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Abstract: Information signs at ancient monuments. An analysis and discussion. 
Examplified by Visingsö, Jönköping county.  
Is the information given correctly in regard to modern science? For whom is the information 
and is it relavant to its public? What can be done to improve the signs regarding its contents? 
The monuments analysed are the three great burialmounds, the castle ruins at Näs, the ruins of 
the chapell of St. Laurentii and the stoneage chambergrave at Stora Busarp. All the signs are 
published by the county administrative board of Jönköping. 
 
 
 
© Magnus Reuterdahl 2005 Stockholm, Sverige. 
Alla fotografier är tagna av Magnus Reuterdahl om inte annat anges. Omslagsbild: Per Brahes 
minnessten vid St Laurentii kapell, april 2005.
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1. Inledning 
Skyltar vid fornlämningar producerade av en myndighet, t ex en länsstyrelse, RAÄ eller 
skogsvårdstyrelsen, är en officiell bild av förhistorien. De ger en introduktion rörande den 
givna fornlämningen och förhistorien till turister och besökande. Skyltarna vid 
fornlämningarna torde vara en av de vanligaste kontakterna, och ibland den enda, mellan 
allmänhet, fornlämningar och de myndigheter och institutioner vilka arbetar med 
kulturmiljövård och fornlämningar. Utifrån detta är det viktigt vilken bild av förhistorien den 
besökande har efter att ha besökt fornlämningen.  
     Exemplet Visingsö har valts ut bland annat på grund av att ön utgör en stängd kontext, 
Vättern bildar en naturlig gräns mot Visingsös omland. Detta ger att man kan anta att 
fornlämningarna har en direkt relevans gentemot varandra. Det ger också möjligheten att 
studera hur kontinuitetstankar och fornlämningarnas inbördes relationer behandlas i 
informationsmaterialet.          
     Visingsö är också intressant att studera ur aspekten som ett centralt maktcentrum från 
tidigmedeltid fram till Per Brahe den yngres dagar, det vill säga till och med början av 1700-
talet. Med hjälp av fornlämningar och skriftliga dokument från medeltid och framåt kan man 
på Visingsö följa skeenden under förhistoriens och historiens gång. Genom ortnamnen, 
borgruinerna och gravfälten kan man följa spåren efter mänsklig aktivitet på Visingsö från 
förhistorisk tid fram till och med idag. De tre stora gravfälten kan ge oss information inte bara 
om de människor som är begravda där utan också om kontinuitet och förändring i tid och rum. 
Genom att nyttja fornlämningarnas likheter och olikheter kan man sätta in dem i dess kontext 
och jämföra dem med varandra och på så sätt kunna visa upp en större historia än enbart den 
enskilda fornlämningen.  
     Min utgångspunkt i förhållande till skyltarna, dess innehåll och utformning är att de varken 
är bättre eller sämre än skyltar rörande fornlämningar på andra platser i landet, därför torde 
denna undersökning vara giltig även utanför Visingsö. Utgångsläget för att skyltarna skulle 
kunna vara bra borde ha goda förutsättningar att finnas då det sedan 1998 pågått ett 
forskningsprojekt under namnet Visingsö – Vätterns pärla. Visingsö från bronsålder till 
medeltid. I dess forskningsprogram för 2002 – 2004 anges att ett av syftena med 
forskningsprojektet är att kunskapen om Visingsös förhistoria och tidiga historia ökar och att 
dessa resultat förmedlas till en bredare allmänhet (Opublicerat forskningsprogram 2002). En 
annan anledning till valet av ämne är att det nyligen sammansatts en grupp bestående av 
representanter från Jönköpings kommun, Jönköpings länsmuseum, Statens fastighetsverk, 
RAÄ och Jönköpings länsstyrelse för att överse skyltningen på Visingsö. Detta gör att denna 
undersökning känns både angelägen och viktig att göra.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera faktainnehållet och illustrationerna på de skyltar 
som producerats av Jönköpings länsstyrelse på Visingsö, då dessa utgör den officiella bilden 
av förhistorien i detta område, presenterat av en myndighet. I undersökningen studeras hur 
forntiden framställs i förhållande till gängse forskning i text och bild. Illustrationerna ger den 
besökande en direkt bild av förhistorien vilket gör att det är av stor vikt att dessa är relevanta 
och historiskt korrekta. Texterna bör reflektera över den givna fornlämningen och dess roll i 
landskapet. Vidare bör fakta som presenteras vara både korrekt och relevant för målgruppen. 
Då det sedan 1998 pågått ett forskningsprojekt kring Visingsö om förhistorien och medeltiden 
är det av intresse av se huruvida den faktakorpus som samlats in slår igenom i skyltningen av 
fornlämningarna. Den första produkten av detta forskningsprojekt utkom 2000 i form av 
boken Visingsö Artiklar där tolv artiklar presenterar Visingsö från bronsålder till medeltid. 
     Mina frågor till materialet är om de påståenden som presenteras på skyltarna representerar 
den ackumulerade forskningen? Hur framställs forntidens människor, samhällen och riter i 
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bilder respektive text? Till vem riktar sig information? Är informationen relevant för denna 
grupp? Hur kan informationen respektive informationsgivande förändras och/eller förbättras?  

1.3  Metod 

Den primära metoden i denna undersökning kan sägas vara kvalitativ och komparativ. Det 
kvalitativa elementet utgörs av att vissa fornlämningar utvalts samt att påståendena i 
skyltmaterialet valts ut. Dessa påståenden har sedan komparerats mot fakta presenterat i 
diverse böcker, artiklar, uppsatser och avhandlingar. Illustrationerna jämförs dels utifrån den 
fornlämning de skall illustrera och dels utifrån de fakta som presenteras i undersökningen. 
Kring varje skylt förs en kortare diskussion kring texterna och illustrationerna. I dessa 
diskussioner ges det uttryck för vad som är bra respektive dåligt och vad som kan göras för att 
förbättra det som är dåligt eller mindre bra. Den löpande diskussionen skall ses som en 
sammanfattning av text- och bildanalys.  
      För insamlingen av skyltmaterialet har två resor till Visingsö företagits, den 19 januari och 
den 28 april 2005. Vid dessa tillfällen har skyltarna fotograferats med digitalkamera för att 
kunna avläsas och transkriberas till denna undersökning. Alla bilder som presenteras inom 
undersökningen har avfotograferats digitalt från skyltarna vid fornlämningarna. Bilderna har 
sedan bearbetats digitalt, de har gjorts svartvita och storleken har modifierats för att passa det 
tryckta formatet.  

