utgjorde 
ändå ett påtagligt inslag. De brända benen var 
huvudsakligen spridda i fyllningen. Vid fotändan 
av graven fanns dock en koncentration av brända 
ben med kol och sot som förmodligen är rester 
av ett brandlager. Koncentrationen utgjorde 
dock inte någon separat nedgrävning. Bland 
brandlagerresterna fanns ett fragment av ett 
bryne. Detta var eldsprängt vilket tyder på att det 
ursprungligen kommer från en brandgrav. Vid 
gravens norra långsida påträffades en glaspärla. 
Läget i graven antydde att den inte kan ha 
ingått i klädedräkten. Pärlan är av en typ som är 
vanligast under 800-talet och som upphör i bruk 
efter mitten av 900-talet (Callmer 1977, fig. 9, 
typ B408). Den är därför äldre än gravläggningen 
som kunde dateras till sen vikingatid eller tidig 
medeltid. Glaspärlan kommer därför troligen 
från en äldre kontext och det är tydligt att 
material från äldre gravar i väsentlig grad ingår i 
fyllningen till grav A6.

Då en ny grav grävs på ett redan använt gravfält 
är det inte ovanligt att material från äldre gravar 

grävs upp och omdeponeras. Inslaget av brända 
ben och brandlagerrester i grav A5 och A6 var 
dock iögonfallande. I båda fallen kunde man 
konstatera att brända ben eller fynd var äldre 
än jordgravarna och att de bör komma från 
omgrävda brandgravar. Om man tänker sig att 
äldre gravmaterial slumpmässigt har hamnat i 
fyllningen till jordgravarna så borde motsvarande 
material även finnas i andra nedgrävningar 
från gravfältets senare skede, till exempel i 
kantrännorna till A4 och A5. I tabellen nedan 
har en jämförelse gjorts mellan mängden brända 
ben i olika typer av gravkontexter. Man kan 
här notera att den sammanlagt största andelen 
av brända ben kommer från just jordgravarna. 
Det var särskilt A5 som ensam innehöll mer 
än hälften av mängden brända ben från 
undersökningen. Även A6 innehöll en avsevärd 
mängd. Av intresse är att mängden brända ben 
i två av de större undersökta kantrännorna (till 
A4 och A5) enbart innehöll små mängder brända 
ben. Detta trots att de undersökta delarna av 
dessa kantrännor omfattade en större mängd jord 
än fyllningen i jordgravarna. En rimlig slutsats 
av detta är att små mängder brända ben kan 
komma från slumpmässigt söndergrävda gravar. 
De större mängderna brända ben i fyllningen 
till jordgravarna bör däremot vara medvetet 
deponerade. En tolkning av detta kan vara att man 
som en del av ritualen vid jordbegravningarna 
nedlagt brända ben och brandlagerrester från 
äldre gravar tillsammans med den döde. I grav 
A5 hade man gjort en grop i ytan av den större 
nedgrävningen för att lägga ned de brända benen 
medan man i A6 främst lagt i brandlagerrester i 
botten av gravens fotända. Betydelsen av en sådan 
gravritual diskuteras i det avslutande kapitlet.

Figur 48: Glaspärlan från grav A6, F20034, var inte samtida 
med begravningen utan bör ha hamnat sekundärt i graven 
tillsammans med annat material från äldre begravningar. 
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Gravarnas datering 
Gravfältet vid Vedeby är vad som brukar 
betraktas som ett typiskt blekingskt yngre 
järnåldersgravfält och de undersökta gravarna 
passade väl in i dateringsbilden. Den äldsta 
graven hörde till vendeltid medan de yngsta 
hörde till slutet av vikingatiden eller tidig 
medeltid. De äldre gravfynd som finns från 
1800-talets utgrävningar vid Vedeby har även 
de kunnat dateras till vikingatid. Den aktuella 
undersökningen omfattade så begränsade ytor 
att man inte kan uttala sig om när gravfältet har 
tagits i bruk. Det är däremot rimligt att tänka sig 
att de undersökta jordgravarna från 1000- eller 
1100-tal representerar gravfältets yngsta skede. 

Dateringen av de undersökta gravarna utgick 
från 14C-analyser, från daterande fynd och i 
viss mån även från inbördes stratigrafi. Fem av 
gravarna kunde 14C-dateras. Dessutom daterades 
sekundärt deponerade brända ben från en av 
jordgravarna. Fynden från grav A5, med bland 
annat ett ringspänne gjorde att graven kunde 
fynddateras till sen vikingatid eller tidig medeltid, 
vilket även kunde bekräftas med 14C-analys. Vid 
den metalldetektering som utfördes i samband 
med förundersökningen påträffades ytterligare 
ett ringspänne strax norr om område A vilket 
antyder att ytterligare begravningar från slutet 
av vikingatid eller tidig medeltid funnits i nära 
anslutning till område A. Fyndmaterialet i 
jordgraven A6 var antagligen sekundärt och 
daterade inte själva gravläggningen. Från ett sådan 

äldre gravsammanhang har förmodligen den 
glaspärla kommit som kunde dateras till 800-tal. 
En inbördes stratigrafi mellan olika gravar fanns 
främst bland de tätt anlagda gravarna i område 
A. Här visade överlappande kantrännor samt 
en delvis skadad stenkistgrav på en stratigrafisk 
sekvens. 

I huvudsak var det dock 14C-dateringarna 
som gav de viktigaste aspekterna på gravarnas 
datering. Den nedanstående tabellen visar de 
undersökta gravarnas datering. Man kan här se att 
brandgravarna generellt var äldre än jordgravarna. 
Den äldsta graven var det brandlager som fanns 
inom stenkistgraven A2. Detta var den enda av 
de undersökta gravarna som var tydligt äldre 
än vikingatid. En av brandgroparna, A7, låg i 

Gravkontexter med brända ben Br. ben (g) Br. Ben (dl)
I fyllning till jordgravar

A5 jordgrav, i fyllning 419 4,7
A6 jordgrav, i fyllning 65 0,7

I undersökta brandgravar
A2 brandgrav stenkista 68 0,8 

A7 brandgrop 15 0,2
A8 brandgrop 161 2,2

A10 skadad brandgrav 2 -
I kantrännor

A4 kantrännor 3 -
A5 kantrännor 2 -

Lösfunna brända ben i område A, B:1 1 -

Summa 736 8,6

Tabell 5: Fördelningen av brända ben mellan olika gravkontexter. Notera det 
kraftiga inslaget av brända ben i fyllningen till jordgravarna A5 och A6.

Figur 49: Ringspänne påträffat strax norr om delområde A 
vid förundersökningen. Foto Max Jahrehorn, KLM. 
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perioden sen vendeltid/tidig vikingatid och även 
de sekundärt placerade brända benen i fyllningen 
till jordgraven A5 hörde till samma tidsperiod. 
Brandgropen A8 var den yngsta av brandgravarna 
och daterades till vikingatid, 880-1020 e Kr. Som 
tidigare nämnts kunde de båda skelettgravarna 
dateras till sen vikingatid/tidig medeltid med 
tonvikt på tidig medeltid. Dessa jordgravar kan 
ses som exempel på kristet inspirerad gravsed 
vid övergången mellan vikingatid och medeltid. 
Införandet av det nya gravskicket diskuteras i det 
avslutande kapitlet.

Vissa gravfält har vad man brukar kalla en 
horisontell stratigrafi. De äldsta gravarna utgör 
då en kärna som sedan successivt har omgetts 
av allt yngre gravar så att dessa bildar en form 
av årsringar inom gravfältet. En fråga var därför 
om något sådant kunde iakttas även inom 
Vedebygravfältet. Av de två undersökta ytorna 
med gravar utgjorde den ena, område A, en 
intensivt använd del av gravfältet medan område 
B:1 hörde till utkanten. Man skulle därför 
kunna tänka sig att det sistnämnda området 
skulle innehålla främst yngre gravar. Den äldsta 
graven inom denna del, brandgropen A7, kunde 
dateras till sen vendeltid/ tidig vikingatid medan 
den yngsta graven var en av jordgravarna från 
sen vikingatid/ tidig medeltid. Spännvidden 
i gravarnas datering var därför i stort sett den 
samma som inom den intensiva delen i område 
A. Det fanns därför inte något som tydde på att 
gravarna i område B:1 hörde till gravfältets yngsta 
delar.

Vedeby och de blekingska 
gravfälten från yngre järnålder
Den yngre järnålderns gravfält i Blekinge 
innehåller en rad olika gravformer och har en 
varierande placering i landskapet. Två forskare, 
Anna Lihammer och Fredrik Svanberg, har i sina 
avhandlingar diskuterat Blekinges yngre järnålder 
utifrån övergripande, regionala perspektiv 
(Lihammer 2007, Svanberg 2003a, 2003b). 
Båda använder gravfälten i sina framställningar. 
Lihammer diskuterar främst deras plats i 
landskapet medan Svanberg analyserar gravformer 
och ritual. I detta avsnitt ges några reflexioner 
omkring Vedebygravfältet och dess likheter 
och skillnader med andra gravfält i landskapet. 
Diskussionen görs med utgångspunkt från de 
nämnda avhandlingarna.

Gravfälten från yngre järnålder är främst belägna 
i de centrala och östra delarna av landskapet. I 
västra Blekinge kan man anta att det funnits 
en omfattande bebyggelse på Listerlandet 
men några gravfält har inte bevarats i denna 
fullåkersbygd. Gravfälten i mellersta och östra 
Blekinge återfinns oftast inom begränsade men 
sinsemellan uppsplittrade områden. Lihammer 
menar att gravfältens spridning hör samman med 
att området naturgeografiskt var uppdelat i flera 
mindre delar (2007:122). De brukar vanligen 
ligga i jordbruksbygden, en bit in från kusten, 
med de har även anlagts i utpräglat kustnära 
lägen. Även om kustlinjen vid Vedeby låg 
närmare under järnålder än idag så är gravfältets 
läge i första hand att betrakta som ett inlandsläge. 
Liksom många andra av gravfälten i slättbygderna 
så låg Vedebygravfältet intill en kommunikativt 

Grav Gravtyp 14C AD 2 sigma Period Inbördes stratigrafi
A1 Hög - - -
A2 Stenkistgrav 650-780 Vendeltid
A3 Stenkistgrav - - Äldre än A4, A5
A4 Hög - - Äldre än A3, yngre än A5
A5 Hög med jordgrav 1030-1210 Sen vikt./tidig medeltid Yngre än A3, A4
A5 Brandlager 690-890 Sen vendt/tidig vikt Sekundärt deponerat
A6 Omarkerad jordgrav 1020-1160 Sen vikt./tidig medeltid
A7 Brandgrop 670-870 Sen vendt./ tidig vikt. -
A8 Brandgrop 880-1020 Vikingatid -
A9 - - - -
A10 - - - -

Tabell 6: De undersökta gravarna och deras datering
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viktig väg. Detta till skillnad från de utpräglat 
kustnära gravfälten som de vid Hjortahammar, 
Nötanabben och Skällenäs  som i första hand 
verkar ha varit knutna till farleder (Lihammar 
2007:105-120). 

Mycket av kunskapen omkring den yngre 
järnålderns gravar i Blekinge finns samlad i 
Fredrik Svanbergs avhandling ”Decolonizing 
the Viking Age” (2003a, 2003b). I en 
studie av de yttre gravformerna tar han sin 
utgångspunkt utifrån fem välbevarade gravfält 
i landskapet (2003b:115f ). Bland dessa yngre 
järnåldersgravfält finns en varierad uppsättning 
av gravar där mindre högar, runda stensättningar, 
skeppssättningar och treuddar är viktiga inslag. 
Bland de gravar som daterats till vikingatida kan 
Svanberg konstatera att samtliga är brandgravar. 
Med utgångspunkt från yttre och inre gravformer 
menar han att de blekingska gravskicket under 
vikingatid särskiljer sig från omgivande regioner 
(2003a:180ff). Gravtyperna påminner mer om de 
på gravfälten i Möre och på Öland än gravtyperna 
i nordöstra Skåne. Variationen i gravformer 
är dock större på Öland och i detta landskap 
förekom både brandgravar och jordgravar sida vid 
sida. Svanberg anser att det enhetliga uttrycket i 
gravformer och gravritual i Blekinge är ett utslag 
av en gemensam regional identitet.

Vedebygravfältet stämmer alltså väl in i 
bilden för den yngre järnålderns gravfält i 
Blekinge. Tabellen nedan visar fördelningen 
mellan de olika yttre gravformerna både på 
Vedebygravfältet och inom det jämförelsematerial 
med fem yngre järnåldersgravfält från Blekinge 
som Svanberg använder i sin avhandling 
(2003a:116). Jämförelsen visar att gravformerna 
på Vedebygravfältet visar stora likheter med 
de i landskapet i övrigt. Det finns dock vissa 

skillnader bland annat saknas helt kategorin 
runda stensättningar och andelen treuddar 
är förhållandevis stor. Inslaget av resta stenar 
är också högre än på andra platser. Svanberg 
menar dock att många av de resta stenarna 
inom de blekingska gravfälten är rester efter 
andra typer av konstruktioner (2003b:115). Så 
kan även vara fallet i Vedeby där många resta 
stenar står kvar som solitärer inom gravfältets 
norra, odlingspåverkade del. Det är möjligt 
att gravfältet vid Vedeby i sin sammansättning 
uttrycker en viss särart men förmodligen är detta 
en form av variation som finns även på övriga 
gravfält. Snarare är det likheterna med andra 
gravfält som är mest påtaglig. Man kan anta att 
de som gravlagt sina döda på platsen anknutit till 
landskapets regionala gravsed.

I Blekinge har få undersökningar gjorts av 
gravar från yngre järnåldern och mycket av den 
kunskap vi har idag bygger på äldre fynd som 
framkommit utan fackmässig undersökning. Det 
gör att det finns en begränsad erfarenhet av hur 
yngre järnåldersgravfält i Blekinge egentligen 
ser ut under ytan. Vid Vedeby-undersökningen 
utgjorde område A ett tvärsnitt igenom en 
intensivt använd del av gravfältet. Ett liknande 
snitt genom en del av ett gravfält fick man även 
vid en undersökning 1978 vid Kasakulle nära 
Johannishus (RAÄ 45-46 i Hjortsberga socken). 
Inför en vägbreddning undersöktes en knappt tio 
meter bred och trettiofem meter lång korridor 
genom gravfältet (Svanberg 2003b:318ff, 
Nagmér1982). Under markytan dolde sig här 
betydligt fler gravkonstruktioner än vad som syntes 
ovan mark. På den gravfältskarta från 1938 som 
finns över området syns enbart tre stensättningar 
och en stenrad inom den undersökta ytan. Vid 
undersökningen 1978 påträffades dock åtta 
stycken yttre gravstrukturer varav några i sin 

Gravformer Gravformer Svanberg 2003 (499 st) Vedebygravfältet (84 st)
Högar 31% 37%
Runda stensättningar 25% -
Resta stenar 11% 24%
Skeppsättningar 11% 7%
Treuddar 8% 20%
Rektangulära stensättningar 8% 1%
Oregelbundna stensättningar 2% 7%
Övriga gravformer 4% 4%

Tabell 7: Fördelningen av yttre gravformer under yngre järnålder i Blekinge (utifrån Svanberg 2003b:116) och inom 
Vedebygravfältet.
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tur innehöll flera separata brandlager. Liknande 
förekomst av tätt liggande gravar hade även 
konstaterats vid en efterundersökning inom 
samma gravfält 1974 (BLM 1976). Man frilade 
då flera gravar och brandlager och påträffade även 
en jordgrav. De undersökta ytorna vid Kasakulle 
gav, liksom vid Vedeby, ett utsnitt ur gravfältet 
som visade en hög gravtäthet. 

Vid Nötanabben, en udde som sticker ut i 
Ronnebyfjärden, finns ett kustnära gravfält med 
ett nittiotal gravar. Efter att platsen drabbats av 
stormfällning gjordes fornvårdande arbeten och i 
början av 1970-talet även undersökningar av ett 
antal gravar (Persson 1976). Undersökningarna 

omfattade utvalda objekt som representerade 
olika gravformer som runda, rektangulära 
och ovala stensättningar, en treudd samt en 
skeppssättning. Gravarna kunde dateras till 
vendeltid och vikingatid och enbart brandgravar 
påträffades. Det är värt att notera att man varken 
vid Kasakulle eller vid Nötanabben påträffade 
någon grav med stenkistkonstruktion liknande 
den undersökta grav A2 vid Vedeby. 

I tidigare forskning omkring den yngre järnåldern 
i Blekinge har man ofta velat lyfta fram olika 
centralplatser i landskapet. Man har även gärna 
diskuterat frågan om huruvida det varit svear 
eller daner som kontrollerat dessa centralplatser. 
En plats som nämnts i detta sammanhang 
är Augerum, beläget på den östra sidan av 
Lyckebyån, inte långt ifrån Vedeby. Från denna 
plats finns en tidigt undersökt kvinnograv där den 
döda gravlagts i en båt med rik gravutrustning 
(Lihammer 2007:99-105). Graven har daterats 
till sen folkvandringstid eller tidig vendeltid och 
från platsen finns även ett fynd av en exklusiv 
typ av sporre med datering till vikingatid. I 
sin avhandling vill Lihammer dock nedtona 
betydelsen av centralplatser i östra Blekinge. 
Hon ser snarare uppmärksammade gravfynd och 
monument som utslag av en icke-centraliserad 
lokal elit och finner inte några belägg för att 
dessa stått under extern kontroll (2007:122f ). 
Det finns inte heller anledning att anta att 
Vedeby haft någon central funktion i bygden i 
annan bemärkelse än att här bör ha funnits en 
stabil bebyggelse, centralt belägen i den nedre 
delen av Lyckebyåns dalgång. Gravfältets storlek 
antyder att det förmodligen bör ha hört till en 
by snarare än till en gård. Denna by bör även ha 
varit ursprunget till den från historisk tid kända 
byn Vedeby.