2.  Forskningshistorik  
Per Brahe den yngres skyltning av fornlämningar på Visingsö under 1600-talet kan sägas vara 
den första skyltningen av fornlämningar på Visingsö. Per Brahe lät hugga in texter rörande 
vissa fornlämningar på Visingsö och placera ut dem bland annat vid borgruinen på Näs och 
vid St. Laurentii kapell. Bägge dessa minnesstenar har visat sig vara korrekt placerade. I 
samma veva gjordes också den första fornminnesinventeringen i Sverige, Prästerskapets 
rannsakningarna om gamla antiquiteter och monumenter. Dessa igångsattes under 
riksantikvarien Johan Hadorph 1667. I Jönköpings län gjordes också en efterrannsakning 
1689-1690 (Wilstadius 1942:5). 
     Därefter har ett stort antal personer intresserat sig för Visingsö, bland andra; Anders 
Rhyzelius som beskriver borgruinen på Näs i sin bok om de svenska borgarna från 1744, Nils 
Henrik Sjöborg beskriver fornlämningarna på Visingsö i ”Samlingar för Nordens fornälskare: 
tredje tomen” 1830. Andra som skrivit om och beskrivit fornlämningarna på Visingsö är 
Wilhelm Berg (1885), Gunnar Lindkvist (1980), Tomas Areslätt (1988), Per Frölund (1992), 
de 12 artikelförfattarna i Visingsö Artiklar (Niklasson [Red] 2000), Agneta Gustafsson (1997, 
1999), Kristina Jansson (1997, 2003) och Magnus Reuterdahl (2004b). Uppsatser på C- och 
magister nivå har skrivits av bland andra Per Frölund (1988), Anna Ödeén (2002) och Magnus 
Reuterdahl (2001, 2002, 2004a). Det finns också ett antal reseskildringar från olika tider, 
bland andra Carl von Linnés Öländska och Gotländska resa på riksens höglovliga ständers 
befallning förrättad år 1741 och Allvins Beskrivning öfver Wista Härad uti Jönköpings län 
1859. 
      Bland andra beskrivande källor kan nämnas fornminnesinventeringarna gjorda under 30-
talet, 50-talet och 80-talet. Utöver detta finns ett flertal opublicerade och publicerade 
arkeologiska rapporter rörande undersökningar av främst gravar på Visingsö, dessa finns att 
finna vid bland annat A.T.A. (Arkeologiska topografiska arkivet) i Stockholm och Jönköpings 
läns museums arkiv. 
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Karta 1. Visingsö. 

 

3. Material 
Materialet består av skyltarna som står på eller vid fornlämningen och nämner densamma, i 
urval. I undersökningen ingår de tre stora gravfälten, hällkistan vid Stora Busarp, borgruinen 
vid Näs och St. Laurentii kapellruin (karta 1). Både text och eventuella illustrationer har 
analyserats.  
     Det finns fler fornlämningar på Visingsö, till exempel domarringarna vid Avlösa, som utav 
olika anledningar inte inkluderats. Detta har i några fall berott på tidsbrist, otillräckliga 
fotografier och/eller på att skyltarnas skick varit för dåligt för att texten skall kunna avläsas 
från fotografiet. 
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4. Lagstiftningen och Länsstyrelsen 
I den andra paragrafen i kulturminneslagens första kapitel står att läsa ”Länsstyrelsen har 
tillsyn över kulturminnesvården i länet.” Då Jönköpings länsstyrelse har producerat och satt 
upp skyltar vid fornlämningarna på Visingsö sedan, åtminstone, början av 90-talet är de att se 
som ansvariga utgivare rörande de skyltar de producerat. Som ansvariga utgivare är de 
ansvariga för innehållet på skyltarna. Man kan också hävda att de är ansvariga för skötseln av 
dem och inom uppdraget rörande skötseln torde det ingå att uppdatera dem samt att göra 
rättelser av eventuellt förekommande fel. 

4.1 Diskussion med länsstyrelsen i Jönköpings län 

För att få veta hur Länsstyrelsen i Jönköping ser på sitt uppdrag rörande skyltningen av 
fornlämningar pratade jag med John-Eric Gustafsson vid Jönköpings Länsstyrelse den 10 
mars 2005 (Se bilaga 1). Enligt Gustafsson har länsstyrelsen ett vårdprogram rörande vård 
av de objekt länsstyrelsen har ansvar att sköta samt rörande skyltningen av dessa objekt. Inom 
detta program ingår en ordinarie tillsyn av objekten. Eftersom länsstyrelsen äger rättigheterna 
till skyltarna kan de också uppdatera dem vid behov. Gustafsson nämner att man normalt 
kontrollerar skyltarna vartannat år, dock ej med en längre frekvens än vart femte år. Enligt 
Jönköpings Länsstyrelse är skyltarna primärt riktade till besökare och turister. Gustafsson 
framhåller att skyltarna på Visingsö i viss mån skiljer sig från dem som man har på fastlandet. 
Man trycker alla skyltar på tre språk, svenska, tyska och engelska. Man ser gärna att 
information av typen skrönor och historier inkorporeras i skyltarna. Gustafsson framhåller att 
det på Visingsö finns ovanligt många aktörer som producerar skyltar vid forn- och 
kulturlämningar; Jönköpings kommun, Statens fastighetsverk, RAÄ och Jönköpings 
länsstyrelse. Gustafsson berättar också att man nyligen bildat en grupp bestående av 
representanter av ovan nämnda aktörer för att överse skyltningen på Visingsö. 
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5. Text och bildanalys 
I detta kapitel redovisas en analys gjord utifrån löptexten, illustrationerna och eventuell 
bildtext. Till vissa fornlämningar finns mer än en skylt knuten. Den äldsta skylten benämns 
som skylt 1 och redovisas först. Därefter redovisas nyare skyltar dessa benämns som skylt 2 
etc. Löptexten och bildtexten är separerade och infogade i textrutor. Påståendena skall ses 
som en hjälp för att hitta in i texten på skylten och är att se som inledningen på det 
kommenterade stycket. Därav kan man behöva gå tillbaka till den transkriberade textrutan för 
att få full förståelse för kommentaren. Vissa påståenden är sammanfattningar och inte citat, 
dessa har fetmarkerats. 

5.1 Det norra gravfältet 

Vid det norra gravfältet finns det två skyltar som berör fornlämningen. Den första skylten är 
producerad 1994 och den andra vid ett senare datum, vilket inte anges på skylten. 
 

Skylt 1.  
Skylten har överskriften ”Mitt på Öa” och är placerad vid Kumlaby kyrka strax norr om det 
norra gravfältet. Skyltens text tar upp fler områden samt fler kultur- och fornlämningar än det 
norra gravfältet. Texten utgörs endast av den del av skylten som berör det norra gravfältet. 
Skylten är uppsatt av Länsstyrelsen i Jönköping 1994. Skylten är med andra ord mer än 10 år 
gammal, vilket märks bland annat på slitaget. Att illustrationerna inte är särskilt skarpa beror 
på att den skyddsplast som sitter ovanpå är både repad och väderbiten. Texten finns endast på 
svenska. Illustrationen är tryckt i svart/vitt. 
 
Löptext skylt 1 

 
Illustration skylt 1 

 
 
Bildtext skylt 1 

 
 

Under järnåldern brändes den döde på bål tillsammans med några valda tillhörigheter. Saker som 
kunde vara till nytta i livet efter detta. 

Norra Gravfältet. 
Norra gravfältet användes under en 1500 år lång period, 500 f. Kr – 1050 e kr. Här finns närmare 
200 synliga gravar. De ser ut som runda låga kullar och kallas stensättningar. Gravfältet ligger i 
anslutning till det handels- och hantverkscentrum som låg här under vikingatiden. 
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Tidsaxel skylt 1 

 
 

Innehållsanalys 
Påstående nummer 1: Det norra gravfältet användes under en 1500 år lång period, 500 f kr 
– 1050 e kr. 
Enligt Lindkvist torde man huvudsakligen kunna datera det norra gravfältet till yngre 
järnålder, 550-1050 e kr (Lindqvist 1980:19), med andra ord cirka 500 års nyttjande tid. 
Löthman & Vareniuns skriver att fynden från det 90-tal anläggningar som grävts daterats till 
800- och 900-tal (1987:92). Inte heller Agneta Gustafsson framlyfter några dateringar som 
skulle vara tidigare än yngre järnålder (2000:38f). Enligt Mikael Nordström finns det högar på 
och vid det norra gravfältet som har bronsålderskaraktär (Nordström 2000:9, fig. 1). 
Dateringen bör om man utgår från Nordström gå längre tillbaka än 500 f .Kr. Lindkvist 
skriver att det finns uppgifter om en hällkista funnen i Kumlaby vilket skulle kunna ge en 
kontinuitet till yngre stenålder (Lindkvist 1980:11). I annat fall får man luta sig mot en 
datering baserad på gravfältsmorfologiska observationer. Det finns dock inga angivna fynd 
daterade till äldre järnålder i ovanstående litteratur. 
Påstående nummer 2: Här finns närmare 200 synliga gravar. De ser ut som runda låga kullar och 
kallas stensättningar. 
Antalet fornlämningar stämmer väl med fornminnesinventeringen 1953-54 och 1985. Vad 
gäller anläggningarnas typ utgörs de av 116 runda stensättningar, 73 högar, 12 treuddar, 3 
långhögar och 1 domarring (Frölund 1988:7). I texten anges att alla gravformer kallas 
stensättningar, vilket är fel. Det finns också ett antal gravformer som inte är runda kullar. 
Påstående nummer 3: Gravfältet ligger i anslutning till det handels- och hantverkscentrum som låg 
här under vikingatiden. 
Detta är en tanke som framförts av Holger Arbman (1963:96) och Gunnar Lindkvist 
(1980:26) utifrån gravfynd hittade på det norra gravfältet. Agneta Gustafsson anser dock inte 
att enstaka fynd visar att handel skett på Visingsö (Gustafsson 2000:41), åtminstone inte i 
någon större omfattning, eller att Kumlaby skall ha utgjort ett särskilt handelscentrum på ön 
eller i närområdet. Hypotesen rörande att ett handels- och ett hantverkscentrum skall ha legat 
vid Kumlaby alternativt Tunnerstad bygger på, såvitt jag kan förstå, ett fynd av vågskålar. 
Detta är inte ett övertygande resonemang, även om man funnit vågskålarna på Visingsö vet 
man inte huruvida individen bedrev handel på Visingsö eller annorstädes. Ingen boplats eller 
aktivitetsyta har hittats vid Kumlaby eller Tunnerstad. Det finns inte heller några skriftliga 
källor och mycket få arkeologiska bevis som kollaborerar hypotesen att ett hantverk- och eller 
handelsscentrum legat vid gravfältet eller vid någon av de närliggande gårdarna. Man bör 
också hålla i åtanke att det vid det mellersta gravfältet endast undersökts tre synliga 
anläggningar samt att de flesta fornlämningar vid det södra gravfältet som undersökts varit 
skadade. Huruvida fyndfördelningen som syns vid det norra gravfältet är speciell i jämförelse 
med de andra gravfälten kan idag inte vidimeras. 
Illustrationen: Bilden är förhållandevis oproblematisk, den visar ett gravbål och ett antal 
människor som samlats kring detta bål. Bilden är tillräckligt diffus för att inte visa på så 
många speciella riter eller framvisa några speciella särdrag. Man kan säga att bilden är hyfsat 
neutral i förhållande till seden och de människor som utförde den. Bilden är också tidsmässigt 
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neutral. Att det inte är Kumlaby eller det norra gravfältet som illustreras kan skönjas då ett par 
segelbåtar syns i bakgrunden. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att den som gjort 
illustrationen gjort tolkningen att man kremerat de döda på stranden för att sedermera föra den 
dödes aska till gravfältet mitt på ön eller valt att göra en schematisk bild av en begravning vid 
ett kustlandskap.  
Bildtexten: Under järnåldern brändes den döde på bål tillsammans med några valda 
tillhörigheter. Saker som kunde vara till nytta i livet efter detta. 
Att den döde brändes på bål och ofta fick med sig någon eller några tillhörigheter är en ganska 
oproblematisk text. Mening nummer två blir dock mer problematisk. Det finns vitt skilda 
åsikter rörande vad dessa föremål representerar. Om detta är föremål som skall binda den 
döde till graven, eller om detta är markörer på hans eller hennes sociala status alternativt 
föremål som den döde antogs behöva i livet efter detta råder det delade meningar om. Man 
missar också att upplysa om att det vanligen förekom djur alternativt delar av djur på bålet. 
Inte heller det faktum att det finns gravar med mer än en människa omnämns. 
Tidsaxel: Visar tidsförloppet från stenålder till nutid och visar var på denna skala den givna 
fornlämningen nyttjats. En fördel med sådan skala är dess pedagogiska funktion att genom 
bilder visa var i tiden man befinner sig i jämförelse med t ex andra delar av 
samhällsutvecklingen. På just denna tidsaxel kan man dock lägga en genuskritisk aspekt då 
det tillsynes endast figurerar män utförande arbete som av tradition ansetts vara manliga. På 
tidsaxeln markerar man med andra ord det tidsavsnitt man illustrerat i texten eller på en bild. I 
detta fall har man markerat hela järnåldern fram till och med nutid. Eftersom att man markerat 
ett tidsavsnitt som inte slutar i och med järnåldern får man anta att denna tidsaxel inte enbart 
gäller gravfältet utan också Kumlaby och Kumlaby kyrka. Om tidsaxeln skall ses som 
generell för hela området borde också lösfynd inkluderas, därav kan vi sluta oss till att den 
markerade ytan torde gå tillbaka till stenålder. Skylten är förutom detta i ett skick som inte 
kan anses vara godkänt. Den är uppsatt 1994, dvs. för mer än tio år sedan, texten går hyfsat 
bra att läsa men illustrationerna är svårtydda. Skylten är heller inte översatt till något annat 
språk, vilket gör den oläsbar för icke-svenskspråkiga.  
 