Med förfäderna eller ”cum 
sanctis”
Historieskrivaren Adam av Bremens nämner på 
1070-talet att biskop Egino hade ”omvänt det 
vilda folkslag som kallas blekingar” (1984:208). 
Den nya religionen innebar stora förändringar 
och skedde i en tid då samhället genomgick en 
grundläggande omdaning. De två människor 
som var begravda i jordgravarna vid Vedeby 
hade själva upplevt denna förändringstid. 
Liksom de andra byborna kan de ha haft både 

Figur 50: Plan över 1978 års undersökningsyta vid Kasakulle. 
Här fanns en tät förekomst av gravar inom en begränsad yta. 
Plan från Nagmér 1982. 
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förhoppningar och farhågor omkring den nya 
tron och den nya tiden. De begravda kan ha 
hört till den första generationen som gravlades 
enligt kristen gravsed. Samtidigt kan de ha varit 
bland de sista som begravdes på byns gravfält. 
Det förefaller som om denna dubbelhet speglas i 
gravritualen. I detta avsnitt diskuteras införandet 
av kristen gravsed i Blekinge och förekomsten av 
omdeponerade brända ben i de senvikingatida/ 
tidig medeltida jordgravarna.

I boken ”Den gamla och den nya döden” 
diskuterar Tore Artelius övergången mellan 
hedendom och kristendom utifrån ett gravfält i 
norra Småland (Artelius 2010). Artelius menar 
att religionsskiftet var ett långvarigt förlopp 
(2010:50ff). Kristnandet var en process som 
innebar att man gradvis övergav den symbolik 
som var förknippad med hedniskt tänkande. 
Den förkristna gravseden under yngre järnålder 
var varierad och de rituella momenten utgjorde 
en väsentlig del av begravningen. Brandgravskick 
dominerade denna gravsed och det fanns en rad 
olika sätt att samla eller sprida de brända benen 
efter den döde (2010:227-244). Även de djur 
som brändes tillsammans med den döde bör ha 
haft en viktig rituell och symbolisk funktion. Den 
förkristna gravseden var inte oföränderlig och 
Artelius menar att man redan under vikingatid 
ser en förändring i det förkristna gravskicket 
som efterhand får en enklare ritual (2010:269). I 
samband med religionsskiftet skedde en övergång 
från brandgravar till jordgravar där den döde 
enligt kristen sedvänja begravdes med huvudet 
åt väster. Denna förändring har förmodligen 
varit en utdragen process och övergången till 
jordbegravning ska i sig inte ses som en markör 
för religionsskiftet (2010:166). Det slutliga 
övergivandet av den förkristna symboliken 
skedde inte förrän man lämnade gravfälten och 
började begrava på kyrkogårdarna (2010:157). 

Övergången till kristen gravsed vid slutet av 
vikingatid och under tidig medeltid verkar ha haft 
ett olikartat förlopp i olika områden. Ett vanligt 
drag i många delar i Syd- och Mellansverige var 
att man till en början fortsatte att begrava sina 
döda på gravfälten (Artelius 2010:137). I sin 
avhandling diskuterar Svanberg införandet av 
kristen gravsed utifrån jämförelser mellan fyra 
olika områden; sydvästra Skåne, Finnveden, 
Öland och Bornholm (Svanberg 2003b:147-
150). I det sydvästskånska området fanns 

jordgravar på gravfälten under hela vikingatiden 
men dessa hade en tydlig förkristen prägel. Här 
skedde dock ett tidigt kristet genombrott och 
de första kyrkogårdarna togs i bruk redan under 
slutet av 900-talet. Under en kortare period 
skedde begravningar med kristen karaktär 
även på gravfälten men dessa upphörde gradvis 
under första halvan av 1000-talet. På Öland, 
där jordbegravningar och brandgravskick länge 
funnits sida vid sida, såg förändringsprocessen 
annorlunda ut. Jordbegravningar enligt kristen 
gravsed började förekomma på gravfälten från 
slutet av 900-talet. Bruket av gravfälten fortsatte 
dock ända fram till slutet av 1100-talet. Svanberg 
menar att det är anmärkningsvärt att man så 
länge fortsatt att begrava på gravfälten trots att 
det funnits kyrkor på ön redan under tidigt 
1100-tal. De öländska gravfältens sena gravar 
följde kristet gravskick men det förekom även 
förkristna drag som djuroffer och nedläggning 
av vapen som gravgåvor. I ett av Svanbergs andra 
jämförelseområden, Finnveden, karaktäriseras 
utvecklingen av att det omkring år 1000 sker 
en övergång från ett enhetligt brandgravskick 
till jordbegravningar enligt kristen gravsed. 
Vad som är typiskt för Finnveden är dock att 
dessa gravar anlades på gravfälten under samma 
typ av högar som man tidigare uppfört under 

Figur 51: Fotografering av jordgraven A5. I fyllningen till 
graven fanns närmare en halv liter brända ben. 
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vikingatid. Under slutet av 1000-talet slutar 
man sedan att använda gravfälten (2003a:160). 
I det sista jämförelseområdet, Bornholm, 
upphör bruket av de förkristna gravfälten 
helt i samband med att den kristna gravseden 
införs (2003a:160). Från år 1000 och framåt 
begravde man istället sina döda på nya gravfält 
som brukades fram till dess att man började 
använda sockenkyrkornas kyrkogårdar. Utifrån 
dessa exempel visar Svanberg att införandet av 
den kristna gravseden har skett på olikartat sätt 
i alla de jämförda områdena (2003b:150). Även i 
andra delar av Sverige kan man se att övergången 
från brandgravskick till kristet influerade 
jordgravar skedde enligt varierande mönster. I 
Mälardalen verkar man liksom i Finnveden gärna 
ha kombinerat förkristna yttre gravformer som 
högar och stensättningar med kristna jordgravar 
(Andersson 2005) I Götalandskapen har man 
däremot associerat gravhögar till den förkristna 
seden och slutat att uppföra dessa i samband med 
övergången till jordgravar (Artelius 2010:121).

Hur övergången mellan förkristen och kristen 
gravsed sett ut i Blekinge är inte känt. Svanbergs 
sammanställning innehåller inte några säkra 
vikingatida jordbegravningar utan enbart 
brandgravar (2003a:180). Han menar att det 
genomgående brandgravskicket varit en del av 
den regionalt särpräglade gravseden. Detta till 
skillnad från närbelägna regioner som Öland och 

nordöstra Skåne där brandgravar och jordgravar 
förekom parallellt. Från Blekinge saknas även 
undersökta gravar från övergångstiden mellan 
sen vikingatid och tidig medeltid. Ett exempel 
på en jordgrav, dock med något oklar datering, 
finns från den tidigare nämnda undersökningen 
1974 på gravfältet vid Kasakulle (BLM 1976). 
Jordgraven påträffades under en mindre hög inom 
gravfältets södra del. Högen hade en diameter 
av 3,5 meter, var omgiven av en kantkedja och 
uppbyggd av ett stenröse övertäckt med jord. 
Centralt under högen påträffades en jordgrav 
som var orienterad i väst-östlig riktning. Den 
gravlagde var en man som lagts på rygg i graven 
med armarna längs sidorna och med huvudet i 
väster. Jordgraven var grävd igenom ett äldre 
brandlager som kunde dateras till 600-tal. Den 
gavs därför en indirekt datering till vendeltid 
eller vikingatid. Graven vid Kasakulle påminner 
mycket om Vedeby-undersökningens grav A5 
som även den var en jordgrav under en hög. 
En skillnad var dock att graven vid Kasakulle 
omgavs av en kantkedja medan A5 omgavs av en 
kantränna. Det är möjligt att denna grav, liksom 
jordgravarna vid Vedeby, anlagts vid övergången 
mellan vikingatid och äldre medeltid. 

Ett av Blekinges bäst bevarade yngre 
järnåldersgravfält är det vid Hjortsberga kyrka. 
Även om det arkeologiska fyndmaterialet från 
platsen är begränsat så kan förhållandet mellan 

Figur 52: Den undersökta jordgraven vid Kasakulle, foto taget 1974 från V. Blekinge museum.
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gravfält och kyrka säga något om övergången 
mellan förkristen och kristen tid. Gravfältet 
har ett dominerande läge på en långsträckt 
höjdrygg. När man uppförde kyrkan valde 
man att lägga den intill gravfältets norra del 
så att kyrka och kyrkogård fungerade som en 
fortsättning av den äldre gravplatsen. Andrén 
anser att man här kan se ett exempel på 
kultkontinuitet (Andrén 2002:323). Lihammer 
menar att kyrkan i sin placering har inpassats 
i ett förkristet monumentalt sammanhang 
(Lihammer 2007:135f ). Hon påpekar även att 
de medeltida kyrkornas placering i Blekinge inte 
sammanfaller med kungamaktens stödjepunkter, 
kungaleven, utan att de förmodligen uppförts på 
de platser som var knutna till en lokal elit. I fallet 
Hjortsberga kan en ätt ha valt att visa sin lokala 
anknytning genom att låta uppföra kyrkan på ett 
sätt som betonade platsens kontinuitet och ättens 
ställning. 

De undersökta gravarna A5 och A6 vid 
Vedebygravfältet är de hittills bästa exemplen 
på gravseden i Blekinge vid övergången mellan 
vikingatid och tidig medeltid. Även om 
14C-dateringarna från de båda gravarna är alltför 
vida för att mer exakt avgöra om de hör till slutet 
av vikingatid eller början av medeltiden så kan 
man notera att sannolikheten för att gravarna 
anlagts efter 1050 är stor. Detta antyder att 
seden att begrava sina döda på gravfältet fortsatt 
förhållandevis länge. I huvudsak verkar de båda 
gravarna anknyta till den nya tidens kristna 
gravsed. I sin yttre form anknyter A5 dock till 
äldre tradition eftersom den döde begravts under 
en hög omgiven av en kantränna. Om jordgraven 
från Kasakulle hör till samma tidsperiod, vilket 
inte verkar orimligt, så kan även den vara ett 
exempel på hur man låtit element från äldre 
och nyare gravsed flyta samman. Detta sätt 
att kombinera förkristna attribut med kristet 
gravskick är, som tidigare nämnts, vanligt i flera 
områden som till exempel Finnveden och på 
Öland. I denna strävan att förena den nya och 
den gamla gravseden verkar man ha haft en vilja 
att betona kontinuitet snarare än att markera en 
brytning. Det fulla genomslaget för den kristna 
gravseden kom antagligen inte förrän man började 
att begrava sina döda på sockenkyrkogården. De 
som bodde i Vedeby begravde därefter sina döda 
vid Augerum där en kyrka fanns redan under 
medeltiden. Gravplatsen, som då låg längre 
bort, delade man från och med då med socknens 

invånare och inte bara med byns egen befolkning 
och ättens medlemmar.

Något som förefaller vara speciellt för de båda 
Vedeby-gravarna A5 och A6 var den rikliga 
förekomsten av brända ben i fyllningen till 
jordgravarna. Som tidigare diskuterats verkar 
det mindre troligt att de brända benen skulle 
hamnat där av en slump. Det förefaller snarare 
som att man medvetet lagt ned material från 
äldre brandgravar i de yngre jordgravarna. I 
grav A5 var brandlagerresterna koncentrerade 
till en nedgrävning i ytan av den igenfyllda 
graven. I grav A6 hade man däremot lagt ned 
rester efter ett brandlager vid gravens fotända. 
En förhållandevis stor mängd brända ben 
fanns dessutom löst spridda i fyllningen till 
båda jordgravarna. En tolkning av detta är att 
begravningsritualen i huvudsak följt kristen sed, 
men att man vid igenläggandet av graven strött i 
brända ben och brandlagerrester från äldre gravar. 
Detta förutsätter att man medvetet grävt upp 
delar av äldre gravar för att åter lägga dem i en 
ny grav. Några paralleller till bruket att deponera 
brända ben i jordgravar har inte påträffats från 
den aktuella tidsperioden. Någon mer utförlig 
efterforskning har dock inte rymts inom detta 
rapportarbete. Det är inte omöjligt att man vid 
en genomgång av jordgravar från övergångstiden 
mellan vikingatid och medeltid skulle kunna 
påträffa förbisedda exempel på denna gravsed.

Det kan förefalla främmande att i ett 
sammanhang präglat av kristet gravskick använda 
brända ben från äldre gravar i en gravritual. 
Tankemässigt verkar detta snarare anknyta till 
förkristen gravritual där det finns många exempel 
på skiftande hantering av brända ben. I den äldre 
gravseden var det vanligt att enbart en del av de 
brända benen från en kremation lades i graven 
och att andra delar kunde strös ut löst på gravfältet 
eller på boplatsen (2010:231). Omdeponeringen 
av de brända benen vid Vedeby förefaller på ett 
synkretistiskt sätt kombinera drag av både den 
gamla och den nya gravtraditionen. I gravseden 
har man anknutit till äldre ritual både genom att 
man begravt på gravfältet och genom att man 
lagt ned brända ben från ättens förkristna gravar i 
jordgravarna. Trots den nya gravseden har man på 
så vis behållit en stark markering av samhörighet 
bakåt i tiden. Tore Artelius menar att övergången 
till kristet gravskick kan ha inneburit en form av 
trauma för många människor, särskilt i trakter där 
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brandgravskicket varit ensamrådande (2010:246-
249). Den nya gravseden hade annorlunda 
symbolik och den rituella formen var enklare än 
i den förkristna traditionen. Det är möjligt att 
gravritualen vid Vedeby avsåg att fylla ett sådant 
rituellt tomrum samtidigt som man anknöt till 
äldre symbolvärden. 

Övergången till ny religion och ny gravsed har 
alltså i vissa områden präglats av brott och andra 
områden av kontinuitet. Om jordgravarna vid 
Vedeby är representativa för övergångstidens gravar 
i östra och mellersta Blekinge förefaller det som 
om man här valt att betona kontinuiteten. Man 
har fortsatt att använda gravfälten förhållandevis 
länge och man har haft en ritual med förkristna 
inslag som anknöt till en äldre symbolvärld. 
Övergångstidens gravsed i Blekinge visar i så fall 
gemensamma drag med områden som Finnveden 
och Öland snarare än de skånska regionerna. 
En gravsed som framhäver kontinuitet skulle 
stämma väl in med det mönster som Lihammers 
menar funnits i Blekinge med en lokal elit som 
starkt betonat sin förankring i det förkristna 
samhället. Gravseden kan i så fall ses som ett 
uttryck för det lokala samhällets strategi inför 
inträdet i medeltidens nya världsordning. De som 
begravdes vid Vedeby hörde förmodligen inte till 
samhällets övre skikt men de har begravts under 
former där man betonat samhörigheten bakåt i 
tiden. För den enskilda människan kan denna 
form av ritual ha varit en hjälp inför vad som kan 
ha uppfattats som en främmande gravsed. Inför 

döden kan det ha varit en trygghet att kombinera 
tanken på kristendomens gemenskap ”cum 
sanctis” med den fortsatta samhörigheten med 
ättens fäder och mödrar.

Utvärdering gentemot 
undersökningsplan
Inför undersökningen vid Vedeby gård angavs fyra 
huvudteman för projektet i undersökningsplanen. 
Dessa var; förhållandet mellan boplatsen och 
gravfältet, platsens roll i bebyggelseutvecklingen, 
gravfältets datering och karaktär samt Vedeby 
gård som en del av örlogsstaden Karlskrona. 
Av dessa frågeställningar föll den sistnämnda 
bort redan innan undersökningen eftersom den 
ströks efter önskemål från Länsstyrelsen för att 
minska kostnaderna för projektet. De två första 
frågeställningarna kunde besvaras men på ett i 
huvudsak negativt sätt. Boplatslämningarna var 
mer begränsade än förväntat och de visade sig inte 
utgöra någon sammanhållen boplats. Det tema 
som hade störst potential var det som berörde 
gravarna och här visade sig undersökningen ha en 
högre potential än vad man först kunde anta. För 
att få ut bästa möjliga resultat av undersökningen 
styrdes därför resurser över från de delar som 
berörde boplatsytorna till gravområdet. Formerna 
för detta bestämdes i samråd med Länsstyrelsen 
vid det uppföljningsmöte i fält som, i enlighet 
med undersökningsplanen, gjordes efter två 

Figur 53: Undersökningen väckte stort intresse. Här görs en visning för uppdragsgivarna Karlskrona kommun och Trafikverket.
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veckors fältarbete. Efter avslutat fältarbete gjordes 
en omfördelning av resurser för att bland annat 
göra en utökad satsning på osteologi. Även detta 
gjordes i samråd med Länsstyrelsen. Som helhet 
får man betrakta utbytet av undersökningen som 
mycket gott.

Även om projektstyrningen i detta fall 
fungerade bra så speglar skillnaderna mellan 
undersökningsplanens målsättning och 
slutresultatet ett problem. Man kan i efterhand 
konstatera att utformningen av undersökningen 
försvårades av att underlaget utgjordes av en 
förundersökning med utredningskaraktär. Det 
fanns inte några exakta uppgifter om antal 
påträffade boplatsanläggningar, inga anläggningar 
hade undersökts och inom boplatsytorna hade 
enbart schakt, men inte anläggningar, mätts in. 
Förundersökningen hade inte heller omfattat 
några dateringar av lämningarna. Resultatet 
från förundersökningen kan därför säga ha 
varit alltför översiktligt för att kunna ligga till 
grund för en slutundersökning. Med en normal 
förundersökning som underlag hade man kunnat 
göra en bättre bedömning av kunskapspotentialen 
hos områdets lämningar. Det är även möjligt 
att man kunnat hålla ned kostnaderna för 
slutundersökningen genom att tydligare fokusera 
på de mest givande kontexterna. Arbetssättet med 
en förenklad förundersökning kan varken sägas ha 
varit kvalitetsmässigt bra eller kostnadseffektivt. 

Historien omkring Vedeby gård och dess tillkomst 
är typisk för omgivningen runt Karlskrona och 
speglar de speciella förhållandena örlogsstaden 
och dess omland. Den prioritering som gjordes då 
man valde att inte låta undersöka några lämningar 
efter 1700-talsgården kan med utgångspunkt 
från förundersökningen vara rimlig. Underlaget 
från förundersökningen var så pass begränsat att 
man i stort sett inte vet något om omfattningen 
eller karaktären av lämningarna. Detta kan sägas 
spegla ett allmänt problem omkring svårigheten 
att hitta former för att dokumentera och 
undersöka kulturhistoriska miljöer från senare 
perioder. Inför en exploatering är oftast frågan 
om man ska bevara en kulturmiljö eller inte. 
Det är mer sällan man frågar sig hur man på ett 
konstruktivt sätt ska undersöka och dokumentera 
materiella lämningar i en kulturmiljö inför en 
exploatering. Kanske krävs här ett nytänkande 
för att hitta rätt former. Det finns en risk för 
att viktiga kulturvärden annars kan gå förlorade 

för att de inte passar in i en praxis som främst är 
utformad för förhistoriska fornlämningar.