Diskussion skylt 1 
Löptexten på denna skylt är relativt kort och icke berättande. Texten liknar ett telegram i sin 
uppbyggnad och berättar egentligen väldigt lite om gravfältet. Trots att texten är kort finns det 
ett antal fakta fel och ett antal påståenden som inte borde stå oemotsagda. Faktafelen rör bland 
annat att alla gravar kallas för stensättningar och är runda. Vidare menar man att gravfältet 
nyttjats under hela järnåldern. Gravfältet anges i de flesta källor ha nyttjats under yngre 
järnålder. Nordström omnämner dock att det skall finnas högar som har bronsålderskaraktär 
på det norra gravfältet (Nordström 2000:9 fig. 1) och Lindqvist omnämner en hällkista funnen 
i Kumlaby (1980:11). Bägge dessa tolkningar för nyttjandetiden betydligt längre tillbaka än 
500f kr och frågan är huruvida dessa anläggningar skall räknas till gravfältet eller inte. 
Tolkningar som inte bör stå oemotsagda är diskussionen huruvida detta är ett hantverks- och 
handelscentrum. Bildtexten ger ett klart besked att gravgåvorna är till för den döde i livet efter 
detta, det finns dock andra tolkningar rörande de föremål och de djur som följt den döde i 
graven. Tidsaxeln är oklar till vilka företeelser den hänsyftar, den är heller inte bra då den inte 
visar vilka företeelser som hör till vilken tid. Ur ett genuskritsikt resonemang är den heller 
inte oproblematisk utan befäster mannen som norm.  
      Även om skylten tar upp Kumlaby som helhet och ett flertal kultur- och fornlämningar 
mm. bör denna skylt plockas ned och ersättas med ny skylt. Även om den kritik som 
framlagts inte fanns borde detta ske då skylten är i så dåligt skick att vissa delar svåra att läsa.  
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Skylt 2.  
Skylten är producerad av länsstyrelsen i Jönköping och är uppsatt senare än den skylt som står 
vid Kumlaby kyrka, den är dock inte daterad. Skylten är placerad ungefär på mitten av 
gravfältet utmed landsväg 1000, som går från Ed i norr till Näs i söder. Skylten är rubricerad 
”Kultur på Visingsö”. Texten på skylten är översatt till engelska och tyska. Illustrationen är 
tryckt i fyrfärgstryck. 
 

Löptext skylt 2 

 

Illustration skylt 2 

 
 

bildtext skylt 2 

”Kvinnlig fägring. På norra gravfältet har ett 80-tal gravar undersökts. De flesta dateras till 
vikingatiden (800-1050 e kr) och i samtliga hade de döda kremerats. I många påträffades pärlor av 
olika slag och andra smycken som hörde kvinnor till. Flera gravar saknade helt föremål. Vad som 
inte påträffades var vapen, gåvor som ofta finns i mansgravar från vikingatid.  
Ett folk i fred? Fynden väcker många frågor. var gravsederna olika för män och kvinnor? Kanske 
männen på Visingsö brändes i sina skepp 

- gravbål av den typen förekom vid den här tiden.  
Eller var visingsöborna ett folk i fred? 

- Faktum är att vikingatida vapen inte hittats på Visingsö! 
Brytningstid. Vid järnålderns slut uppträder ett nytt gravskick; de döda gravläggs obrända i öst-
västlig riktning 

- kristendomen har vunnit framsteg. På Visingsö har inga sådana gravar på träffats, däremot 
en täckhäll till en s. K. Eskilstunakista 

- idag förvarad i museet här vid Kumlaby. 
Dess runor från senare delen av 1000-talet berättar: ”Eskil och Gunna lade stenen…sin make. Gud 
hjälpe hans själ”. Vid mitten av 1100-talet byggdes Kumlaby kyrka, sannolikt föregicks den av en 
liten träkyrka. Kristendomen hade besegrat hedendomen. 

En grav som undersökts innehöll vågskålar av brons – sådana vikingatidens betalningsmedel silver 
mättes i – kanske tillhörde de en handelsman? Fynden i gravarna berättar om handelskontakter 
med Öster- och Västergötland och med Mälardalen. De glaspärlor som påträffats i stort antal 
kommer ursprungligen från medelhavsområdet eller Orienten. Men här finns även lokala 
hantverkare, gravfynd som en nyckel av brons och en pryl av järn som troligtvis tillverkats på ön. 
 
Norra gravfältet täcker en yta av 600 x 70-190 m. Här finns 116 runda stensättningar, 73 högar, 12 
treuddar, 3 långhögar och 1 domarring.” 



 11 

 

Innehållsanalys 
Påstående 1, kvinnlig fägring.  
Under detta stycke omnämns att alla döda har kremerats, ett undantag finns dock att finna i en 
grav som legat på gården Lövstaholm i den sydligaste delen av det norra gravfältet 
(Gustafsson 2000:39). I denna grav framkom både bränt och obränt skelettmaterial från 
människa (Reuterdahl 2004a:13,19). De obrända benen omnämns också i ett brev från August 
Friberg (1922) till riksantikvarien. Enligt skylten har ett 80-tal gravar undersökts, enligt 
Lötman och Varenius är det ett 90-tal, daterade till 800-900-tal (1987:9). 
     Gällande den kvinnliga fägringen är denna baserad på att det i ett antal gravar hittats 
artefakter vilka tyder på att en kvinna gravlagts, utgivaren menar att man inte kunnat belägga 
män i samma omfattning. Ett sätt att köns- bestämma/bedöma gravar är utifrån att titta på hur 
många pärlor man funnit. Om det finns fler pärlor än tre anser många att man kan utgå från att 
det är en kvinna som är gravlagd, fynd av endast en röd pärla verkar dock generellt vara en 
manlig markör, åtminstone på Lovö i Mälardalen (Petré 1999:173f). Man måste dock komma 
ihåg att det förekommer lokala och regionala skillnader. Vidare får man inte glömma bort att 
dubbelgravar inte är helt ovanliga under vikingatid. Det stämmer att inga vapenfynd hittats 
vid det norra gravfältet, det finns dock andra fynd som traditionellt sätt ofta återfinns i 
mansgravar, såsom brynen (Petré 1999:173f), bältesdetaljer, remändesbeslag, vågskålar av 
brons mm. (Frölund 1988:15ff). 
Påstående 2, Ett folk i fred? 
Att gravsederna påverkades av social status, kön mm. är de flesta överens om. Att från detta 
påstående gå till tolkningen huruvida man bränt männen på sina skepp är ett stort hopp. Den 
fråga man ställer sig är på vilka grunder man byggt detta antagande alternativt ställt denna 
fråga? På Visingsö har man inte hittat några gravar som tolkats vara resterna av brända skepp. 
Inte heller finns det båt- eller skeppsformiga stensättningar på det norra gravfältet enligt 
fornminnesinventeringen 1985.  Nästa fråga som väcks är vad man då skall ha gjort med 
skeppet efter det att det bränts, hitintills finns det inga bevis för att man har begravt 
bålresterna efter båtar eller skepp i gravhögar på Visingsö, detta är åtminstone inte något som 
framhålls i litteraturen om gravarna. Då återstår tanken att man antingen har spridit ut askan i 
Vättern eller alternativt tänt på skeppet och skickat ut det i Vättern. Med den sist nämnda 
tolkningen skulle de fyndtomma gravarna på Visingsö få en mening. De är kenotafer över de 
döda som antingen spritts ut som aska alternativt låtit drivas ut i sjön. Av det 90-tal gravar 
som undersökts på norra gravfältet uppges 28 vara helt fyndtomma (Frölund 1988:14). Att 
gravarna är tomma behöver dock inte bero på att de är kenotafer, utan kan vara beroende på 
dåliga bevaringsförhållanden o.d. Att det saknas mansgravar är dessutom sannolikt fel, se 
ovan.  
      Ett folk i fred? Möjligen, men det finns inget sätt att bevisa detta. Det finns inga 
vapenfynd som man säkert kan belägga till yngre järnålder, det finns dock vapenfynd från 
både tidigare och senare perioder (Frölund 1988:16). Det man egentligen säger är att om det 
finns vapen har det varit krig eller en krigisk befolkning. Det vill säga inga vapen är lika med 
inga krig. Slutsatser av denna typ är förenklingar av komplicerade frågor till vilka man inte 
har några svar, men man låter ändå betraktaren själv avgör hur det var då. Den här delen av 
texten skapar mer frågor än den besvarar, den är spekulativ och ger ingen egentlig belysning 
av forntiden, dess människor eller deras ideologiska markörer i och på gravfälten. 
Påstående 3, Brytningstid. 
Brytningstid emellan vad då? Det tar flera rader innan man kommer fram till att man menar 
brytningstid emellan hedniskt/kristet, främst gällande gravseder och riter. Intressant är också 
vad man egentligen menar med brytningstid. Är det den period när kristendomen kommer till 
Sverige eller är det från den tid då man kan säga att kristendomen blivit den dominerande 
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religionen? Brytningstiden kan å ena sidan sägas utgöra hela vikingatiden eller utgöra den 
period då man nyttjar både det äldre gravskicket och det kristna.  
      Det är sant att inga skelettgravar påträffats liggande i öst-västlig riktning, utom möjligen 
vid Brahekyrkan. Vid en undersökning av Brahekyrkan hittades en individ som är gravlagd 
utan kista med en ullsax överbröstet (Jansson 2002:86). 14C- analys har visat att han gravlades 
mellan åren 940-1050 (2002:Ua-21792). Det finns dock tre kistgravar funna vid 
gårdsgravfältet på Avlösa, lite norr om det norra gravfältet (Enquist & Janse 1917) och det 
finns en skelettgrav på det norra gravfältet (Reuterdahl 2004a:13,19). Det saknas med andra 
ord inte skelettgravar eller kistgravar på Visingsö eller på det norra gravfältet. 
      Gällande gravmonumenten av eskilstunatyp finns det minst två täckhällar, bägge har stått 
inne i Kumlaby kyrka och återfinns idag inmurade i Braheskolan på Visingsö (sm124 & 
sm125). Deras ursprungliga placering är okänd (Kinnander 1961:267ff). Det har dessutom 
hittats minst en gavelhäll till ett dylikt monument vid Brahekyrkans kyrkogård (Areslätt 
1988:9ff). Här har man missat i faktainsamlandet, man gör dessutom kopplingar mellan 
Eskilstunakistor och ett gravfält av vikingatida karaktär. Vidare förklarar man inte vad en 
lockhäll eller en Eskilstunakista är för något. Att man dessutom inte har någon kunskap av var 
dessa eskilstunamonumenten ursprungligen varit resta tar man heller ingen hänsyn till. 
Informationen kring dem känns malplacerade då de i alla fall inte hör hemma på det norra 
gravfältet.  
Bildtext 
Gravfynden stämmer med sådant som hittats på Visingsö och vid det norra gravfältet 
(Gustafsson 2000:38). Huruvida glaspärlorna tillverkats vid Medelhavet eller i Skandinavien 
är däremot en annan fråga. Att glaset inte tillverkats här utan importerades i form av färdiga 
glasbägare är sannolikt. Fynd av pärltillverkning har bland annat gjorts i Ribe, i Danmark. 
Stora fynd av glasskärvor har också gjorts vid bland annat Helgö och i Birka vilket har 
föranlett en diskussion om huruvida glaset importerats som råmateriel för tillverkning av 
glaspärlor (Almgren 1995:83f). Pärlorna kan med andra ord ha tillverkats i Skandinavien.  
     Berättar fynden i gravarna om handelskontakter med Öster- och Västergötland samt 
Mälardalen? Kanske men lika sannolikt borde det vara att man haft handelskontakter med 
södra Vätterbygden och norra Småland. Den första som lägger fram hypotesen rörande att 
Visingsö var ett handels- och hantverkscentrum var Holger Arbman (1963:96). Detta 
resonemang tas sedan upp av Lindqvist (1980:26) och modifieras av Åke Hyenstrand som 
lägger fram en hypotes att Visingsö framstår som ett centrum i det södra Vätterområdet 
(1984:166). Det är inte omöjligt att Visingsö varit ett handelscentrum men samtidigt finns det 
heller inget som talar för att det varit det (Gustafsson 2000:41). Att handel förekommit med 
Visingsös omland i någon form är rimligt att anta men i denna text blir det till rena 
spekulationer byggt på enstaka fynd. Som tidigare nämnts finns det ett fåtal fynd som 
indikerar handel. De berättar dock inte var denna handel ägt rum eller i vilken omfattning 
detta skett eller huruvida detta har skett på Visingsö eller annorstädes. Några arkeologiska 
fynd av boplatser eller hantverkscentran har inte gjorts i närområdet till det norra gravfältet. 
Det finns inte heller några skriftliga dokument som omnämner Visingsö som ett 
handelscentrum under förhistorisk tid. Vidare kan man inte via fynden från det norra 
gravfältet se huruvida dessa är speciella då endast tre anläggningar är undersökta vid det 
mellersta gravfältet och de som undersökts vid det södra gravfältet har i de flesta fall varit 
skadade.  
      En fråga man kan ställa sig är vilket mervärde informationen rörande fyndet av en pryl av 
järn kan ge? Om man nämner det bör man beskriva vad man menar, i det här fallet antar jag 
att man menar ett nålformigt redskap vilket man nyttjar att göra hål med. 
     Enligt bildtexten finns det 116 runda stensättningar, 73 högar, 12 treuddar, 3 långhögar och 
1 domarring. Detta samt storleken stämmer med vad Frölund anger (1988:7). Här borde det 
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nämnas att minst ett 90-tal gravar borttagits, man vet också att ett flertal gravar borttagits 
under äldre tid (Berg 1885:26ff). Dvs. man bör nämna att detta gravfält varit av samma 
storlek som det mellersta och det södra. 
Illustrationen 
På bilden syns fyra personer, en verkar vara en köpman medan de tre övriga får antas vara 
kunder. Till sin karaktär kan bilden ses som något putslustig. Motivet känns dock något 
malplacerat, varför låta handel illustrera ett gravfält. Klädseln torde också kunna kritiseras där 
handelsmannen ser ut som en skägglös tomte klädd i nattsärk med en röd liten luva. 
     Tore Artelius framhåller att han ser begravningsplatser som ett ideologiskt och kollektivt 
byggnadsverk, där nya konstruktioner hela tiden måste uppföras och justeringar göras för att 
säkerställa ideologins fortlevnad (Artelius 2000:11). Anders Kaliff anser att man bör se gravar 
i första hand som religiösa lämningar och dess form och innehåll styrts av religiösa 
konventioner (Kaliff 1992:13). Gunnar Andersson skriver att de val och de strategier vilka 
återspeglas i till exempel gravfälten är hämtade ur traditioner vilka kan ses som religiösa 
strategier, som har till syfte att bemöta såväl religionen som samhället (Andersson 2004:11). 
Det vore mer logiskt om illustrationen var besläktad med fornlämningen. Bildens enda 
koppling till fornlämningarna är just fyndet av vågskålarna. Att koppla ihop handel med 
gravfält känns långsökt och konstruerat. Frågan är dessutom vilken koppling den enskilde 
besökaren gör efter att ha sett bilden? 
     Här känns det som om man istället för att utgå från gravfältet utgått från påståendet att 
Kumlaby skall ha varit ett handelscentrum, som tidigare nämnts håller inte detta resonemang.  
Bilden kan vidare kritiseras ur ett genuskritiskt resonemang. En kvinna och en man verkar 
diskutera om man skall handla eller inte där beslutet verkar vara upp till mannen. Denna 
tolkning är dock subjektiv. 
  