Under utgrävningen visade många besökare 
samt press, radio och TV ett stort intresse 
för undersökningen. Eftersom allmänhet och 
skolor inte ingick i undersökningens målgrupp 
fanns dock inte möjlighet att svara upp till 
dessa förväntningar. Genom att lägga viss tid på 
kontakt med media kunde man dock få ut en del 
av resultaten till allmänheten. För att svara upp 
mot intresset valde Blekinge museum att genom 
museipedagogen Ola Palmgren genomföra 
visningar för tvåhundra skolelever, vilket gjordes 
utanför projektet. En lärdom av detta kan vara 
att man inte ska underskatta allmänhetens 
och skolornas intresse och att det hade varit 
rimligt att betrakta dessa som målgrupper för 
undersökningen. Man hade i så fall bättre kunnat 
ta tillvara möjligheterna till förmedling i samband 
med undersökningen.

I uppdraget ingick även att utforma en text till 
en skylt avsedd att placeras invid gravfältet. 
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Bilaga 1: Anläggningslista 

ID Undersökt % Fyndinsamling Typ Form i plan Längd Bredd Djup Form i profil Färg 
Fyllningens 
humösitet Beskrivning 

436 100 proc. Såll Brandgrav Oval 1,6 meter 0,7 meter 0,15 meter Flack 
svart och fet 
jord/sand Kraftig 

Brandgrop med svart sotig fyllning placerad i den 
övre delen av nedgrävningen A3890 till 
skelettgraven A3936 

883 100 proc.   Brandgrav Rund 0,5 meter 0,5 meter 0 meter       

 Fynd av br. ben i botten av ploglager, ev. spår av 
bortplöjd brandgrav. De brända benen var ej 
bestämbara 

1150 100 proc. Såll Brandgrav Rund 0,40 meter 0,40 meter 0,04 meter Flack Mörkbrun/svart Mellan 

 Grund nedgrävning som utgör botten av 
brandgrop (grav A6).  

1307 0 proc.   Grop               

 Ytbeskrivning: Brun sand bitvis något flammig av 
svart sot. Enstaka kolfragment.  

1522 10 proc.   Grop       0,10 meter Oregelbunden 
Brun och 
svartflammig Mellan  Ev jordlins eller yttersta botten på en grop 

1598 0 proc.   Grop                 
1633 50 proc. Handplock Grop Oval 1,05 meter 0,6 meter 0,16 meter Oregelbunden brun till mörkbrun Mellan   

1694 0 proc.   Grop Oregelbunden             
 Ytbeskrivning: brun något flammig.  

1734 0 proc.   Grop Oregelbunden               
1786 100 proc.   Grop Oval 1,0 meter 0,8 meter 0,30 meter Skålformad mörkbrun Svag   
1804 100 proc. Såll Brandgrav Oval 1,8 meter 0,95 meter 0,25 meter Flack Svart Kraftig   

2086 100 proc. Såll Brandgrav Oval 0,32 meter 0,30 meter 0,06 meter Oregelbunden Svart Mellan 

 Grund nedgrävning till brandgrav, gravkontext 
A8.  

2100 50 proc. Handplock Grop Oval 1,3 meter 0,45 meter 0,08 meter Oregelbunden brun Mellan   
2256 50 proc.   Grop Oval 2,5 meter 1,9 meter 0,30 meter Flack Svart/mörkbrun Mellan   
2652 50 proc.   Grop Oval 0,73 meter 0,60 meter 0,13 meter Oregelbunden Brun något flammig Svag   
2682 50 proc.   Grop Oval 1,20 meter 0,75 meter 0,26 meter Oregelbunden Brun något flammig     
2738 50 proc.   Grop Oval 0,60 meter 0,40 meter 0,07 meter Flack Mörkbrun Svag   
2754 50 proc.   Grop Oval 0,54 meter 0,50 meter 0,13 meter Skålformad Mörkbrun/svart Mellan   
2786 50 proc.   Grop Oval 0,60 meter 0,40 meter 0,26 meter Skålformad Brun Svag   
2862 50 proc.   Grop Rund 0,45 meter 0,40 meter 0,12 meter Flack Svart Mellan   

3890 100 proc. Såll Grop Oval 2,5 meter 0,9 meter 0,6 meter U-formad mellanbrun Mellan 

 Nedgrävning till skelettgraven A3936 inom 
graven A5.  

4475 100 proc. Såll Grop Oval 3,1 meter 1,8 meter 0,40 meter Skålformad Svagt brun färgad Svag 

 Hela nedgrävningen för A3. Fyllningen i den 
övre delen lager A4158. Fyllning i nedre delen, 
lager A20179, svagt färgad.  

4519 50 proc. Handplock Grop Oregelbunden 1,2 meter 0,9 meter 0,45 meter Skålformad Fläckig sand Mellan 

 A4519 utgjorde den yttre S och Ö kanten av en 
större nedgrävning som fortsatte in i 
schaktkanten. Fyllningen var homogen och bestod 



Bilaga 1: Anläggningslista 

av fläckig, måttligt humös sand.    

ID Undersökt % Fyndinsamling Typ Form i plan Längd Bredd Djup Form i profil Färg 
Fyllningens 
humösitet Beskrivning 

1216 0 proc.   Ej bedömda anl                 
1232 0 proc.   Ej bedömda anl                 
1297 0 proc.   Ej bedömda anl                 

1398 0 proc.   Ej bedömda anl               

 Ingen synlig begränsning men förekomst av sten i 
ytan, ej grävd, intill störning. 

1588 0 proc.   Ej bedömda anl                 
1948 0 proc.   Ej bedömda anl                 
1977 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2188 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2212 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2223 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2238 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2285 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2299 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2310 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2336 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2348 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2360 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2375 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2428 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2481 0 proc.   Ej bedömda anl                 
2580 0 proc.   Ej bedömda anl                 

2800 0 proc.   Ej bedömda anl                 

593     Stenkistkonstruktion               

 Stenkistkonstruktion till graven A2 bestående av 
kantställda stenhällar.  

20011     Grav, A1               
 Graven har till större delen legat utanför UO.  

20012     Grav, A2               

 Gravens norra del frilagd resten under vägen. 
Samtliga sidor satta med likartade flata stenhällar 
av tillmakad sten 

20013     Grav, A3               

 Stenkistliknande konstruktion orienterad i 
riktningen SV-NO. Saknar synlig gravgömma 
men anläggningens form antyder att det kan röra 
sig om en skelettgrav.  



Bilaga 1: Anläggningslista 

ID Undersökt % Fyndinsamling Typ Form i plan Längd Bredd Djup Form i profil Färg 
Fyllningens 
humösitet Beskrivning 

20014     Grav, A4               

 Gravhögens begränsning framgick av 
kantrännorna A4269 i V och A4037/A4423 i Ö. 
Den frilagda delen av A4 utgjorde den S. delen av 
graven. Centrum av högen var belägen N om UO. 
Möjligen kan nedgrävningen A4519, vara en del 
av en centralbegravning, skelettgrav? 

20015     Grav, A5               

 Gravhögens begränsning framgick av kantrännor 
som var bevarade i V och Ö. Den undersökta 
delen av graven utgjordes i huvudsak av den N 
halvan med undantag av den allra nordligaste. 
Den nordligaste delen hade dock frilagts vid FU 
och blev då dokumenterad i plan.  I det närmaste 
centralt, något förskjutet mot V, fanns en 
skelettgrav 

20016     Grav, A6               
 Överkontext till skelettgrav A1651. 

20017     Grav, A7               

 Kontext för brandgrav A1150 med intilliggande 
lager/förekomst av br. Ben 

20018     Grav, A8               

 Gravkontext till brandgrav, rest av brandgrop 
med omgivande förekomst/lager av br. ben. 

20180     Grav, A10               

 Gravkontext som omfattar fynd med 
koncentration av brända ben (A833) utan synlig 
nedgrävning.  

20182     Grav, A9                 
335 50 proc.   Härd Oval 1,2 meter 0,9 meter 0,5 meter Skålformad Mörkbrun och svart Svag   
1766 25 proc. Handplock Härd Oval 1,30 meter 1,10 meter 0,22 meter Skålformad Mörkbrun/svart Kraftig   

2047 0 proc.   Härd           svart   

 Ytbeskrivning: mörkbrun delvis svartfärgad av 
sot. Enstaka kolfragment 

2385 50 proc.   Härd Oval 1,55 meter 1,35 meter 0,12 meter Flack Svart Kraftig 
 Ev. av yngre karaktär 

2409 50 proc.   Härd Oval 0,96 meter 0,80 meter 0,16 meter Flack Svartflammig Mellan 
 Något "ung" i sin karaktär 

2448 50 proc.   Härd Oval 1,40 meter 1,25 meter 0,22 meter Flack Mörkbrun/svart Mellan   
2507 50 proc.   Härd Oval 0,85 meter 0,75 meter 0,37 meter Skålformad Mörk grå Mellan   
2526 50 proc.   Härd Rund 0,45 meter 0,45 meter 0,18 meter Skålformad Mörkbrun Mellan   
2538 50 proc.   Härd Oval 0,95 meter 0,70 meter 0,23 meter Skålformad Mörkbrun Mellan   
2631 100 proc.   Härd Oval 0,85 meter 0,80 meter 0,35 meter   Brungul/svart Mellan   
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ID Undersökt % Fyndinsamling Typ Form i plan Längd Bredd Djup Form i profil Färg 
Fyllningens 
humösitet Beskrivning 

2767 0 proc.   Härd               

 Ytbeskrivning: svart sotig och kolblandad sand 
med eldpåverkad sten.  

2775 0 proc.   Härd               

 Ytbeskrivning: svart sotig och kolblandad sand 
med eldpåverkad sten 

2812 50 proc.   Härd Oval 1,7 meter 1,6 meter 0,32 meter Oregelbunden Mörkbrun/svart Mellan   
2982 50 proc.   Härd Oregelbunden 0,60 meter 0,60 meter 0,22 meter Oregelbunden Svart Mellan   

2997 0 proc.   Härd               

 Ytbeskrivning: svart, sotig och kolblandad sand 
med inslag av eldpåverkad sten och ett bränt 
benfragment.  

2955 50 proc.   Kokgrop Oval 1,6 meter � ϖ �ז  �㔂Āer 0,60 meter Oregelbunden Brun/mörkbrun Mellan 
 Härd med underliggande kokgrop.  

464 100 proc. Såll Lager Oregelbunden 4,5 meter 2 meter 0,05 meter Flack mörkbrun Kraftig 

 Inmätning av gemensamt ytligt lager för den Ö 
kantrännan till A4 och den V kantr. till A5.  

565 100 proc.   Lager Oval 0,9 meter 0,70 meter 0,12 meter Flack svart Mellan 

 Lager med sot och kol som följer den västra sidan 
av kantrännan A4037/A4423 från ytan och ned 
till botten. 

1023 100 proc. Såll Lager Oval 0,85 meter 0,75 meter 0 meter       

 Förekomst/lager med br. ben omkring 
nedgrävningen till brandgrav, A2086, gravkontext 
A8 

1133 100 proc. Handplock Lager Rund 0,6 meter 0,6 meter 0 meter       

 Lager/förekomst av br. ben nära nedgrävningen 
till en brandgrop, A1150 (grav A7/20017).  

4158 100 proc. Såll Lager Rektangulär 2,5 meter 0,9 meter 0,2 meter Flack Mörk Mellan 

 Avlång nedgrävning med mörk och humös 
fyllning centralt i A3. Stenanhopningen i A508 
ligger i detta lager.  

20179 100 proc. Såll Lager Oval 2,7 meter 1,5 meter 0,40 meter Skålformad ljusbrun Mellan 

 Fyllning i nedre delen av nedgrävning A4475 i 
graven A3. 

1490 0 proc.   Pinnhål                 
899 0 proc.   Recent stolphål                 

1044 0 proc.   Recent stolphål               
 Anläggning med glas i ytan 

1060 50 proc.   Recent stolphål Rund 0,40 meter 0,38 meter     Ljusbrun Svag   

1075 0 proc.   Recent stolphål Rund 0,40 meter 0,40 meter         
 Fynd av järnspik/bult i ytan 

1088 50 proc.   Recent stolphål Oval 0,60 meter 0,40 meter   Skålformad Ljusbrun Svag 
 Fynd av järnspik/bult 
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1102 50 proc.   Recent stolphål Oval 0,65 meter 0,35 meter   Skålformad Ljusbrun Svag 
 Sten i ytan 

1246 0 proc.   Recent stolphål               
 Sten och järnspik i ytan 

2035 50 proc.   Recent stolphål Oval 0,34 meter 0,25 meter 0,09 meter Flack 
Mörkbrun något 
flammig Svag 

 Tegelfragment i ytan 

2116 0 proc.   Recent stolphål               

 Recent stolphål med sten i ytan och mycket svag 
fyllning 

354 50 proc. Såll Ränna   3,9 meter 0,90 meter 0,48 meter Skålformad Mörkbrun/svart Mellan 

 Den Ö delen av kantännan till graven A5. 
Fyllningen i rännan hade en mörkt brungrå färg, 
var humös och hade inslag av sot, kol och enstaka 
skärvsten. I regel homogen.    

953 50 proc.   Ränna Rektangulär 1,30 meter 0,45 meter 0,08 meter Flack Brun något flammig Svag 
 Ev. rest av dike. 

1266 0 proc.   Ränna               
 Ev. rest av dike. 

1830 50 proc. Såll Ränna   4 meter 0,8 meter 0,4 meter Skålformad mörk-ljusbrun Mellan   
2875 50 proc.   Ränna Rektangulär 4,30 meter 0,95 meter 0,21 meter Flack Svart/mörkbrun Mellan   

2930 0 proc.   Ränna Oval 1,3 meter 0,5 meter         
 Svart och sotig i ytan med enstaka kolfragment.  

3997 75 proc. Såll Ränna Rektangulär 4,0 meter 1,2 meter 0,35 meter Oregelbunden Mörk brun grå Mellan 
 Den västra sidan av kantrännan till graven A5.   

4037 100 proc. Såll Ränna   3,0 meter 1,3 meter 0,5 meter   Svart/brun Mellan 

 Tidig inmätning av kantränna, slutlig inmätning 
som A4423. Fyllning svartbrun humös sand med 
inslag av sot, kol och enstaka skärvsten.  

4269 50 proc. Såll Ränna   3,2 meter 0,95 meter 0,45 meter Skålformad Svart/sotig sand Mellan 

 Del av kantränna som utgör den V delen av 
kantrännan  till grav A4.  

4423 75 proc. Såll Ränna   5 meter 1 meter 0,45 meter Skålformad svartbrun Kraftig 

 Sista och mest rättvisande inmätningen av ränna 
som inledningsvis var inmätt som A4037. 

För beskrivning se A4037.  
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1651 100 proc. Såll Skelettgrav Oval 2,25 meter 0,85 meter 0,40 meter U-formad Brungrå/brunsvart Svag 

 Fyllningen bestod av homogen brungrå siltig 
sand med enstaka inslag av sot och kol, spridda 
brända ben påträffades i hela fyllningen. I botten 
av nedgrävningen i gravens fotände fanns ett parti 
med brunsvart fyllning med kraftigare inslag av 
sot och kol samt en tydlig koncentration av 
brända ben.  

3936 100 proc. Såll Skelettgrav Rektangulär 2,10 meter 0,6 meter 0,7 meter   mellanbrun fyllning Mellan 
 A3936 utgör själva skelettgraven i nedgrävningen 
A3890, inom graven A5 

323 0 proc.   Stolphål                 
410 50 proc.   Stolphål Oval 0,4 meter 0,4 meter 0,23 meter U-formad Mörkbrun Mellan   

623 50 proc.   Stolphål Oval 0,36 meter 0,40 meter 0,18 meter Skålformad Mörkbrun/svart Mellan 

 Stolphål, sotig sand med inslag av enstaka stenar 
varav några skärviga.  

940 0 proc.   Stolphål                 
1120 50 proc.   Stolphål Rund 0,55 meter 0,50 meter 0,25 meter Skålformad Mörkbrun Svag   
1162 50 proc.   Stolphål Oval 0,64 meter 0,55 meter 0,26 meter Skålformad Mörkbrun Svag   
1175 50 proc.   Stolphål Oval 0,96 meter 0,70 meter 0,30 meter Oregelbunden mörkbrun Svag   
1190 50 proc.   Stolphål Rund 0,30 meter 0,30 meter 0,09 meter Skålformad Mörkbrun Svag   

1200 50 proc.   Stolphål Oval 0,95 meter 0,55 meter 0,18 meter Skålformad mörkbrun Svag 
 Utdragen i ena kanten 

1343 0 proc.   Stolphål                 

1351 50 proc.   Stolphål Oval 0,36 meter 0,32 meter 0,13 meter Skålformad 
Mörkbrun något 
flammig Svag   

1361 50 proc.   Stolphål Oval 0,30 meter 0,25 meter 0,14 meter Skålformad 
Mörkbrun något 
flammig Svag   

1373 50 proc.   Stolphål Oval 0,28 meter 0,25 meter 0,11 meter Spetsig 
Mörkbrun något 
flammig Svag   

1385 50 proc.   Stolphål Oval 0,40 meter 0,32 meter 0,18 meter Skålformad 
Mörkbrun något 
flammig Svag   

1409 0 proc.   Stolphål               

1418 50 proc.   Stolphål Rund 0,30 meter 0,31 meter 0,17 meter Skålformad 
Mörkbrun något 
flammig Mellan   

1429 0 proc.   Stolphål               

 Ytbeskrivning: Brun färgad med enstaka 
kolfragment 

1476 0 proc.   Stolphål                 

1496 50 proc.   Stolphål Oval 0,34 meter 0,31 meter 0,14 meter Skålformad 
Mörkbrun något 
flammig Svag   

1508 0 proc.   Stolphål                 
1552 50 proc.   Stolphål Rund 0,30 meter 0,30 meter 0,11 meter Skålformad Brun/mörkbrun Svag   
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1563 50 proc.   Stolphål Oval 0,24 meter 0,20 meter 0,06 meter Flack brun Svag   
1571 50 proc.   Stolphål Oval 0,78 meter 0,69 meter 0,24 meter Skålformad Mörkbrun/svart Mellan   

1623 50 proc.   Stolphål Oval 1,03 meter 0,60 meter 0,16 meter Oregelbunden Brun/mörkbrun Svag 
 Stolphål med nedgrävning åt sidorna 

1683 0 proc.   Stolphål               

 Ytbeskrivning: Flammig brun sand, enstaka 
kolfragment. En sten täcker större delen av 
färgningen. Verkar sakna större djup.  