Diskussion skylt 2 
Skylten lämnar mycket att önska både vad det gäller korrekthet och signaler. Texten är 
skriven i telegramform, vilket gör den svårtydd och spretig. Texten känns osammanhängande 
och blir nästan helt obegriplig. På ett flertal punkter kastas det ut påståenden som inte 
förklaras eller följs upp, t ex. ” kristendomen har vunnit framsteg. På Visingsö har inga sådana 
gravar på träffats, däremot en täckhäll till en s. K. Eskilstunakista”. Vissa påståenden lämnar 
sannolikt besökaren med fler frågor än han eller hon hade innan. Påståendet att kristendomen 
vunnit framsteg sätts inte i relation med vad den ska ha vunnit, men man lägger en positiv 
värdering i kristendomen och negativ värdering på det som funnits förut. Den period som 
diskuteras är dessutom en brytningstid i vilken bägge religionerna sannolikt samexisterat. 
Man beskriver dock inte vad man menar med brytningsperiod, förutom att detta rör 
gravskicket. Det omnämns att det inte hittats några gravar i öst-västlig riktning på Visingsö. 
Det har dock hittats kistbegravningar och skelettbegravningar. För att förtydliga texten borde 
man närmare förklara varför detta ses som kristna symbolhandlingar och vad de symboliserar. 
Därefter berättas om att man funnit en täckhäll till en Eskilstunakista. Att man funnit minst tre 
fragment från Eskilstunakistor verkar man ha missat. Att två av dessa utgörs av täckhällar 
likaså. Eller det faktum att de inte har något att göra med ett gravfält från järnåldern har man 
valt att överse eller att man inte vet dess providence. Den äldsta placeringen man känner är att 
de stått i koret i Kumlaby kyrka på 1600-talet. Frågan är hur många turister och besökare som 
stött på begreppen täckhäll och Eskilstunakista och förstår dem?  
     Känslan man får är man försökt lägga en genusaspekt på denna skylt men misslyckats. 
Man vill framhålla kvinnogravarna, men glömmer bort de gravar som inte bedömts vara 
kvinnliga. Man framlyfter en teori, rörande brända skepp, som varken kan bevisas eller 
motbevisas, man skriver att denna typ av bål förekom vid denna tid, det finns dock inga 
belagda på Visingsö. I researchen har man dessutom missat att det finns obrända ben från en 
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grav på norra gravfältet, vidare har man missat att det finns kistbegravningar på Visingsö 
daterade till den yngre järnåldern, vid Avlösa gravfältet. Många av dessa uppgifter har funnits 
och finns tillgängliga via arkiv och skrifter sedan åtminstone 1920-talet. En annan fråga är 
den under hur lång tid gravfältet nyttjas. Enligt Nordström finns det högar på och vid det 
norra gravfältet som har bronsålderskaraktär (2000:9, fig. 1), några högar med denna datering 
omnämns inte på skylten. Frågan är huruvida dessa bronsåldershögar hör till gravfältet eller 
om det inte funnits en kontinuitet mellan dessa och järnåldersgravarna. Man har också missat 
att informera om de andra gravfälten på Visingsö: det södra- och det mellersta gravfältet, 
gårdsgravfältet och domarringarna vid Avlösa. Eller informerat om hur dessa skiljer sig mot 
det norra gravfältet. Man missar att koppla samman fornlämningsmiljöerna och att visa upp 
vad som är specifikt för just detta gravfält. Vid det norra gravfältet vore en intressant fråga: 
Varför det helt plötsligt uppstår ett konkurrerande gravfält till det norra gravfältet i form av ett 
gårdsgravfält (se Reuterdahl 2004a, 2004b)? Illustrationen visar inget som rör gravfältet, den 
kopplar gravfynden till handel, med att visa hur vågskålarna används. Återigen kopplar man 
ett fåtal fynd till handel och låter dessutom detta illustrera ett gravfält. Kopplingen mellan bild 
och fornlämning är nästan lika med noll, på samma sätt som kopplingen mellan enstaka fynd 
och lokal handel är synnerligen svag. Bilden kan också diskuteras ur en genuskritisk aspekt, 
där det förefaller vara mannen som bestämmer huruvida köpet skall göras eller inte.  
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5.2 Det mellersta gravfältet 

Vid det mellersta gravfältet finns två stycken skyltar en äldre, skylt 1, och en nyare, skylt 2. 
 

Skylt 1. Det mellersta gravfältet. 
Skylten är producerad av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med 
Riksantikvarieämbetet Fornvårdsenheten 1990. Det finns inga översättningar på skylten. 
Illustrationen är tryckt i fyrfärgstryck. 
 
Löptext skylt 1 

 
Illustration skylt 1 

 
 
Tidsaxel skylt 1 

 
 

Innehållsanalys 

Påstående 1: På Visingsö finns tre stora gravfält från järnåldern (500 f Kr – 1050 e Kr) 
Detta påstående tolkas lätt som att alla gravfält har samma datering, det stämmer heller inte 
överens med den bifogade tidsaxeln, år 0 – 990e kr. När denna skylt uppfördes fanns det 
endast arkeologiska bevis för att gravfältet nyttjats under vikingatid. Morfologiskt kan man 
dock daterade till hela järnåldern. Det nämns heller inte att det funnits minst ytterligare ett 
gravfält, i Avlösa på Visingsö. Det nämns heller inget om de 12 gravar  som ligger ett stycke 

Gravfält 
På Visingsö finns tre stora gravfält från järnåldern (500 f Kr – 1050 e Kr). Detta är det mellersta och 
består av cirka 300 gravar av olika slag – högar, stensättningar, treuddar och resta stenar. 
 