1937 50 proc.   Stolphål Oval 0,62 meter 0,5 meter 0,42 meter Skålformad 
Mörkbrun något 
flammig Svag   

1961 50 proc.   Stolphål Rund 0,31 meter 0,32 meter 0,22 meter Skålformad 
Mörkbrun något 
flammig sand Svag   

1970 0 proc.   Stolphål               
 Ytbeskrivning: mörkbrun något sotig sand  

1986 50 proc.   Stolphål Oval 0,52 meter 0,37 meter 0,09 meter Flack Mörkbrun/svart Mellan 
 Något osäkert stolphål 

1999 0 proc.   Stolphål               
 Ytbeskrivning: Brun/mörkbrun flammig sand 

2012 0 proc.   Stolphål                 
2023 0 proc.   Stolphål   
2074 50 proc.   Stolphål Rund 0,36 meter 0,36 meter 0,19 meter Spetsig Mörkbrun/svart Mella   
2438 50 proc.   Stolphål Oval 0,32 meter 0,28 meter 0,21 meter Skålformad Brun/mörkbrun Svag   
2472 50 proc.   Stolphål Rund 0,25 meter 0,25 meter 0,28 meter U-formad Brun Svag   
2496 50 proc.   Stolphål Oval 0,40 meter 0,30 meter 0,22 meter Skålformad Mörkbrun Svag   

2571 0 proc.   Stolphål               

 Ytbeskrivning: Mörkbrun något svart sotig sand. 
En mindre sten i ytan 

2592 50 proc.   Stolphål Oval 0,40 meter 0,33 meter 0,16 meter Skålformad 
Mörkbrun något 
flammig Svag   

2667 0 proc.   Stolphål               
 Mörkbrun sand lätt sotblandad 

2702 0 proc.   Stolphål               
 Mörkbrun något sotig och flammig 

2711 0 proc.   Stolphål               
 Mörkbrun något sotig och flammig 

2719 50 proc.   Stolphål Rund 0,26 meter 0,26 meter 0,14 meter Skålformad mörkbrun/svart Mellan   

2728 0 proc.   Stolphål               

 Ytbeskrivning: mörkbrun något kol och 
sotblandad sand 

2841 50 proc.   Stolphål Rund 0,35 meter 0,30 meter 0,16 meter Skålformad Mörkbrun Svag   

3012 0 proc.   Stolphål               
 Ytbeskrivning: Brun något sotig i ytan 
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3026 50 proc.   Stolphål Rund 0,30 meter 0,28 meter 0,06 meter Flack Svart Mellan   

3042 0 proc.   Stolphål               

 Ytbeskrivning:  Mötkbrun något sotig sand, lite 
kol i ytan 

3051 50 proc.   Stolphål Rund 0,30 meter 0,30 meter 0,16 meter Skålformad Mörkbrun Svag   

3062 0 proc.   Stolphål               
 Ytbeskrivning: Mörkbrun något svart sotig sand 
med kol i ytan 

3072 0 proc.   Stolphål Rund 0,45 meter 0,45 meter         

 Ytbeskrivning: Brun sand med några lättare 
sotiga partier. två större stenar i ytan 

3084 50 proc.   Stolphål Rund 0,30 meter 0,25 meter 0,24 meter U-formad Mörkbrun Svag   

3125 0 proc.   Stolphål               
 Ytbeskrivning: mörkbrun sotig sand 

4082 50 proc.   Stolphål Rund 0,25 meter 0,25 meter 0,25 meter U-formad Mörkbrun Svag   

4227 50 proc.   Stolphål Oval 0,34 meter 0,29 meter 0,28 meter Skålformad Mörkbrun/svart Mellan 
 Sand, mörkbrun/svart lätt sotig. enstaka stenar 

4239 0 proc.   Stolphål Oval 0,20 meter 0,17 meter 0,10 meter Skålformad 
Mörkbrun något 
flammig sand Mellan   

4249 50 proc.   Stolphål Rund 0,30 meter 0,30 meter 0,26 meter U-formad Mörkbrun/svart Mellan   

4260 50 proc.   Stolphål Oval 0,25 meter 0,20 meter 0,18 meter Skålformad 
Mörkbrun lätt 
flammig Mellan   
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Bilaga 2:2 

Vedeby SU – Anläggningar i område B1 (norra delen) 
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Bilaga 2:3 

Vedeby SU – Anläggningar i område B2 (södra delen) 
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Vedeby SU – Anläggningar i område B2 
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Bilaga 2:5 

Vedeby SU – Anläggningar i område C 

 

 



Bilaga 3: Fyndlista 

ID Fyndnr Material Sakord Kontext Antal Fragmentering Längd Bredd Medeltjocklek Vikt Anmärkning 
20033 17 Porfyr   464 1   45 mm 20 mm 6 mm 10 gram Avslag av porfyr 
20035 19 Bergart Bryne 1651 1 Fragment 30 mm 28 mm 11 mm 21 gram Osäkert brynefragment 
20038 22 Grönsten   4197 1   27 mm 17 mm 17 mm 19 gram Ev borrhålstapp till skafthålsyxa 
20049 32 Porfyr Föremål 2256 1 Intakt 61 mm 70 mm 65 mm 638 gram Löpare 
20051 33 Porfyr Föremål 593 1 Defekt 55 mm 65 mm 65 mm 576 gram Löpare, delvis vittrad 
20021 5 Brons     1 Fragment 25 mm 6 mm 1 mm 4 gram   
20023 7 Brons Föremål 3936 1 Fragment 20 mm 6 mm 2 mm 1 gram   
20093 71 Brons Föremål 3936 1 Fragment       5 gram Flera bronsfragment från ett föremål, ev spänne 
20081 59 Bränd lera     2 Fragment       2 gram   
20082 60 Bränd lera   464 1 Fragment 15 mm 10 mm 5 mm 1 gram   
20085 63 Bränd lera Tegel 1786 1 Fragment       6 gram   
20086 64 Bränd lera   2875 3 Fragment       5 gram   
20087 65 Bränd lera   2955 1 Fragment       2 gram   
20088 66 Bränd lera   2754 1 Fragment 20 mm 15 mm 5 mm 3 gram   
20089 67 Bränd lera   464 1 Fragment 20 mm 10 mm 8 mm 2 gram   
20090 68 Bränd lera   2448 1 Fragment 30 mm 10 mm 10 mm 5 gram   
20092 70 Bränd lera Tegel   1 Fragment 30 mm 12 mm 10 mm 5 gram   
20114 73 Bränt ben   276             Djur 
20115 74 Bränt ben   436           15 gram Människa, djur 
20116 75 Bränt ben   436           274 gram Människa, hund, obest dj. 
20117 76 Bränt ben   464           0 gram Människa, obest. 
20118 77 Bränt ben   464           0 gram Människa, djur, obest. 
20119 78 Bränt ben   464           1 gram Människa, djur 
20120 79 Bränt ben   464           0 gram Obest. 
20121 80 Bränt ben   464           0 gram Människa 
20122 81 Bränt ben   883           2 gram Obest 
20123 82 Bränt ben   1023           0 gram Människa 
20124 83 Bränt ben   1133           0 gram Obest. 
20125 84 Bränt ben   1133           0 gram Obest. (ev. människa) 
20126 85 Bränt ben   1150           15 gram Människa 
20127 86 Bränt ben   1162           0 gram Djur 
20128 87 Bränt ben   1175           0 gram Obest. 
20129 88 Bränt ben   1633           0 gram Obest. 
20130 89 Bränt ben   1651           65 gram Människa, djur 
20137 96 Bränt ben   1804           68 gram Människa, får/get 
20138 97 Bränt ben   2086           147 gram Människa 
20139 98 Bränt ben   2256           0 gram Djur 
20140 99 Bränt ben   2448           3 gram Djur 
20141 100 Bränt ben   2481           1 gram Djur 
20142 101 Bränt ben   2812           0 gram Djur 
20143 102 Bränt ben   3890           130 gram Människa, får/get, djur 
20147 104 Bränt ben   3997           0 gram Människa 
20027 11 Flinta Avslag/avfall 4269 1   15 mm 9 mm 3 mm 1 gram   
20029 13 Flinta Avslag/avfall   1   22 mm 15 mm 6 mm 1 gram   
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20030 14 Flinta Spån 1429 1 Fragment 10 mm 10 mm 3 mm 1 gram   
20031 15 Flinta Avslag/avfall 1651 1   30 mm 19 mm 7 mm 5 gram Bränd 
20032 16 Flinta Skrapa   1 Komplett 30 mm 25 mm 4 mm 3 gram   
20036 20 Flinta Avslag/avfall   1   22 mm 19 mm 11 mm 7 gram Kr.flinta 
20037 21 Flinta Spån   1 Fragment 26 mm 18 mm 5 mm 4 gram Spånfragment delvis med retusch 
20039 23 Flinta Avslag/avfall   1   21 mm 21 mm 13 mm 4 gram Kr.flinta 
20040 24 Flinta Kärna   1 Fragment 70 mm 50 mm 20 mm 63 gram Kr.flinta 
20041 25 Flinta Spån   1 Fragment 30 mm 15 mm 4 mm 2 gram Kr.flinta 

20043 26 Flinta Avslag/avfall 1804 3   9-20 mm 
9-12 
mm   1 gram   

20045 28 Flinta Spån 2256 1 Fragment 31 mm 20 mm 7 mm 3 gram   
20046 29 Flinta Spån 2256 1   40 mm 12 mm 6 mm 3 gram Kr.flinta, spån med hög rygg 

20047 30 Flinta Avslag/avfall 2256 8   
12-21 
mm 

9-20 
mm   11 gram Senonflinta 

20048 31 Flinta Avslag/avfall 2256 6   6-21 mm 
5-16 
mm   4 gram kr.flinta 

20034 18 Glas Pärla 1651 1 Intakt 13 mm 12 mm 12 mm 4 gram Glaspärla i två delar med dekor 
20019 3 Järn Föremål   1 Fragment 25 mm 20 mm 20 mm 19 gram   
20020 4 Järn     1 Fragment 20 mm 17 mm 3 mm 3 gram   
20022 6 Järn Pryl 3936 1 Fragment 50 mm 6 mm 6 mm 5 gram   
20024 8 Järn Föremål 3936 1 Fragment 60 mm 40 mm 10 mm 36 gram   
20025 9 Järn Föremål 1651 1 Fragment 80 mm 20 mm 10 mm 11 gram   
20026 10 Järn Föremål 1651 1   25 mm 15 mm   2 gram   
20181 105 Järn Kniv 3936 1 Intakt       0 gram delvis bevarat trähandtag 
20052 34 Keramik Kärl 623 1 Fragment 30 mm 21 mm 10 mm 10 gram Keramikfragment 
20053 35 Keramik Kärl   2 Fragment       17 gram L:35mm, Br:22mm, tj: 12mm. L:20mm. br:18mm,tj:10mm 
20054 36 Keramik Kärl   1 Fragment 31 mm 26 mm 5 mm 8 gram Hals? 
20055 37 Keramik Kärl   1 Fragment 21 mm 21 mm 6 mm 4 gram I anslutning till A2631 
20056 38 Keramik Kärl 1786 1   26 mm 23 mm 8 mm 6 gram   
20057 39 Keramik Kärl 1150 1 Fragment 25 mm 23 mm 10 mm 6 gram Kan vara FRJÅ. Markerad bottenkant 
20058 40 Keramik Kärl 354 1 Fragment 46 mm 19 mm 15 mm 14 gram Nära botten på kärlet 
20059 41 Keramik Kärl   1 Fragment 30 mm 20 mm 6 mm 5 gram   
20060 42 Keramik Kärl 2448 2 Fragment     6 mm 12 gram L:35 mm, Br 24mm. L: 24 mm, br: 25 mm. Delrabbad? 
20061 43 Keramik Kärl 464 2 Fragment 15 mm   6 mm 3 gram   
20062 44 Keramik Kärl   1 Fragment 10 mm 8 mm 3 mm 1 gram   
20063 45 Keramik     1 Fragment 40 mm 40 mm 9 mm 22 gram   
20064 46 Keramik Kärl 464 4 Fragment       9 gram 4 st fragment varav en mynningsskärva 
20065 47 Keramik Kärl   1 Fragment 26 mm 20 mm 12 mm 6 gram   
20067 48 Keramik Kärl 3890 1 Fragment 30 mm 25 mm 6 mm 5 gram   
20068 49 Keramik Kärl 2631 1 Fragment 15 mm 15 mm 6 mm 2 gram   
20070 50 Keramik Kärl 1804 58 Fragment       122 gram Fragment från gravurna? AIV. Mynning till botten 
20071 51 Keramik Kärl 2256 5 Fragment       4 gram   
20072 52 Keramik Krus   1 Fragment 48 mm 20 mm 4 mm 6 gram Saltglaserat 
20073 53 Keramik Kärl 1162 2 Fragment     7 mm 6 gram   
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20074 54 Keramik Kärl   1 Fragment 27 mm 19 mm 9 mm 5 gram   
20075 55 Keramik Kärl 464 2 Fragment 20 mm 10 mm 6 mm 3 gram   
20076 56 Keramik Kärl   1 Fragment 30 mm 20 mm 8 mm 8 gram   
20078 57 Keramik Kärl 354 2 Fragment 15 mm 11 mm   2 gram Troligtvis rabbad 
20080 58 Keramik Kärl 3936 8 Fragment 15 mm 12 mm 7 mm 11 gram   
20083 61 Keramik Kärl 2448 4 Fragment       11 gram   
20084 62 Keramik Kärl 354 1 Fragment       1 gram   
20091 69 Keramik Kärl   2 Fragment       3 gram   
20095 72 Keramik Miniatyrkärl   1 Fragment 20 mm 15 mm 5 mm 3 gram   
20028 12 Kvarts Avslag/avfall 4269 1       4 mm 1 gram   

20044 27 Kvarts Avslag/avfall 2256 3   
10-26 
mm 

5-16 
mm   6 gram   

20131 90 Obränt ben   1651             Människa 
20132 91 Obränt ben   1651             Människa 
20133 92 Obränt ben   1651             Människa 
20134 93 Obränt ben   1651             Människa 
20135 94 Obränt ben   1651             Människa 
20136 95 Obränt ben   1651             Människa, kranium 
20145 103 Obränt ben   3936             Människa, skelettgrav 
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Bilaga 4:2 Vedeby SU – Fynd i område B1 (norra delen) 
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Bilaga 4:3 Vedeby SU – Fynd i område B1 (södra delen) 
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Bilaga 4:4 Vedeby SU – Fynd i område B2 
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Bilaga 4:5 Vedeby SU – Fynd i område C 
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Bilaga 5: Anläggningsprofiler

0 m 1 m 2 m

A1651 mot sydväst. 1) Brungrå siltig sand med inslag av kolfragment och sot. Sprida brända benfragment i hela fyllningen, 
2) Brunsvart siltig sand med kraftigt inslag av kol/sot samt brända benfragment. Detta parti med sotigare fyllning innehåll de 
flesta fynden, 3) F2678 som framkom i profilen, 4) gulgrå steril sand

1

2 3
4

A1651

A335

4

3

1m0 m

1

2

A335, härd, mot väster. 1) Sotig svart sand, 2) Svart 
sotig sand med stort kolinslag, 3) svagt humös mörkbrun sand 
blandad jord, 4) steril ljusbrun/gul sand

A354

1

0 m

4

1 m

2

3

A354, ränna, mot NV. 1) Mörkbrun/svart lätt sotig sand 
med  enstaka kolfragment. Enstaka sten mellan 0,25-0,12 m. 
Några fragment bränd lera, 2) mörkbrun gul lätt sotig sand, 
3) Brun lätt rostfärgad sand, stolphål, 4) Steril gul sand

A436
1 m0 m

2
1

A436, brandgrav mot norr. 1) Fet sotig sand/jord med  
stort inslag av brända ben samt enstaka keramikgragment, 2) 
överlagrar A3926. 

A410

2 1

1 m0 m

A410, stolphål, mot norr. 1) Mörkbrun mellan humös 
sand med sot, 2) ljus steril sand.

A565

2
1

3

1 m0 m

A565, härd, mot nordväst. 1) Mörk sotig sand med 
inslag av kol, 2) omgivande A464, 3) ljus steril sand.

A623

1

0 m 1 m

23
4

A623, stolphål, mot norr. 1) Mörkbrun/svart lätt sotig 
sand med enstaka mindre stenar. Fynd av ett keramikfragment 
2) gulbrun sand, 3) gul lätt rostfärgad steril sand, 4) angräns-
ande ränna A4269. 



2

A1804

3

2 m1 m0 m

1
2

A1804, ränna, mot norr. 1) Fet sotmättad svart sandig jord med 
inslag av kermik och brända ben, 2) mörkbrun sand med inslag av jord, 
3) brungul sand. 

A1786
1 m0 m

2
1

A1786, grop mot väster. 1) Svagt 
humös mörkbrun jordblandad sand 2) steril 
ljusbrun något rostfärgad sand.

0 m 1 m 2 m

A2256

4
1

2
3

A2256 mot norr. 1)Svart och sotig sand med kolfragment. Inslag av skärvig och skörbränd sten (0,10 - 0,04 m). Fynd av 
keramik, flinta, brända ben, löpare/knacksten, 2) mörkbrun något flammig och sotig sand. Enstaka skörbrända stenar. Fynd 
av brända ben och flinta, 3) steril ljus sand, 4) kolprov

A2507 och A2526
0 m 1 m

3 2

1

A2507 (till vänster) och A2526, härdar/kok-
gropar mot norr 1) Mörkgrå humös sand med stort 
inslag av skärvig sten mellan 0,1-0,2 m i diameter, 
2) sotig lins, 3) steril ljus sand.
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A3997
0 m 1 m 2 m

1
2

3

4

A3997 mot söder. 1) Vägkant, 2) matjord, 3) brun humös 
sand, 4) steril sand.

A4037

A4037, ränna, mot norr. 1) Brun humös sand (A3997), 2) lätt humös 
brun sand, mörkare längst i väst där A565 ligger, 3) steril sand. 

1 m0 m 2 m

1 

2
A565

A3997

3

A4197

0 m 1 m  2 m

2 1
3

4
5

6

A4197, stenpackning, mot norr. 1) Mörkbrun karftigt humös sand (A4158) 
2) ljusbrun måttligt humös sand (undre delen av A4158), 3) mörk fyllning i rän-
nan A4307, 4) ränna A3997, 5) A4519, 6) steril ljus sand.  

A2538

3

 0 m 1 m

A2538, härd/kokgrop mot norr. 1) 
Brun måttligt humös sand med skärvig 
sten, 2) sotig sand med kol och kraftig 
packning av skärvig sten mellan 0,1-0,2 m 
i diameter, 3) steril ljus sand. 

kolprov 1
2
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A4519
0 m 1 m 2 m

1

2

3

A4519, grop, mot norr. 1) Ploglager, 2) lätt humös brun 
sand, 3) steril sand. 

A4239
0 m 1 m

1
2
A4239, stolphål, mot söder 1) Mörkbrun något flammig 

sand, 2) gul något rostfärgad sand.

A4227
0 m 1 m

1

2

A4227, stolphål, mot norr.1) Mörkbrun lätt sotig sand 
med två stenar i botten (enkel stenskoning?) 2) gul något 
rostfärgad sand.

A4249
0 m

1

2

1 m

A4249, stolphål, mot norr 1) Mörkbrun något flammig 
sand med en sten, 2) gul något rostfärgad sand.

A4260
0 m 1 m

12
A4260, stolphål, mot väster 1) Mörkbrun något flam-

mig sand, 2) gul något rostfärgad sand.

A4269
0 m 1 m

1

2

34
A4269, ränna, mot söder. 1) Svart gulaktig sotig sand, 

2) mörkbrun/svart sotig sand med enstaka mindre stenar 
samt fynd av en kr.flinta och ett fragment bränt ben 3) 
flammig gul och svart sotig sand med enstaka mindre stenar, 
4) steril gulaktig steril sand. 

A4082

0 m 1 m

2

1

A4082, stolphål not söder. 1) Brub/mörkbrun något flam-
mig sand, 2) gul något rostförgad sand
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Inledning och material

Benen som ingår i denna analys kommer från Vedeby, fornläm-
ning RAÄ 68 i Karlskrona socken, Karlskrona kommun, Blekinge 
län . De grävdes upp av Kulturparken Småland vid en arkeologisk 
undersökning våren 2011 . Materialet består både av brända och 
obrända ben . Benen kommer från människa men det brända ma-
terialet innehåller också ben från djur .

Analys- och rapportansvarig för den osteologiska analysen är Anna 
Kloo Andersson, antikvarie vid Jönköpings läns museum . Vid den 
osteologiska analysen användes de människoskelett som förvaras i 
magasinet på Jönköpings läns museum som referensmaterial samt 
mitt eget referensmaterial av djur . Vid analysen användes även di-
verse osteologisk och anatomisk litteratur som referens .

Metod

De brända benen
Vid analysen av de brända benen noterades först om de var jordiga .  
De anläggningar där benen var mycket jordiga (A436, A1651, 
A1804, A2086 och A3890) tvättades medan övriga ben enbart put-
sades rena med hjälp av en tandborste . Detta görs för att underlätta 
identifikationen av benen och för att kunna se detaljer på dem men 
även för att benens vikt ska bli så korrekt som möjligt . Efter att de 
brända benen rengjorts, mättes deras volym och vikt fyndvis . Det 
största fragmentets längd mättes liksom en genomsnittlig storlek 
på benen . Fragmentens färg och förbränningsgrad noterades för att 
se hur pass väl brända benen var .

Noteringar om benens färg gjordes eftersom det visar vid vilken 
temperatur benen har bränts . Vid cirka 8000 C får benen en vitgrå 
färg och är i princip helt genombrända (Holck 1986:144) . Benets 
förbränningsgrad kan dock variera beroende på om det är ett ytligt 
liggande ben (till exempel kraniet) eller om det är omgivet av stora 
muskler . Ett spongiöst ben bränns också snabbare än vad ett kom-
pakt ben gör . Om man rör runt i gravbålet medan det fortfarande 
är varmt faller benen lättare sönder i mindre fragment än om benen 
är kalla (McKinley 1994:339f ) . Fragmentens storlek skulle således 
kunna påvisa om man har rört runt i bålet för att tillföra ytterli-
gare syre för att allt skulle förbrännas så mycket som möjligt . Ett 
alternativ som också diskuteras är att man har hällt vatten på benen 
för att tvätta dem rena från kol och sot före gravläggningen (ibid) .

Alla fragment som var identifierbara och bestämningsbara plocka-
des ut . För säkerhets skull upprepades proceduren minst en gång för 
att alla identifierbara fragment skulle hittas och undersökas . Varje 
fragment bestämdes därefter om möjligt till art, benslag, sida, ålder 
och kön . Även i fråga om de obestämda fragmenten gjordes om 
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möjligt en bedömning av vilken eller vilka arter de troligen härrör 
från . Denna bedömning görs utifrån om fragmenten har haverska 
kanaler (människa), deras storlek och tjocklek, hur kompakt spongi-
osan är samt därefter en jämförelse med vilka arter som redan har 
identifierats i materialet .

Skeletten
Den mark som gravfältet RAÄ 68 i Karlskrona socken ligger på 
består till största delen av sand som är ett mycket genomsläppligt 
material . När man kremerar skelett omvandlas kalciumsalterna i 
benen till kalciumapatit vilket är en nästan olöslig mineral (Bäck-
ström U .å .:19) . De brända benen har därför bevarats bra trots att de 
har legat i sand . Däremot är det värre med de två obrända skeletten 
i A1651 och A3936 som också hittades på gravfältet . Framförallt 
det förstnämnda skelettet är i mycket dåligt skick och faller sönder 
vid minsta beröring .

För att ändå försöka få ut så mycket information som möjligt ur 
skeletten togs de varsamt upp och lades i separata kartonger . Kra-
nierna togs upp som preparat (se figur 1) och ”grävdes ut” av mig 
vid den osteologiska analysen(se figur 2) . Trots att stor försiktig-
het iakttogs när de togs upp ur graven och grävdes ut föll kraniet i 
A1651 isär i flera bitar . Kraniet i A3936 var däremot bättre beva-
rat . De båda skelettens högra sida var betydligt mer förmultnad än 
vänstersidan och fanns enbart representerad med enstaka fragment . 
Troligen beror detta på skillnader i mikroklimatet i gravarna .

Eftersom skeletten var i dåligt skick noterades alla iakttagelser som 
kunde göras av skeletten innan de penslades rena såväl som under 
tiden och efteråt för att inte förlora någon information .

Åldersbedömning
Vid åldersbedömning används så många åldersindikatorer som möj-
ligt för att ge en så korrekt bedömning som möjligt . Åldersbedöm-
ning på ben från människa kan bland annat göras utifrån kraniet, 
tänderna samt sammanväxningen mellan epifyserna (ledändarna) 
och diafysen (benkroppen) .

Kraniet består av flera ben och man kan åldersbedöma en individ 
utifrån när sömmarna (suturerna) mellan benen i skalltaket växer 
samman . Sammanväxningen (synostosen) påbörjas i vuxen ålder vid 
olika åldersintervall beroende på var i kraniet suturen sitter . Skall-
taket består av tre skikt: ett inre och ett yttre kompakt skikt (tabula 
interna respektive tabula externa) samt däremellan ett spongiöst 
skikt (diploë) . Synostosen påbörjas i tabula interna och går utåt . 
När synostosen är helt avslutad kan man oftast inte se var suturen 
har gått . Det finns dock individuella skillnader i när synostosen 
påbörjas (Gejvall 1948:161f ) . Ju äldre en individ är desto tjockare 
blir diploë på bekostnad av tabula interna och tabula externa som blir 
tunnare . Hos ungdomar eller äldre individer är det inte ovanligt att 

Figur 1. Kraniet från A1651 som preparat före ”utgräv-
ningen” och den osteologiska analysen . En växt har börjat 
gro i kraniet . Foto: Anna Kloo Andersson .

Figur 2. Kranie A1651 under ”utgrävningen” och den 
osteologiska analysen . Foto: Ingvar Röjder .
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skalltaket spjälkas i diploë på grund av värmen (Gejvall 1948:162) . 
På obrända skelett kan man bedöma ålder hos en människa uti-

från tändernas framväxt och slitage . Dessa metoder kan däremot inte 
användas på brända ben eftersom tandkronorna sprängs sönder av 
värmen vid kremering och det är ytterst sällan man hittar fragment 
av tandkronor när benen har kremerats . Tandrötter och tänder som 
ännu inte har växt fram skyddas däremot bättre av det omgivande 
käkbenet vid kremering (Gejvall 1948:159) . På kremerat material 
kan däremot rotkanalernas bredd hos vuxna användas för att skilja 
yngre och äldre individer åt eftersom rotkanalen blir smalare med 
stigande ålder när de fylls med sekundärdentin (Gejvall 1948:160) . 

Åldersbedömning på de flesta postkraniala ben gör man utifrån 
när benkroppen (diafysen) växer samman med ledändarna (epify-
serna) . Det sker vid olika tidpunkter i kroppen beroende på ben-
slag och benände . I rörbenen växer de samman vid cirka 14-21 års 
ålder men nyckelbenet har en broskig ända som förbenas först från 
cirka 20 års ålder och som inte är helt hopvuxen förrän individen är 
omkring 27 år gammal . Epifyserna på kotorna växer inte fast för-
rän vid 25 års ålder . Andra åldersförändringar såsom mineraliserat 
brosk kan även iakttagas .

Djurbenen har åldersbedömts utifrån sammanväxningen mellan 
diafyserna och epifyserna .

Könsbedömning
När man gör en könsbedömning bör så många könsskiljande drag 
som möjligt undersökas på skelettet eftersom bedömningen blir 
säkrare ju fler drag som undersöks . I kremerat material är benen 
oftast mycket fragmentariska och då kan könsbedömningen i bästa 
fall göras utifrån ett fåtal drag jämfört med om man undersöker ett 
helt skelett . När det gäller de obrända skeletten från Vedeby har 
inte alla könsskiljande drag kunnat studeras eftersom skeletten var 
så dåligt bevarade .

De delar av skelettet man kan studera för att göra en könsbe-
dömning är framförallt bäckenet och kraniet samt lårbenets och 
överarmens ledhuvud . Man måste dock vara medveten om att det 
ibland finns en viss överlappning i skillnaderna mellan män och 
kvinnor, det vill säga gracila män och kraftiga kvinnor . Just därför 
är det viktigt att man studerar så många drag som möjligt för att 
den sammanlagda könsbedömningen ska bli så säker som möjligt .

Bäckenet är den del av kroppen som är bäst lämpad att använda 
när man gör en könsbedömning eftersom kvinnans bäcken är an-
passat för barnafödande . De könsskillnader som nämns här är ett 
urval av de drag som kan studeras . Bäckenet är bredare och lägre 
hos en kvinna jämfört med hos en man . Dessutom är formen på 
bäckenets inre öppning mer bred och oval hos kvinnor medan den 
är mer hjärtformad hos män . Vinkeln vid pubissymfysen är mer 
V-formad och bredare hos kvinnor medan den är mer A-formad 
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och spetsig hos män och detsamma gäller vinkeln mellan sittbenet 
och tarmbenet (incisura ischiadica major) . Höftbenskammen på 
tarmbenet (crista iliaca) är mer S-formad hos män än hos kvinnor . 

De drag på kraniet som bland annat kan användas för könsbe-
dömning är området över näsroten (glabella), ögonhålans övre kant 
(margo supraorbitalis), pannbenets (frontale) lutning, hakan (protu-
berantia mentalis), ett litet utskott på insidan av underkäken (spina 
mentalis), vårtutskottet på tinningsbenet (processus mastoideus) samt 
muskelfästet på nackbenet (protuberantia occipitalis mastoideus) . Hos 
män är ögonhålans övre kant mer rundad och kraftigare än hos kvin-
nor medan näsroten är ett mer uppdrivet område hos män och mer 
plant formad hos kvinnor . Pannbenet är mer bakåtlutande hos män 
gentemot hos kvinnor . Hakan och dess inre utskott är kraftigare hos 
män än hos kvinnor och detsamma gäller även för vårtutskottet på 
tinningsbenet och muskelfästet på nackbenet .

När det gäller lårbenets och överarmens ledhuvud (caput femori 
respektive caput humeri) mäter man deras diameter . Gränsen mellan 
vad som är manligt och kvinnligt går vid en diameter på 45 mm . 
Om diametern på ledhuvudet är större än 45 mm är det en man och 
om den är mindre är det följaktligen en kvinna (Gejvall 1948:162f) .

Som tidigare nämnts finns det en viss överlappning mellan man-
liga och kvinnliga drag som man måste ta hänsyn till när man gör 
en könsbedömning . Könsbedömningar på kremerat skelettmaterial 
försvåras dessutom ytterligare av att ben alltid krymper med en viss 
procent i storlek när de bränns samt att fragmentens storlek oftast 
är så liten att de flesta könsskiljande drag inte kan studeras .

Beräkning av antal individer
För att beräkna hur många individer av en viss art som finns i 
ett material brukar man göra beräkningar utifrån så kallad MNI 
(Minimal Number of Individuals) . Det går ut på att man räknar 
det antal ben som finns i materialet och som man vet att det bara 
finns ett av i ett helt skelett . I vissa fall kan man även en uppenbar 
ålders- eller könsskillnad liksom storleksskillnad mellan fragment 
användas för att beräkna antalet individer .

Resultat
En del av de brända benen tvättades som tidigare nämnts före 
analysen medan resterande brända och obrända benen putsades 
rena med en tandborste . Före tvätten var en del av benen mycket 
jordiga men inte sotiga vilket tyder på att de kan ha tvättats efter 
kremeringen och före gravläggandet .
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AL276

F20010
Benen i fyndet väger 0,5 g . De tre fragmenten har en längd av 7,3 
mm, 7,7 mm och 15,7 mm . De är vita och helt förbrända . Benen 
kommer från djur av obestämd art .
Djur: 2 diafyser, 1 rörbensdiafys .

Sammanfattning AL276
Benen från djuret i AL276 har inte kunnat artbedömas men det 
finns inget som tyder på att de kommer från mer än en individ .

A436

F757
Benen har en volym av 0,15 dl och väger 14,2 g . Det största frag-
mentet är 42,6 mm långt medan medellängden är 19,4 mm . Benen 
är jordiga men är därunder vita och helt förbrända . Benen kommer 
från människa (0,8 g), medelstort till stort djur (8,6 g) och obe-
stämda fragment (4,8 g) från främst djur men även från människa .
Människa: 1 diafys .
Djur, medelstort till stort: 1 mandibula med alveol, 1 rörbensdiafys .
Obest: diafyser, spongiöst ben, fragment .

F20009
Benen har en volym av 3,0 dl och väger 273,5 g . Det största frag-
mentet är 43,2 mm långt medan medellängden är 13,1 mm . Frag-
menten är jordiga samt vita och helt förbrända . Något fragment 
är dock ljusgrått och således något sämre bränt . Två fragment har 
ljusgröna prickar efter ett kopparhaltigt föremål . Benen kommer 
från människa (28,4 g), en stor hund (10,3 g), ben från troligen två 
djur som var medelstora till stora (11,4 g) samt obestämda fragment 
från människa och djur (223,4 g) .
Människa: 1 processus zygomaticus ossis temporalis (sin, ej fastvuxen), 
1 fragment temporale, 1 kraniefragment med sutur (går ej avgöra 
om synostosen är påbörjad eller ej), 1 kraniefragment med sutur 
(synostosen ej påbörjad), 2 kraniefragment (1 med tunn diploë och 
en med tjockare diploë), 1 caput mandibulae, 2 metafys (troligen 
kotkropp), 1 epifys, 20 diafyser, 4 diafyser femur .
Hund, stor: 3 tandrötter (1 molar och 2 troligen molarer), 1 svans-
kota, 1 acceessorium (dx), 1 carpale I (dx), 1 calcaneus (dx), 1 phalanx 
(distal ände), 12 diafyser, 11 rörbensdiafyser .
Djur, medelstort till stort djur: 1 ev condylus occitipalis, 1 epifys 
(fastvuxen), 6 epifyser (ej fastvuxna), 1 metafys (epifysen ej fast-
vuxen), 1 carpal/tarsalben .
Obest: kraniefragment, tandrötter, kotfragment, epifyser, diafyser, 
rörbensdiafyser, spongiöst ben, fragment .
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Sammanfattning A436
Benen från A436 har en volym av 3,15 dl och de väger 287,2 g . Det 
största fragmentet är 43,2 mm långt medan medellängden är 16,3 
mm . Benen kommer från människa (29,2 g), en stor hund (10,3 
g), två medelstora till stora djur (20,0 g) och obestämda fragment 
från människa och djur (228,2 g) .

Från människa finns det i anläggningen några fragment med 
sutur och där har sammanväxningen (synostosen) inte påbörjats . 
Ett skalltaksfragment har tunn diploë medan ett annat fragment 
har tjockare diploë . Inget av fragmenten har tydligt kunnat visa på 
individens ålder men det troliga är att det är en vuxen individ som 
eventuellt har varit ung . Det finns inget fragment från människa 
som har kunnat användas för könsbedömning . 