Gravfältet har använts som begravningsplats under mellersta och senare delen av järnåldern. 
Möjligen kan även här liksom på det norra och södra gravfältet finnas äldre gravar utan synlig 
markering i markytan. Under järnåldern brändes vanligen de döda på bål. Tillsammans med de 
brända benen hittas vid undersökningar ofta lerkärl och personliga tillhörigheter som smycken, 
redskap och ibland vapen. 
 
På en av de resta stenarna återfinns följande inskription från 1500-talet: PETRUS BRAHE 
SENATOR COMESNATUS 1520 REXIT 30 ANNOS MORTUUS 1591 (Per Brahe, greve och 
friherre, född 1520, regerade 30 år död 1591). 
Fornlämningar är skyddade enligt lag. 
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söder om det mellersta gravfältet, vilka kan ha tillhört det mellersta gravfältet eller möjligen 
utgjort ett avskilt gårdsgravfält (Reuterdahl 2004a:11f).   
Påstående 2: Detta är det mellersta och består av cirka 300 gravar av olika slag – högar, 
stensättningar, treuddar och resta stenar. 
Antalet gravar stämmer väl överens med överens med Gustafsson (1999:9). Det utgörs av 144 
runda stensättningar, 97 högar, 6 långhögar, 10 treuddar, 3 skeppssättningar, 1 domarring och 
31 resta stenar enligt 1985 års fornminnesinventering. Information rörande skeppssättningar, 
domarringar och långhögar saknas på skylten. Enligt samma inventering skall det också finnas 
en husgrund och en hålväg på gravfältet (Gustafsson 2000:36) även denna information saknas. 
Påstående 3: Gravfältet har använts som begravningsplats under mellersta och senare delen av 
järnåldern. 
Denna datering utgår från endast en undersökt anläggning och en morfologisk datering utifrån 
gravtyper. Undersökningen gjordes 1930 av Claes Claesson inga fynd hittades, varken 
artefakter, ben eller konstruktionsdetaljer (Claesson 1933). Efter det att denna skylt satts upp 
har ytterligare två undersökningar gjorts. Per Frölund undersökte den andra gravhögen 1991. 
Vid undersökningen framkom 3,5 liter brända ben, 36 pärlor av brons och glas, bronspiraler, 
keramik, en pärlspridare och delar av en kedja i brons. Pärlorna och pärlspridaren är daterade 
till 700-tal (Frölund 1992). Den tredje graven undersöktes 1995, den utgjordes av en 
urnebrandgrop daterad via en 14C-analys till 330-550 e kr, det vill säga yngre romersk 
järnålder (Gustafsson 2000:36f). Den datering man gjorde 1990 har med andra ord visat sig 
stå väl.  
Påstående 4: Möjligen kan även här liksom på det norra och södra gravfältet finnas äldre gravar utan 
synlig markering i markytan. 
Efter det att skylten har satts upp har undersökningar visat att det finns gravar från äldre 
järnålder under de befintligt synliga. På norra gravfältet finns inga uppgifter om fynd daterade 
till perioder föregående vendeltid (se Frölund 1988, Gustafsson 1999, 2000, Reuterdahl 2004 
m fl.). Det finns dock uppgifter som kan få en att misstänka att det funnits gravar från äldre 
perioder, bland annat uppgifterna om att de största högarna skall ha legat vid det norra 
gravfältet men borttagits på 1820-talet (Berg 1885:21ff). 
Påstående 5: Under järnåldern brändes vanligen de döda på bål. Tillsammans med de brända benen 
hittas vid undersökningar ofta lerkärl och personliga tillhörigheter som smycken, redskap och ibland 
vapen. 
Detta uttalande stämmer väl med gängse forskning, tilläggas bör de brända ben från olika djur 
som ofta förekommer i gravarna. 
Illustrationen 
Bilden visar ett gravfält, med olika gravtyper, i bakgrunden anas en gård av förhistorisk eller 
historisk karaktär. Gravfältet på bilden är uppenbarligen inte det mellersta gravfältet, det 
uppvisar bland annat gravtyper som inte finns vederlagda här, det finns inte heller någon 
undersökt gård eller by från den givna perioden i gravfältets omedelbara närhet. Bilden är 
snarast en generell illustration av ett järnåldersgravfält. 
Tidsaxeln 
Stämmer hyfsat väl, några lite udda markeringar rörande avgränsningen av epokerna som att 
medeltiden börjar 1000 e kr och att gravläggning på gravfältet skulle ha upphört strax innan 
1000 e kr. på gravfältet. 

 
Diskussion skylt 1. 

Skylten ger endast torr information och mycket lite tolkningar, det finns si och så många 
anläggningar av den typen etc. Man kan se skylten som en innehållsförteckning snarare än en 
informationsskylt. Något berättande drag kan knappast skönjas. Att skylten inte längre är helt 
representativ visar de senare undersökningarna, från 1991 och 1995. Undersökningen 1995 
visade bland annat på ytterligare en gravtyp, urnebrandgropar. En felaktighet har smugit sig in 
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i skylten och det är dateringen rörande det norra gravfältet, några arkeologiska bevis för 
gravar från förromersk järnålder föreligger inte. På denna skylt berättar man om en rest sten 
med inskription gjord av Per Brahe den yngre. Stenen är en minnessten uppsatt över hans 
farfar Per Brahe den äldre. Det finns dock ingen förklaring rörande kopplingen mellan Brahe 
ätten och det mellersta gravfältet eller Braheätten och Visingsö. Sannolikt skulle denna sten 
behöva en egen skylt. Då skylten är 15 år gammal och en ny har satts upp bör denna plockas 
ned snarast. Så länge bägge skyltarna finns uppsatta finns det två officiella bilder av 
fornlämningen från en och samma myndighet och dessa två skyltar är inte helt 
överensstämmande.  
 

Skylt 2. 
Skylten är producerad av Jönköpings länsstyrelse i samarbete med EU och märkt ”Kultur på 
Visingsö”. Texten är översatt till engelska och tyska. Illustrationen är tryckt i fyrfärgstryck. 
 