I anläggningen finns ben från en stor hund men det finns även 
obestämda djurfragment som kommer från två djur som är medel-
stora till stora . Det mest troliga är att en del av fragmenten från de 
obestämda djuren kommer från den stora hunden medan resterande 
fragment kommer från ett medelstort till stort djur av obestämd art . 
Bland djurbenen finns fragment från metafyser och epifyser där en 
del är fastvuxna medan andra inte har vuxit fast . De fragment som 
har kunnat identifieras som hund tyder på att den var fullvuxen 
medan det andra djuret troligen var ett ungdjur .

Anläggningen innehåller således ben från tre individer: en män-
niska, en stor hund samt ett medelstort till stort ungdjur av obe-
stämd art .

A464

F3930
Benen har en volym som är mindre än 0,1 dl och väger 2,4 g . 
Fragmenten är 8,2 mm, 13,4 mm, 19,6 mm samt 26,5 mm långa . 
Benen är vita och helt förbrända samt jordiga . De kommer från 
människa (2,0 g) samt obestämda fragment (0,4 g) .
Människa: 1 diafys, 1 rörbensdiafys .
Obest: 2 diafyser .

F3932
Benens volym är mindre än 0,1 dl och de väger 0,8 g . Det största 
fragmentet är 13,9 mm långt medan medellängden är 6,2 mm . 
Benen kommer från människa (0,4 g), djur av obestämd art (0,2 
g) samt obestämda fragment (0,2 g) .
Människa: 1 diafys .
Djur: 1 diafys .
Obest: 2 diafyser .
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F3933
Benen har en sammanlagd vikt av 1,0 g . Fragmenten är 8,2 mm, 
11,2 mm samt 11,8 mm långa . De är vita och helt förbrända samt 
jordiga . Benen kommer från människa (0,5 g), djur av obestämd 
art (0,3 g) samt obestämda fragment (0,2 g) .
Människa: 1 diafys .
Djur: 1 rörbensdiafys .
Obest: 1 fragment .

F4114
Fragmentet är 18,4 mm långt och har en vikt av 0,7 g . Det är vitt 
och helt förbränt samt jordigt . Benet har inte kunnat artbestämmas .
Obest: 1 diafyser (eventuellt ett kraniefragment) .

F4116
De två fragmenten väger 0,7 g och är 16,0 mm respektive 16,6 mm 
långa . De är vita och helt förbrända . Benen kommer från människa 
(0,6 g) samt obestämda fragment (0,1 g) .
Människa: 1 diafys (eventuellt ett rörben) .
Obest: 1 diafys .

Sammanfattning A464
Benen i A464 har en volym av cirka 0,1 dl och de väger 5,6 g . Det 
största fragmentet är 26,5 mm långt medan medellängden är 13,6 
mm . Benen kommer från människa (3,5 g), djur av obestämd art 
(0,5 g) och obestämda fragment (1,6 g) från både människa och djur .

Det finns inget fragment från människa som har kunnat användas 
för ålders- eller könsbedömning . Djuret har inte kunnat artbedö-
mas . Det finns inget som tyder på att det finns ben från mer än en 
individ per art .

A883

F898
Fyndet innehåller ett fragment obränt ben som är 27,2 mm långt 
och väger 2,1 g . Benet har inte kunnat artbedömas .
Obest: 1 diafys .

Sammanfattning A883
A883 innehåller endast ett fragment som inte har varit möjligt att 
artbedöma .
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A1023

Fnr 1042
Benen i fyndet har en volym av 0,2 dl och de väger 12,6 g . Det 
största fragmentet är 24,8 mm långt medan medellängden är 12,9 
mm . Benen är vita och helt förbrända men något fragment är mer 
ljusgrått och således något sämre bränt . Benen kommer från män-
niska (7,3 g) och obestämda ben från människa (5,3 g) .
Människa: 2 kraniefragment (något tjockare diploë), 1 kraniefrag-
ment med sutur (synostos pågår i diploë, suturen ej synlig i tabula 
interna, tjock diploë), 1 kraniefragment med sutur (synostos troli-
gen ej påbörjad eller så har det precis påbörjats i tabula interna), 4 
diafyser, 2 rörbensdiafyser .
Obest: kraniefragment, diafyser, rörbensdiafyser, spongiöst ben, 
fragment .

Sammanfattning A1023
Benen i A1023 kommer från människa . Det finns kraniefragment 
där synostosen har påbörjats och pågår i diploë . Några kraniefrag-
ment har tjockare diploë . Detta tyder på att benen kommer från 
en vuxen individ . Inget av fragmenten har kunnat användas för 
könsbedömning . Det finns inget som tyder på att benen kommer 
från mer än en individ .

A1133

F1149
Fyndet innehåller ett fragment som väger 0,3 g och är 10,3 mm 
långt . Benet är jordigt men därunder är det vitt och helt förbränt . 
Benet har inte kunnat artbedömas men det är inte omöjligt att det 
kommer från människa .
Obest: 1 diafys .

F1337
Ett fragment som väger 0,2 g och är 11,3 mm långt . Benet är vitt 
och helt förbränt och har inte kunnat artbedömas .
Obest: 1 diafys .

Sammanfattning A1133
De två fragmenten i A1133 har en sammanlagd vikt av 0,5 g . Det 
största fragmentet är 11,3 mm långt medan medellängden är 10,8 
mm . Benen har inte kunnat artbestämmas men det är inte omöjligt 
att ett av dem kommer från människa (0,3 g) .
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A1150

F1338
Benen har en volym av 0,2 dl och de väger 15,3 g . Det största frag-
mentet är 24,4 mm långt medan medellängden är 12,3 mm . Benen 
är vita och helt förbrända utom något fragment som är mörkgrått 
och sämre bränt . Benen är lätt jordiga . Benen kommer från män-
niska (5,5 g) och obestämda fragment från människa (9,8 g) .
Människa: 1 trolig kotepifys, 6 diafyser, 1 trolig diafys radius/ulna/
fibula, 2 rörbensdiafyser .
Obest: diafyser, rörbensdiafyser, spongiöst ben, fragment .

Sammanfattning A1150
Benen från A1150 är bestämda och obestämda fragment från män-
niska . Inget av fragmenten har kunnat användas för ålders- eller 
könsbedömning . Det finns inget som tyder på att benen kommer 
från mer än en individ .

A1162

F1341
Fyndet innehåller två fragment som tillsammans väger 0,2 g . Det 
största är 9,7 mm långt medan det korta är 7,5 mm långt . Benen 
är vita och helt förbrända . Ett fragment kommer från djur av obe-
stämd art (0,1 g) medan det andra är obestämt (0,1 g) .
Djur: 1 diafys .
Obest: 1 diafys .

Sammanfattning A1162
Benen i A1162 innehåller två fragment varav det ena kommer från 
ett djur av obestämd art medan det andra fragmentet inte har kun-
nat artbestämmas .

AS1175

F1340
Fyndet innehåller tre fragment som är så små att de inte har någon 
registrerbar vikt . Fragmenten är 2,5 mm, 3,2 mm och 4,7 mm 
långa . De är vita och helt förbrända samt obestämda .
Obest: 3 fragment .

Sammanfattning AS1175
AS1175 innehåller endast tre små fragment som inte har kunnat 
artbestämmas .
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A1633

F1650
Fyndet består av ett fragment som inte har någon registrerbar vikt 
och är 3,7 mm långt . Det är vitt och helt förbränt och har inte 
kunnat artbedömas .
Obest: fragment .

Sammanfattning A1633
A1633 innehåller enbart ett litet fragment som inte har varit möj-
ligt att artbestämma .

A1651

F3382, brandgrop
De brända benens volym är 0,7 dl och de väger 65,0 g . Det största 
fragmentet är 28,5 mm långt medan medellängden är 9,7 mm . Be-
nen är vita och helt förbrända utom några få fragment som delvis är 
grå och således något sämre brända . Benen var jordiga före tvätten . 
Benen kommer från människa (19,2 g), djur av obestämd art (2,2 
g) samt obestämda fragment (43,6 g) .
Människa: 1 fragment temporale, 2 kraniefragment med sutur 
(det ena fragmentet har sned sutur, synostosen är ej påbörjad), 4 
kraniefragment (mycket tunn diploë), 1 mandibula/maxilla med 
alveoler, 2 tandfragment, 13 diafyser, 1 diafys radius/ulna/fibula, 
5 rörbensdiafyser, 2 phalanges 1 eller 2, 1 trolig phalanx 2 eller 3 
(proximal epifys fastvuxen) .
Djur: 6 diafyser .
Obest: kraniefragment, spongiöst ben, diafyser, rörbensdiafyser, 
fragment .

F2840, skelettgrav
Fyndet innehåller fyra diafyser där två av diafyserna har epifyser 
som är fastvuxna .

F3189, skelettgrav
I fyndet finns delar av höger tinningsben (temporale) .

F3433, skelettgrav
F3433 innehåller en diafys med fastvuxen epifys .

F3923, skelettgrav
Fyndet innehåller vänster lårben (femur) som är mycket dåligt 
bevarat (se figur 3) . Den distala epifysen är fastvuxen medan den 
proximala epifysen (caput femori) saknas . En mindre del av bäckenet 
och höftbensgropen (acetabulum) finns också i fyndet . I den sist-
nämnda kan man tydligt se att det på en liten yta har nybildats lite 

Figur 3. Resterna av vänster lårben från A1651 . Foto: 
Anna Kloo Andersson .
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ben (osteofyter, se figur 4) . Ledhuvudet på lårbenet (caput femori) 
saknas men om det hade funnits hade det kanske varit möjligt att 
se vad som har orsakat nybildningen av ben .

F3924, skelettgrav
Fyndet innehåller diafysen av höger lårben (femur) som dock är 
mycket fragmentarisk och saknar epifyser .

F3925, skelettgrav
Fyndet innehåller kraniet som var en stor sandklump innan den 
grävdes ut i samband med den osteologiska analysen . Höger sida 
av kraniet och större delen av ansiktet är i princip helt förmultnat . 
De delar av kraniet som finns kvar är mycket dåligt bevarade och 
faller sönder vid minsta lilla beröring .

I den bakre delen av suturen mellan höger och vänster parietale 
är synostosen påbörjad i tabula interna . I denna del av suturen växer 
de samman mellan 20-40 års ålder . I suturen mellan parietale och 
occipitale är synostosen inte påbörjad vilket sker från cirka 50 års 
ålder och uppåt .

En del tänder finns bevarade i fyndet . Från överkäken finns incisiv 
1, canin, premolar 1 och 2 samt molar 1-3 (alla från vänster sida) . 
Delar av underkäken (mandibula) finns också bevarad samt en del 
tänder . Dessa är premolar 2 och molar 1-3 på höger sida samt ca-
nin, premolar 1-2 och molar 1-3 på vänster sida . Enligt Brothwells 
(1981) schema ligger molar 2 inom åldersintervall 17-25 år medan 
molar  1 och 3 ligger på gränsen mellan intervallen 17-25 år och 
25-35 år (möjligen för en viss övervikt till den senare gruppen) . 
Enligt Hillsons (1996) schema visar molar 1 på en ålder av 18-24 
år, molar 2 18-20 år och molar 3 cirka 25 år . Kraftig tandsten finns 
på sex av kindtänderna och den enda framtanden som finns bevarad .

I fyndet ingår också 3 halskotor (vertebrae cervicales) där epify-
serna är fastvuxna vid kotkroppen vilket sker vid cirka 25 års ålder .

Sammanfattning A1651
A1651 innehåller både en brandgrop samt en skelettgrav vilket 
innebär att den innehåller både brända och obrända ben .

Benen i brandgropen har en volym av 0,7 dl och de väger 65,0 g . 
Det största fragmentet är 28,5 mm långt medan medellängden är 
9,7 mm . Benen kommer från människa (19,2 g), djur av obestämd 
art (2,2 g) samt obestämda fragment (43,6 g) från både människa 
och djur . Bland benen från människa finns fragment från kraniet . 
I dessa fragment har synostosen inte påbörjats och något fragment 
har tunn diploë . Det finns även några fragment från fingrarna och/
eller tårna där den proximala epifysen är fastvuxen vilket sker vid 
cirka 15-20 års ålder . Detta tyder på att individer var vuxen men 
kanske inte särskilt gammal . Det finns inget fragment som har kun-
nat användas för könsbedömning . Djurbenen har inte varit möjliga 

Figur 4. Del av bäckenet från A1651 med nybildat ben 
(osteofyter) . Foto: Anna Kloo Andersson .
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att artbestämma . Det finns inget som tyder på att benen kommer 
från mer än en individ per art .

Skelettgraven i A1651 innehåller ben från en människa . Som 
tidigare nämnts var det mycket dåligt bevarat och föll mer eller 
mindre sönder vid beröring (se figur 5) . I kraniet var synostosen 
påbörjad i en del av suturen mellan höger och vänster hjässben (pa-
rietale) vilket sker vid cirka 20-40 års ålder . I en annan sutur, den 
mellan vänster hjässben och nackbenet (occipitale), var synostosen 
inte påbörjad vilket sker från 50 års ålder och uppåt . Den distala 
diafysen på lårbenet (femur) är fastvuxen vilket betyder att indivi-
den är äldre än cirka 20 år . En epifys på en ryggkota är fastvuxen 
vilket sker vid cirka 25 års ålder . Utifrån tänderna skulle individen 
kunna vara omkring 25 år gammal enligt Brothwells (1981) schema 
medan Hillson (1996) ger en ålder av 18-25 år . Den sammanlagda 
bedömningen av individens ålder blir därför att individen var minst 
25 år gammal när han/hon dog .

Skelettet i A1651 är tyvärr så dåligt bevarat att några könsskil-
jande drag inte har kunnat studeras . Det har heller inte varit möjligt 
att beräkna individens kroppslängd av samma anledning . På flera 
tänder kan kraftig tandsten iakttagas .

A1804

F20008
Benen har en volym av 0,8 dl och de väger 68,3 g . Det största 
fragmentet är 29,7 mm långt medan medellängden är 10,8 mm . 
Benen är vita och helt förbrända förutom något fragment som är 
grått . Benen var jordiga före tvätten . Benen kommer från människa 
(6,6g), djur och då troligen får eller get (0,4 g) samt obestämda 
fragment (61,3 g) .
Människa: 3 kraniefragment med sutur (synostosen är ej påbörjad), 
1 tandrot, 1 epifys (fastvuxen), 7 diafyser, 2 rörbensdiafyser .
Djur, troligen får eller get: 1 epifys (troligen trochlea på metacarpale 
eller metatarsale), 1 diafys .
Obest: kraniefragment, kotfragment, spongiöst ben, diafyser, rör-
bensdiafyser, fragment .

Sammanfattning A1804
Benen i A1804 kommer från människa och ett djur som troligen 
är ett får eller en get . Bland människobenen finns kraniefragment 
där synostosen inte är påbörjad men det hat inte varit möjligt att 
avgöra vilken sutur det är . Det finns också epifyser som är fastvuxna . 
Detta tyder på att det är en vuxen individ men hur gammal han 
eller hon var har inte varit möjligt att avgöra . Det finns inget som 
tyder på att A1804 innehåller ben från mer än en individ per art .

Figur 5. Resterna av kraniet i A1651 efter utgrävningen . 
Foto: Anna Kloo Andersson .



17ARKEOLOGISK RAPPORT 2011:55 •

A2086

F2099
Benen i fyndet har en volym av 2,0 dl och de väger 147,6 g . Det 
största fragmentet är 34,7 mm långt medan medellängden är 18,0 
mm . Fragmenten är jordiga samt vita och helt förbrända utom 
något fragment som är ljusgrått och således sämre bränt . Benen 
kommer från människa (63,8 g) och obestämda fragment från 
människa (83,8 g) .
Människa: 3 kraniefragment med sutur (synostos pågår i diploë, 
suturen är ej synlig i tabula interna i 2 av fragmenten), 2 kranie-
fragment med sutur (går ej avgöra om synostosen är påbörjad eller 
ej), 3 kraniefragment (tunn diploë), 1 kraniefragment (spruckit i 
diploë), 2 kraniefragment, 3 epifyser (går ej avgöra om fastvuxna 
eller ej), 24 diafyser, 4 diafyser radius/ulna/fibula, 19 rörbensdiafyser .
Obest: Kraniefragment, diafyser, rörbensdiafyser, epifyser, fragment .

Sammanfattning A2086
Benen i A2086 kommer från människa . I några av kraniefrag-
menten pågår synostosen i diploë . I några fragment är diploë tunn 
och något fragment har också spruckit i diploë. Det finns också tre 
fragment av epifyser men det har inte varit möjligt att avgöra om 
de är fastvuxna eller ej . Med tanke på att synostosen är påbörjad i 
några kraniefragment bör ändå benen komma från en vuxen indi-
vid . Inget fragment har kunnat användas för könsbedömning . Det 
finns inget som tyder på att benen kommer från mer än en individ .

A2256

F3920
Benen har en volym som är mindre än 0,1 dl och de väger 0,6 g . 
Det största fragmentet är 8,1 mm långt medan medellängden är 
6,0 mm . Benen är vita och helt förbrända förutom något fragment 
som är mörkgrått och sämre bränt . Benen kommer från djur av 
obestämd art (0,4 g) samt obestämda fragment (0,2 g) .
Djur: 3 diafyser, 1 rörbensdiafys .
Obest: fragment .

Sammanfattning A2256
Benen i A2256 kommer från djur samt obestämda fragment . Det 
har inte varit möjligt att artbestämma djuret . Det finns inget som 
tyder på att benen kommer från mer än en individ .
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A2448

F3983
Fyndet innehåller tre fragment som väger 3,2 g . De är 7,4 mm, 
12,3 mm respektive 30,1 mm långa . Benen kommer från djur av 
obestämd art .
Djur: 2 diafyser, 1 fragment .

Sammanfattning A2448
Benen i anläggningen kommer från ett djur av obestämd art . Det 
finns inget som tyder på att benen kommer från mer än en individ .

A2481

F2495
Fyndet innehåller ett fragment som väger 1,1 g och är 14,6 mm 
långt . Benet är vitt och helt förbränt och kommer troligen från ett 
djur av obestämd art .
Trol. djur: 1 diafys .

Sammanfattning A2481
Benet i A2481 kommer troligen från ett djur men det har inte varit 
möjligt att artbestämma det .

A2812

F4224
Ett fragment som är 10,7 mm långt och inte har någon registrer-
bar vikt . Det är vitt och helt förbränt och kommer från ett djur av 
obestämd art .
Djur: 1 diafys .

Sammanfattning A2812
Fragmentet i A2812 är en diafys från ett djur som dock inte har 
varit möjligt att artbestämma .

A3890

F20007
Fyndet innehåller 1,5 dl brända ben som väger 130,2 g . Det största 
fragmentet är 53,1 mm långt medan medellängden är 14,6 mm . 
Benen är vita och helt förbrända förutom något fragment som är 
grått och således sämre bränt . Benen var mycket jordiga före tvät-
ten . Fyndet innehåller ben från människa (25,9 g), får eller get (1,6 
g) samt djur av obestämd art (medelstort och stort djur) (13,0 g) 
samt obestämda fragment (89,7 g) . Några få fragment har en röd-
brun beläggning av korroderat järn och ett fragment har en grön 
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beläggning efter ett kopparhaltigt föremål .
Människa: 1 mandibula/maxilla med alveol, 2 tänder, 21 diafyser, 
2 rörbensdiafyser .
Får/get: 1 condylis occipitalis, 1 ulna (semilunaris, dx), 1 caput femori 
(går ej avgöra om den är fastvuxen eller ej), 1 condyl .
Djur, stort och medelstort djur: 3 tandfragment (troligen från får/
get eller nöt), 10 diafyser, 4 rörbensdiafyser, 1 fragment epifys (stort 
djur), 1 carpal- eller tarsalben .
Obest: kraniefragment, mandibula/maxilla, epifyser, metafyser 
(epifyserna är inte fastvuxna), diafyser, rörbensdiafyser, fragment .

Sammanfattning A3890
A3890 innehåller ben från människa och djur . Inget fragment från 
människa har kunnat användas för ålders- eller könsbedömning . 
Det finns också ben från ett får eller en get . Bland de obestämda 
djurbenen finns fragment från ett medelstort djur och ett stort djur . 
Det mest troliga är att en del av dessa ben kommer från fåret/geten  
och att resterande ben kommer från ett stort djur av obestämd art . 
Det finns inget som tyder på att benen kommer från mer än en 
individ per art .

A3936

Skelettgrav
Skelettet i A3936 är inte inmätt med olika fyndnummer såsom 
A1651 . Skelettet är inte välbevarat men de delar av kroppen som 
fortfarande finns kvar är i betydligt bättre skick än skelettet i A1651 . 
Precis som nyss nämnda skelett är vänster sida av skelettet i A3936 
bättre bevarad än den högra sidan .

Kraniet i A3936 togs, precis som skelettet i A1651, in som pre-
parat (se figur 6) och grävdes ut under den osteologiska analysen . 
Större delen av kraniets högra sida saknas . De delar av suturen 
mellan frontale och vänster parietale som kan observeras är i prin-
cip helt sluten vilket sker från cirka 30-40 års ålder . Däremot har 
inte synostosen påbörjats i suturen mellan vänster parietale och 
occipitale vilket sker från cirka 50 års ålder och uppåt . Ögonbryns-
bågen (margo supraorbitalis) ger ett neutralt till manligt intryck 
och detsamma gör den lilla knöl som sitter på insidan av hakan 
(spina mentalis) . Utsidan av hakan (protuberantia mentalis) ger ett 
mer neutralt intryck men där saknas en del av hakan . Vårtutskot-
tet  (processus mastoideus) på tinningsbenet är också neutralt medan 
muskelfästet på nackbenet (protuberantia occipitalis mastoideus) mer 
drar åt det kvinnliga hållet .

Alla tänder finns bevarade förutom incisiv 2 och canin på hö-
ger sida i underkäken . De är dock tappade post mortem, det vill 
säga efter döden . Enligt Brothwells (1981) schema för tandslitage 
ligger individen mellan åldersgrupperna 17-25 år och 25-35 år . 

Figur 6. Kraniet i A3936 som preparat före ”utgräv-
ningen” och den osteologiska analysen . Foto: Anna Kloo 
Andersson .
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Enligt Hillsons (1996) schema var åldern omkring 20-25 år . På 
en premolar, fyra molarer samt mellan incisiverna och caninen i 
underkäken kan tandsten observeras . På kindtänderna finns det 
inte så mycket tandsten men desto mer sitter på framtänderna (se 
figur 7) . Några kariesangrepp kan inte ses på tänderna, varken i 
över eller underkäken .

I graven hittades sammanlagt 12 kotor varav 7 kommer från 
halsen (vertebrae cervicales) och 3 är ländkotor (vertebrae lumbales) .
Det finns också 6 revbensdiafyser (costae), 1 spongiöst ben, 1 obe-
stämd diafys där epifysen är fastvuxen samt 4 diafyser . En mindre 
del av vänster skulderblad (scapula), samt nästan hela vänster strål-
ben (radius) och armbågsben (ulna) finns i graven . Längden på de 
bägge benen i underarmen mättes även om någon millimeter saknas 
både proximalt och distalt . Utifrån måtten på radius var individen 
minst 169,2 ± 5,01 cm och utifrån ulna minst 167,6 ± 4,97 cm 
lång (enligt Sjøvold 1990) .
Från bäckenet (ossa coxae) finns delar från både höger och vänster 
sida samt korsbenet (sacrum) . Vinkeln mellan sittbenet och tarm-
benet (incisura ischiadica major) är spetsig och tyder således på att 
det är en man . Även korsbenet har manliga drag . På vänster lårben 
(femur) var det möjligt att mäta diameterna på ledhuvudet (caput 
femori) . Den är 49,1 mm i diameter vilket är ett tydligt manligt 
drag . På höger lårben är ledhuvudets diameter 47,5-49,2 mm men 
där saknas en liten del av ledhuvudet . På vänster lårben syns tydligt 
att både den proximala och distala epifysen är fastvuxen och det 
samma gäller även skenbenet (tibia) . Längden på vänster lårben 
mättes men även här saknades någon millimeter på den distala 
epifysen . Utifrån lårbenets uppmätta längd var individen minst 
173,2 ± 4,49 cm (enligt Sjøvold 1990) .

Från vänster fot har även hälbenet (calcaneus) samt 2 mellanfots-
ben (metatarsale) identifierats . Det finns även en oidentifierad diafys .

I sanden kring kraniet i A3936 hittades även fyra fragment av 
brända ben som väger 0,1 g . Det största fragmentet är 5,9 mm 
långt medan medellängden är 4,2 mm . Det har inte varit möjligt 
att artbestämma fragmenten .

Sammanfattning A3936
Skelettgraven A3936 är ganska dåligt bevarad men är ändå i något 
bättre skick än den andra skelettgraven A1651 . Större delen av krop-
pens högra sida har förmultnat helt medan vänstersidan är något 
bättre bevarad (se figur 8) .

Utifrån vilka suturer som har slutits i kraniet verkar individen 
ha varit 30-40 år eller äldre . Slitaget av tänderna tyder dock på att 
individen var i 20-25 års åldern . Det finns dock en del individuella 
skillnader i tandslitage som beror på under vilken tidsålder indivi-
den levde, det genetiska arvet, sysselsättning och social status . På 
alla de långa rörben där det var möjligt att studera diafyserna och 

Figur 8. Det mesta av höger sida på kraniet i A3936 hade 
förmultnat helt medan vänstersidan var bättre bevarad . 
Foto: Anna Kloo Andersson . 

Figur 7. Tandsten på framtänderna i underkäken på skelet-
tet i A3936 . Foto: Anna Kloo Andersson .
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epifyserna var de varit fastvuxna vilket tyder på att individen var 
äldre än 21 år och eftersom epifyserna på ryggkotorna även är fast-
vuxna har individen varit äldre än cirka 25 år . Den sammanlagda 
åldersbedömning blir att individen blev omkring 25-30 år gammal 
men det är inte omöjligt att individen även uppnådde en ålder av 
upp till 40 år .

På kraniet och underkäken har sammanlagt fem könsskiljande 
drag kunnat studeras . Ögonbrynsbågen och hakans insida var 
neutrala till manliga medan hakans utsida och vårtutskottet på tin-
ningsbenet var neutrala . Muskelfästet på nackbenet var dock mer 
kvinnligt . Bäckenet är, som tidigare nämnts, den del av skelettet 
som bäst uppvisar könsskiljande drag . Två delar av bäckenet tyder 
på att individen är en man . Ledhuvudet på vänster lårben är 49,2 
mm i diameter vilket är så kraftigt att det bör komma från en man 
eftersom gränsen mellan manligt och kvinnligt brukar räknas vid 
45 mm . Den sammanlagda bedömningen blir att benen i skelett-
graven A3936 kommer från en man .

Längden på de långa rörbenen har kunnat mätas i tre fall (strålb-
gen, armbågsben och lårben) även om det har saknats någon enstaka 
millimeter på alla tre benen . Utifrån strålbenet skulle individen har 
varit cirka 169 cm, utifrån armbågsbenet cirka 167 cm och enligt 
lårbenet cirka 173 cm . Av de långa rörbenen är det lårbenet som 
bäst anses visa en människas kroppslängd medan han eller hon levde . 
Eftersom det saknas någon millimeter på benen är det inte omöjligt 
att tänka sig att han var 170-175 cm lång medan han levde och då 
troligen i den övre delen av spannet .

I graven hittades även fyra mycket små fragment av brända ben 
ben som väger 0,1 g . Det har inte varit möjligt att artbestämma 
fragmenten .

A3997

F4190 (?)
De två fragmenten väger tillsammans 0,5 g och är 10,9 mm respek-
tive 18,4 mm långa . De är vita och helt förbrända samt jordiga . Det 
ena fragmentet kommer från människa (0,5 g) medan det andra 
inte har kunnat artbedömas (0,0 g) .
Människa: 1 diafys .
Obest: 1 diafys .
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Sammanfattning A3997

Fyndet innehåller två fragment varav ett kommer från människa . 
Det har inte kunnat användas för ålders- eller könsbedömning .

A4269

F4309
Fragmentet i fyndet väger 0,7 g och är 18,9 mm långt . Det är vitt 
och helt förbränt samt jordigt . Benen kommer från människa .
Människa: 1 diafys .

Sammanfattning A4269
Fyndet innehåller enbart en diafys från människa som inte har kun-
nat användas för ålders- eller könsbedömning .

Lösfynd

F755
Ett fragment som väger 0,9 g och är 19,6 mm långt . Det är vitt och 
helt förbränt samt jordigt . Benet kommer från människa .
Människa: 1 diafys .

F878
Fyndet innehåller ett fragment som väger 0,3 g och är 6,9 mm 
långt . Det är vitt och helt förbränt samt jordigt . Fragmentet kom-
mer från människa .
Människa: 1 diafys .

F3292 Lösfynd i matjorden
Fyndet innehåller ett fragment som väger 1,7 g och är 23,3 mm 
långt . Benet är jordigt men är därunder vitt och helt förbränt . Frag-
mentet har inte kunnat artbedömas .
Obest: 1 diafys .



23ARKEOLOGISK RAPPORT 2011:55 •

Sammanfattning

De ben som ingår i denna analys kommer från den arkeologisk un-
dersökningen vid Vedeby, RAÄ 68 i Karlskrona socken, Karlskrona 
kommun, Blekinge . Det analyserade materialet utgörs huvudsak-
ligen av brända ben men även två skelettgravar ingår i analysen .

De brända benen
De brända benen består av 8,75 dl ben som väger 741,8 g . Det 
största fragmentet är 53,1 mm långt medan medellängden är 12,3 
mm . Benen var jordiga före analysen men de flesta kunde putsas 
rena med en tandborste medan resterande ben tvättades . Benen 
kommer från människa (162,2 g), hund (10,3 g), får/get (1,6 g), 
djur av obestämd art (41,4 g) samt obestämda fragment från män-
niska och djur (526,3 g) .

De här undersökta anläggningarna innehåller ben från tio in-
divider och det finns också två lösfynd som innehåller ben från 
människa . Av de tio individerna har fem åldersbedömts som vuxna 
medan de resterande individerna inte har kunnat åldersbedömas . 
Möjligen har två av de vuxna individerna (i A436 och A1651) varit 
unga . Det finns inte något fragment av brända människoben som 
har kunnat användas för könsbedömning . Det finns inget som tyder 
på att brandgravarna har innehållit mer än en människa per grav .

I brandgravarna har ben från sammanlag 13 djur hittats . En stor 
hund (i A436) och ett får eller en get (i A3890) har säkert kunnat 
identifieras . I dessa anläggningar finns dessutom fragment från yt-
terligare ett djur vardera . I båda fallen är det frågan om ett stort djur 
av obestämd art . Det är inte omöjligt att djurbenen i A1804 kommer 
från får/get . De resterande åtta djuren har inte kunnat identifieras 
till art eller ens storlek . Det finns dock inget som tyder på att de 
olika anläggningarna innehåller ben från mer än en individ per art .

Skeletten
En anläggning (A1651) innehöll inte bara en brandgrop med brända 
ben utan även en skelettgrav . Ytterligare en skelettgrav (A3936) hit-
tades vid undersökningen . Båda gravarna var mycket dåligt bevarade 
eftersom marken de låg nedgrävda i huvudsakligen består av sand . 
Av denna anledning togs kranierna upp som preparat och övriga 
skelettdelar lades i separata fyndlådor . Kranierna grävdes försiktigt 
ut vid den osteologiska analysen . Trots detta föll kraniet i A1651 
nästan helt och hållet sönder vid utgrävningen medan skelettet i 
A3936 var något bättre bevarat . I båda gravarna var den högra sidan 
nästan helt förmultnad medan vänstersidan var något bättre bevarad .

I A1651 fanns resterna efter en vuxen individ som var minst 25 
år gammal när han eller hon dog . De delar av skelettet som uppvisar 
könsskiljande drag var helt förmultnade varför det inte har varit 
möjligt att göra någon könsbedömning . Av samma anledning har 
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det heller inte varit möjligt att göra någon beräkning av individens 
kroppslängd . På sju av de sjutton bevarade tänderna kan kraftig 
tandsten ses .

I A3936 återfanns resterna efter en vuxen man som troligen var 
omkring 25-30 år gammal när han dog . Något drag på kraniet var 
könsneutralt och ett var faktiskt kvinnligt men de flesta dragen, och 
då framförallt på bäckenet, tyder på att det är en man . Längden på 
tre av mannens ben (strålbenet, armbågsbenet och lårbenet) kunde 
mätas även om det saknades lite ben i ändarna . Troligen var det inte 
frågan om mer än någon millimeter som saknades . Mannen var 
troligen omkring 170-175 cm lång och då förmodligen närmare 
175 cm . Tandsten har bara kunnat observeras på sex kindtänder, 
framtänderna och ena hörntanden i underkäken .
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Ordlista

Alveol – tandhåla
Atlas – första halskotan
Axis – andra halskotan hos människa
Calcaneus – hälben 
Canin – hörntand
Caput – ledhuvud 
Carpale – handloven 
Condyl – ledknapp 
Condylus occipitale – ledytan på kraniet (occipitale) mot den första halskotan
Costae – revben 
Coxae – bäckenben 
Dx (dexter) – höger 
Diafys – mittdelen av rörbenen
Diploë – spongiöst skikt mellan kraniets två kompakta skikt (se tabula externa/interna)
Distal – den bendel som ligger längst från kroppens mitt
Epifys – änden på rörbenen
Femur – lårben
Fibula – vadben 
Frontale - pannben
Glabella – området mellan ögonbrynsbågarna
Humerus – överarmsben
Incisiv – framtand 
Mandibula - underkäke
Margo supraorbitalis – ögonhålans övre kant
Maxilla – överkäke
Metacarpale – mellanhandsben
Metapodie – mellanhands eller mellanfotsben
Metatarsale – mellanfotsben 
Molar – permanent kindtand
Occipitale – nackbenet 
Parietale – hjässbenet
Phalanx (sing), phalanges (pl) – finger el tåben
Premolar – sitter mellan hörntänderna (hos en del djur framtänderna) och de permanenta kindtänderna
Proximal -  den bendel som är närmast kroppens mitt 
Radius – strålben
Sacrum – korsben 
Scapula – skulderblad
Sin (sinister) – vänster 
Spongiöst ben – svampigt ben
Sutur – söm 
Synostos – sammanväxning av  suturerna i kraniet
Tabula externa – det yttre kompakta skiktet i kraniet
Tabula interna – det inre kompakta skiktet i kraniet
Tarsale – fotroten 
Temporale - tinningsbenet
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Tibia – skenbenet
Ulna – armbågsben
Vertebrae – kota
Vertebrae cervicale – halskota
Vertebrae thoracicae – bröstkota
Vertebrae lumbale – ländkota 
Vertebrae caudale – svanskota
Zygomaticum – okben 





Under våren 2011 genomförde Kulturparken Småland en arkeologisk un-
dersökning vid Vedeby, Karlskrona . Ett flertal gravar hittades som vid den 
osteologiska analysen visade sig innehålla brända ben från tio människor 
och tretton djur varav en stor hund . Dessutom hittades två skelettgravar 
som innehöll var sin vuxen individ varav en man .
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Keramik och bränd lera från Vedeby 
 
Torbjörn Brorsson 
 
Inledning 
En av de största fyndkategorierna som påträffades vid undersökningen i Vedeby utgjordes av 
keramik. Sammanlagt påträffades 110 skärvor med en vikt av 315 g. Drygt en tredjedel av den 
totala keramikmängden framkom i brandgrav A1804. Den totala mängden bränd lera från 
undersökningen var 31 g. 
 
Keramiken är en av de viktigaste källorna till förståelsen av vad och när som har skett på 
platsen. Genom att studera och registrera materialet noggrant har så många variabler av 
keramiken som möjligt kunnat bidraga till att berätta lokalens historia. Traditionellt brukar 
keramik, i likhet med andra artefakter, främst användas för att belysa när något har ägt rum, 
men i samband med studiet av Vedebymaterialet har även andra aspekter belysts. Det gäller 
framför allt att belysa vilken typ av keramik som deponerats, vad den använts till, hur många 
kärl, under hur lång tid, med mera. 
Följande variabler av keramiken har registrerats: Vikt, antal, kontext, skärvtjocklek, största 
korn, typ av magring, dekor, ytbehandling samt kärldel. Samtliga mynningar har avtecknats 
och skärvor med passning har limmats samman. Registreringen har skett i Intrasis. 
 
Den arkeologiska bakgrunden av givetvis grunden för tolkningen av materialet, och i första 
hand är det viktigt att tidfästa inom vilken eller vilka perioder keramikmaterialen har 
deponerats.  
Utifrån keramiken finns det två huvudfaser i Vedeby. En betydande fas är övergången mellan 
yngre bronsålder och äldre järnålder och spåren är främst av boplatskaraktär. Från yngre 
järnålder och perioden 700-900 har keramik relaterats till tre olika gravar. 
Ett yngre inslag utgörs av tegel och stengods från modern tid.  
 
 
Den arkeologiska bakgrunden 
Vad gäller jämförelsematerial och andra typologiska och kronologiska studier är tyvärr en stor 
del av detta material påträffat och har bearbetats inom andra regioner, och då framför allt i 
Danmark, Skåne och i östra Mellansverige.  
 
Övergången bronsålder – äldre järnålder 
A-grupp, B-grupp, typ 4, 5, 6 och Otterböte-keramik är några av de namn som givits keramik 
från yngre bronsålder och förromersk järnålder i Skandinavien. Systemen är på intet sätt 
heltäckande utan avser exempelvis endast boplatsmaterial eller ett lokalt fenomen, såsom en 
dekortyp. Det system som fått störst genomslag är det s.k. A- och B-systemet, utarbetat av N. 
Björhem och U. Säfvestad (Björhem & Säfvestad 1993). Systemet skapades i samband med 
studien av mer än 14300 skärvor från boplatserna inom Fosie IV-grävningarna utanför 
Malmö. Författarna valde ut ett antal ledelement som sedan kom att korreleras med 14C-
dateringar.  
Man fann att följande ledelement fanns i A-gruppen: 
- Knoppar i rabbningen placerade strax under mynningen. 
- Rabbning upp till mynningskanten. 
- Fingerdrag i rabbningen. 
- Bandformig hank. 
Följande ledelement kunde hänföras till B-gruppen: 
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- Vulster med snedstreck eller nagel/fingerintryck som är omslutande eller avslutande. 
- Delrabbning vilket innebär slät överdel på rabbade kärl av tunnformig typ. 
- Silkärl. 
- Nagel/fingerintryck eller streck samt ringvulst vilka har samma placering på kärlen som 
gäller för vulsterna. 
- Hank med runt tvärsnitt. 
 
Utifrån dessa indelningar fann man vidare att bland A-gruppens ledelement fanns 30 cm höga 
förrådskärl med lätt rundad buk och svagt s-formad överdel. Man kunde även konstatera att 
varianter av dubbelkoniska kärl och kärl med konisk hals fanns i anläggningar med A-
gruppens keramik. Bland B-gruppen identifierades kärl med en höjd mellan 10 och 25 cm.  
A-gruppens keramik kan utifrån 14C -dateringar placeras i bronsålder period III, IV och en 
tidig del av period V. B-gruppens keramik omfattar perioderna V-VI och tidig förromersk 
järnålder (Björhem & Säfvestad 1993, s. 58). Deras studie visar att det inte föreligger någon 
gräns mellan brons- och järnålder, utan den ligger senare in i förromersk järnålder. 
 
Keramik från förromersk järnålder och äldre romersk järnålder hänvisas ofta till C. J. Beckers 
studie av keramik från södra och mellersta Jylland (Becker 1961). Baserat på metallfynd 
skapade Becker en typologi över mynningsformerna, och denna använts ofta även i Sverige. 
Trots att många arkeologer är väl medvetna om skillnaderna mellan Jylland och exempelvis 
Blekinge så är man i brist på jämförelsematerial ofta tvingad att jämföra med ett helt främmat 
område. Flera olika studier har visat på betydande skillnader mellan Jylland och nuvarande 
Sverige under andra förhistoriska och historiska perioder.  
 
Vendel- och vikingatid 
Keramiken vendel- och vikingatid består nästan uteslutande av den av D. Selling definierade 
AIV-keramiken (Selling 1955). Denna keramik karakteriseras av ett förhållandevis grovt 
kärlgods, oornerade kärl samt en mindre variation i kärlformer. Den vanligaste 
mynningsformen utgörs av kärl med inåtböjd och avsmalnande mynning. AIV-keramik 
dateras från omkring 700 till 1000-talet. 
AIV-keramik har med största sannolikhet använts i hushållet som antingen förvarings- eller 
kokkärl. Den användes frekvent även som gravkeramik, och det finns inga skillnader mellan 
grav- och boplatskeramik. Vad gäller den vendel- och vikingatida keramiken är det viktigt att 
notera att det är mycket svårt att urskilja keramik från exempelvis 700-talet med den från 
slutet av 900-talet. Både form och dekor förändrades inte under denna tid. 
 
 
Keramiken från Vedeby  
Kärlformer 
För att kunna fastställa kärlens ursprungliga form krävs att delar från framför allt mynningen 
och botten är bevarade. Enbart bukskärvor är med hänsyn till kärlformen av ringa betydelse. 
Från endast ett kärl har mynningen, buken samt botten påträffats, men det har inte varit 
möjligt att rekonstruera kärlet i sin helhet. Keramiken (ID20070) påträffades i brandgrav 
A1804 och det kan klassificeras som ett vendel- och vikingatida AIV-kärl. Det har haft en 
typisk utåtböjd mynning, vilket återfinns på ett av fyra kärl från perioden. På denna typ av 
kärl fanns normalt även en markerad bottenkant, vilket inte identifierats på kärlet. Däremot 
fanns en sådan botten (ID20057) i en annan brandgrav A1150. Dessa två kärl har troligtvis 
varit förhållandevis lika varandra.  
Utöver ovan nämnda kärl har endast en mynningsskärva påträffats. Skärvan (ID20064) (Fig. 
1) fanns i lager 464 och den har utifrån formen daterats till slutet av förromersk järnålder, men 
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man kan inte utesluta en datering till äldre romersk järnålder. Formen på skärvan är rak och 
själva mynningspartiet är kort.  
Inom schakt 4554 påträffades som ett lösfynd en bottenskärva (ID20095) som troligtvis 
tillhört ett miniatyrkärl. Denna typ av kärl fanns under många olika tidsperioder, men godsets 
karaktär antyder en datering till äldre järnålder eller möjligtvis slutet av bronsåldern.  
 

 
Fig. 1. Profilteckning av mynningsskärva (ID20064) i lager 464. Skärvan har daterats till förromersk 
järnålder. 
 
Ytbehandling 
På keramiken från Vedeby förekommer två typer av ytbehandling. Det är dels glättning och 
dels rabbning. 
Den dominerande ytbehandlingen på keramiken från Vedeby var glättning (Fig. 2B). Nio av 
tio skärvor har glättats, vilket sannolikt skett då krukan fortfarande var fuktig och glättningen 
utfördes med en våt hand eller med en trasa. Glättning var den vanligaste ytbehandlingen 
under hela förhistorien. En skärva (ID20054) från schakt 3134 har haft en fin glättning, vilket 
kan liknas vid en polerad yta (Fig. 2C). Denna ytbehandling var vanlig under bland annat 
förromersk järnålder. 
 
Endast åtta skärvor hade en rabbad kärlyta (Fig. 2A). Rabbningen åstadkoms med att man 
applicerade en något grövre lera på kärlytan än den som använts till själva kärlet. Rabbningen 
gjorde att kärlytan ökade, vilket sannolikt varit funktionellt betingat. Genom att öka kärlytan 
så kunde man hålla en vätska kall i kärlet under en längre tid, eftersom att leran gör att 
avdunstningen ökar vid sol och värme. Vidare har det först fram att rabbningen gjorde det 
lättare att hålla i kärlet, eftersom att man fick ett bättre grepp. De enda kontexterna med 
rabbad keramik i Vedeby var ränna A354 och härd A2448. Trots att rabbad keramik ofta 
tolkas som förvaringskärl så påträffas keramiken ofta i härdar, vilket den även gjort i Vedeby. 
Därmed bör man vara uppmärksam på att kärlen kan ha använts som någon form av kokkärl.  
Kärl med rabbad yta kan dateras till bronsålder, medan den i Skåne och västra Sverige även 
kan förläggas till förromersk järnålder. 
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Fig. 2. Exempel på olika typer av ytbehandling. A) Rabbning ID20063. B) Glättning ID20054. C) Fint 
glättad ID20070. 
 
Dekorer 
Några dekorelement på keramiken från Vedeby har inte identifierats. Detta beror sannolikt 
främst på att keramiken deponerats under tidsperioder då dekorer var ovanligt.  
 
Skärvtjocklek 
Skärvtjockleken har uppmätts på sammanlagt 18 skärvor från Vedeby. Anledningen till detta 
är få en kunskap om vilken typ av kärl som deponerats på platsen. Antalet är visserligen få, 
men det ger ändå en uppfattning om variationen i skärvtjocklek och därmed indirekt 
kärlstorlekar. Detta blir ännu viktigare då inga kärl kunnat rekonstrueras i sin helhet. 
En majoritet av tjockväggiga skärvor skulle kunna indikera ett hushållsmaterial ämnat för 
förvaring eller kokning, medan ett tunnväggigt keramikmaterial däremot skulle kunna påvisa 
en mera rituellt karaktär som exempelvis finkärl eller gravkeramik från främst äldre järnålder. 
Finkeramik kan också påvisa en högre andel serveringskärl, som exempelvis koppar. 
Skärvtjockleksfördelningen visar på ett normalmaterial där majoriteten ligger mellan 7 och 9 
mm, och medeltjockleken har beräknats till 8,6 mm. Det tunnaste kärlet påträffades som 
lösfynd och ett annat tunnväggigt kärl fanns i lager 464. Ett av de tjockväggigaste kärlen, på 
drygt 12 mm i skärvtjocklek fanns i stolphål A623. Man kan inte utesluta att skärvan varit 
placerad nära botten och att det var delar från botten av kärlet som deponerades i stolphålet. 
 
Generellt kan man konstatera att det inte finns några belägg för att tala om ett ovanligt tunn- 
eller tjockväggigt material i Vedeby, utan det får anses vara ett normalmaterial.  
Det finns ingen korrelation mellan olika typer av kontexter och skärvtjockleken utan 
materialet förefaller ha deponerats slumpartat. 
 
Gods 
Förutom stengodsskärvan (ID20072) har samtliga skärvor sannolikt framställts av leror som 
magrades med krossad bergart. Största korn har uppmätts på 22 skärvor och detta varierar 
mellan 1,2 och 4,1 mm. Medelvärdet på magringskornen är 2,5 mm, vilket tyder på att det rör 
sig om ett normalmagrat kärlgods i Vedeby.  
Bland de finare godsen märks en skärva från lager 464 och de grövre fanns i ränna A354, 
brandgrav A1150 samt i stolphål A623. Det finns därmed ett samband mellan största korn och 
skärvtjockleken, vilket bekräftas av diagrammet i figur 3. När man tillverkade ett större kärl 
magrade man även leran med större bergartskorn.  
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Kärlgodset till keramiken från Vedeby tyder emellertid på att kärlen har använts som någon 
form av hushållskärl.  
Det finns ingen korrelation mellan olika typer av kontexter och största bergartskorn i godsen 
utan materialet förefaller ha deponerats slumpartat, vilket bekräftar resultatet över 
skärvtjockleken. 
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Fig. 3. Fördelningen av största bergartskorn i godsen och skärvtjockleken visar att det fanns ett 
samband mellan dessa parametrar.  
 
Skärvlänkar 
Några tydliga skärvlänkar mellan olika skärvor kan inte konstateras. Skärvor från samma kärl 
förefaller inte ha deponerats i olika kontexter. 
 
Storleken på skärvorna och nedläggelsen 
Vikten per skärva har beräknats till 2,9 g. Detta är en förhållandevis vanlig skärvstorlek, 
vilket vittnar om att keramiken deponerats på ett traditionellt sätt. Det finns skärvor som 
slängts som avfall, men det finns även keramik i två brandgravar, och dessa har sannolikt satts 
ned hela, men delvis lösts upp eller blivit fragmenterade av andra orsaker. I skelettgraven 
A3936 påträffades åtta glättade bukskärvor och dessa kan ha tillhört ett bikärl i graven.  
I stolphål A623 fanns en större skärva som ursprungligen hade varit placerad nära kärlets 
botten, och denna skärva kan ha lagts ned som ett offer och ha fungerat som pars pro toto, en 
del av det hela. Detta var vanligt under framför allt romersk järnålder (Henriksen 1998; Carlie 
2004), och med denna idé var det viktigt att enstaka skärvor skulle få representera det hela 
kärlet och här kan finnas en stor variation i nedläggelsen. Det kan vara att kärlet skulle få leva 
vidare i en annan kontext, det kan vara att skärvor från en speciell kärltyp skulle placeras på 
en specifik plats i huset. 
 
Bränd lera från Vedeby 
Från utgrävningen i Vedeby påträffades 31 g bränd lera och leran fanns i sammanlagt i åtta 
olika kontexter. Till stor del utgjordes leran av anonyma fragment med osäker funktion.  
I grop A1786 och som lösfynd i schakt 4554 påträffades bitar som tolkats som tegel.  
I ränna A2875 fanns tre bitar lera som var delvis sintrade. De höga temperaturerna antyder att 
leran använts för metallhantverk eller varit på ett gravbål eller att leran fanns i ett hus/ugn 
som var utsatt för en eldsvåda under kraftig syretillförsel vid exempelvis en storm. 
 
Kontexter med keramik och bränd lera 
Ränna A354 
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I rännan påträffades fyra skärvor med en vikt av 17 g. Samtliga skärvor var bukskärvor och 
troligtvis fanns det både glättad och rabbad keramik i rännan. Keramiken har bedömts vara 
från slutet av bronsåldern eller förromersk järnålder.  
 
Lager 464 
I lager 464 fanns åtta skärvor med en vikt av 15 g. Samtliga skärvor var glättade och förutom 
en mynningsskärva (Fig. 1) var resterna från kärlens buk. Mynningsskärvan (ID20064) har 
bedömts vara från förromersk järnålder. 
I lagret fanns även 3 g bränd lera. Lerans funktion har inte kunnat bestämmas. 
 
Stolphål A623 
I stolphålet påträffades en keramikskärva, vars vikt var 10 g. Skärvan var en glättad 
bukskärva, men det är mycket troligt att skärvan var placerad nära botten på kärlet. 
Keramiken har daterats till bronsålder och förromersk järnålder. 
 
Brandgrav A1150 
I brandgraven fanns endast en keramikskärva och dess vikt var 6 g. Skärvan var glättad och 
bestod av en bottenskärva med en markerad bottenkant. Denna typ av keramik dateras från 
andra hälften av vendeltid till och med vikingatid.  
 
Stolphål A1162 
I stolphålet påträffades två keramikskärvor och dess vikt var 6 g. Skärvorna hade tillhört 
buken på kärlet och de var glättade. Keramiken har daterats till järnålder. 
 
Grop A1786 
I grop A1786 fanns en keramikskärva som vägde 6 g. Skärvan var glättad och den hade 
tillhört buken på kärlet. Utifrån karaktären på godset har den daterats till järnålder. 
I gropen fanns även 6 g bränd lera, som bedömts vara tegel. Det kan därmed tolkas som en 
sekundär inblandning i gropen. 
 
Brandgrav A1804 
I brandgraven påträffades 58 skärvor med en total vikt av 122 g. Skärvorna hade tillhört 
samma kärl och delar från mynningen till botten var bevarade. Kärlet var glättat och det var 
av typen AIV-keramik, med en datering från 700 till 900.  
 
Härd A2256 
I härden A2256 fanns fem skärvor med en total vikt av 4 g. Det var därmed snarast fragment 
som påträffats i härden. Keramiken utgjordes av glättade skärvor som sannolikt tillhört 
bukpartiet, och dessa daterades till äldre järnålder. 
 
Härd A2448 
I härd A2448 påträffades sex skärvor som vägde 23 g, och därmed var mängden keramik i 
härden förhållandevis stor. Samtliga skärvor var bukskärvor och den enda ytbehandlingen 
som identifierats var rabbning. Keramiken kan utifrån den rabbade ytan dateras till slutet av 
bronsåldern och förromersk järnålder. 
I härden fanns även 5 g bränd lera. Leran har troligtvis använts som någon form av 
lerpackning i härden. 
 
Härd A2631 

Bilaga 9: Rapport keramikanalys



En skärva med en vikt av endast 2 g påträffades i härd A2631. Skärvan var en glättad 
bukskärva som kan dateras till järnålder. Utifrån godset kan skärvan vara från yngre järnålder, 
men dateringen är mycket osäker. Är skärvan samtida med gravkeramiken från yngre 
järnålder skulle härden istället kunna vara resterna efter ett gravbål.  
 
Grop A2754 
I gropen fanns 3 g bränd lera. Lerans funktion har inte kunnat bestämmas. 
 
Ränna A2875 
I ränna A2875 påträffades 5 g bränd lera. Leran var delvis sintrad och den har därmed varit 
utsatt för temperaturer på mer än 1000ºC. De höga temperaturerna antyder att leran använts 
inom ett metallhantverk, eller att den varit utsatt för en kraftig eldsvåda i samband med en 
storm, då det fanns ett stort överflöd på syre eller kan leran ha härrört från ett gravbål.  
 
Kokgrop A2955 
I kokgrop A2955 påträffades en bit lera med en vikt av 2. Lerans förefaller vara magrad och 
man kan inte utesluta att fragmentet istället tillhört ett keramikkärl. 
 
Grop A3890 
I gropen påträffades en keramikskärva med en vikt av 5 g. Skärvan hade tillhört kärlets 
bukparti och den var glättad. Utifrån godsets sammansättning har keramiken daterats till äldre 
järnålder. 
 
Skelettgrav A3936 
I graven påträffades åtta keramikskärvor, vars vikt var endast 11 g, och därmed var keramiken 
mycket fragmenterad. Keramiken var glättad och har bedömts ha tillhört kärlets bukparti. Det 
har daterats till järnålder. 
I graven påträffades även två fragment bränd lera, med en vikt av 2 g. Lerans funktion har inte 
kunnat bestämmas. 
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