Löptext skylt 2 

 
Illustration skylt 2 

 
 
Bildtext skylt 2 

Mellersta gravfältet 
300 av 810. Mellersta gravfältet med ca 300 gravar - 156 stensättningar, 6 långhögar, 10 treuddar, 
31 resta stenar, 2 domarringar och 97 högar – är ett av tre stora gravfält på Visingsö - sammanlagt 
finns här ca 810 gravar! Gravfälten har nyttjats under hela järnåldern d.v.s. från 500 f.Kr. – 1050 
e.Kr. 
En central bygd. Gravarna berättar om kontinuitet och att Visingsö var en plats av central 
betydelse. Vid järnålder fanns här en etablerad bygd precis som i ”de små landen” i söder med 
bl.a. Finnveden och Värend. Kanske var Visingsö ett hövdingadöme bland flera andra; 
Hövdingadömen som snart skulle införlivas i det framväxande Sveariket. Att Visingsö spelat en 
central roll i kungariket Sveriges gryning visar borgen Näs på öns sydspets. 

Här har arkeologerna bl.a. undersökt en grav från 700-talet. En 50-60 år gammal kvinna hade 
bränts på bål tillsammans med en hund, en höna och en vätterröding! 
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Innehållsanalys 
Påstående 1: …gravfältet med ca 300 gravar - 156 stensättningar, 6 långhögar, 10 treuddar, 31 resta 
stenar, 2 domarringar och 97 högar – är ett av tre stora gravfält på Visingsö. 
Att gravfältet har cirka 300 gravar stämmer hyfsat med vad som anges i 1985 års 
fornminnesinventering, vilken anger att det finns 292 gravanläggningar. Dock stämmer inte 
antalet gravtyper riktigt överens med 1985 års inventering, där det anges att det finns; 144 
runda stensättningar, 97 högar, 6 långhögar, 10 treuddar, 3 skeppssättningar, 1 domarring och 
31 resta stenar. Utav någon anledning har det letat sig in 12st. runda stensättningar. Det kan 
vara de 12 anläggningar som ligger samlat lite söder om det mellersta gravfältet. Dessa kan 
utgöra en rest av det mellersta gravfältet alternativt utgöra ett mindre gårdsgravfält (Raä 44) 
av samma typ som i Avlösa (Reuterdahl 2004a:12). Man har missat att redovisa en gravform, 
urnebrandgropen som hittades 1995 (Gustavsson 2000:36). 
Påstående 2: Gravfälten har nyttjats under hela järnåldern d.v.s. från 500f.Kr. – 1050e.Kr. 
Detta påstående skall ställas emot att det på skylten vid hällkistan intill Stora Busarp står att 
man funnit en hällkista på det södra gravfältet. Om man skall vara konsekvent borde det här 
stå att gravfälten har en kontinuitet från ca.1800f.kr. – 1050e.kr. Man väljer att inte närmare 
datera just detta gravfält. Via arkeologiska bevis kan det dateras till åtminstone den sista delen 
av romersk järnålder till och med vikingatid, ca 330-1050e.kr. (Gustafsson 2000:37). 
Påstående 3: Gravarna berättar om kontinuitet och att Visingsö var en plats av central betydelse. 
Här borde man berätta hur gravfälten och gravanläggningarna visar på kontinuitet då det 
sannolikt inte är en självklarhet för den besökande. Man kan ta upp de skillnader som finns 
mellan gravfälten till exempel gällande dateringar och gravformer (Reuterdahl 2004a:28ff, 
2004b:16). Man upplyser inte heller hur och på vilka grunder de visar på kontinuitet inom 
gravfältet, till exempel via artefakter och/eller arkitektoniska detaljer funna vid arkeologiska 
undersökningar, eller morfologiska studier av gravformerna i korrelation med andra gravfält 
inom regionen. I texten anges inte heller på vilket sätt gravarna berättar att Visingsö är en 
plats av central betydelse, eller vilken denna betydelse skulle ha varit. 
Påstående 4: Vid järnålder fanns här en etablerad bygd precis som i ”de små landen” i söder med 
bl.a. Finnveden och Värend. Kanske var Visingsö ett hövdingadöme bland flera andra. 
Utan en etablerad byggd skulle det inte heller finnas gravfält av den storlek som finns på 
Visingsö. Det som förbryllar är varför man inte jämför med mer närliggande ”småländer” som 
Vista, vilket Visingsö tillhör, eller de närmast liggande som till exempel Tveta eller Vedbo 
härader. Vidare blandar man järnålderns samhällsstrukturer och ideologi med den medeltida 
borgen på Näs och Visingsös roll i protosveriges framväxt under tidigmedeltid. Det mellersta 
gravfältet har ingen annan koppling med borgruinen eller det senare framväxande Sverige än 
att det ligger på Visingsö. Näs tillhör medeltiden medan detta gravfält tillhör järnåldern. 
Gravfältet vittnar om en epok och borgruinen på en annan, informationen om borgruinen hör 
hemma vid just borgruinen och inte här såvida man inte kan binda dem samman på ett bättre 
sätt. 
Bildtext 
Uttrycket bränts på bål för tankarna till häxprocesserna eller till någon form av straff, ordet 
kremering eller likbränning skulle vara mer passande i sammanhanget. 
Bildtexten bygger på den osteologiska analysen (Wallin & Martinsson-Wallin 1992). Det är 
bra att man trycker på djurbenen och vad osteologin kan tillföra. När man tar upp vad som 
hittats vore det på plats att också nämna vilka andra fynd som gjorts. Är benen man funnit i 
denna grav en norm på Visingsö eller om de är ett udda inslag som berättar om social status? 
Vad betyder det egentligen att kvinnan begravts med en hund, en höna och en vätterröding? 
Illustration 
Illustrationen stämmer väl överens med bildtexten och fungerar bra i sammanhanget. Bilden 
uppvisar en tolkning av hur en likbränning kan ha gått till under vikingatid. Vissa frågetecken 
kan dock lyftas om man jämför den med arkeologiska fakta och teorier. Bålets uppbyggnad 
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och placeringen av offerdjuren kan ifrågasättas. En annan fråga är huruvida man offrat delar 
av djuret eller hela djuret. Kritik kan också riktas ur ett genuskritiskt perspektiv. Skylten har 
inte underhållits vilket gör det svårt att avgöra huruvida det är en kvinna eller man som sitter 
på knä vid den döde eller inte. Det verkar dock vara en man och då är det endast män som är 
aktiva i likbränningsceremonin medan kvinnorna och barnen håller sig på avstånd. Man kan 
också fråga sig varför man placerat de icke aktiva uppe på en gravhög på behörigt avstånd 
från likbränningen? På illustrationen har man dessutom valt att förlägga bränningen av den 
döde på gravfältet, en tolkning som inte framförs i rapporten (Frölund 1992) eller omnämns 
av andra författare (Gustafsson 1999, 2000). 
 

Diskussion skylt 2 
Texten innehåller inte mycket till berättande eller beskrivande, utan arvet från den äldre 
skylten verkar vila tungt över denna skylt. Information är torr, man berättar hur många 
fornlämningar det finns etc. Vidare berättar man om en central bygd utan att berätta vad man 
egentligen menar med det, det blir mest en massa floskler uppställda efter varandra.  
      Jag tycker att det är bra att man trycker på gravfältet i sig självt. Det är också bra att man 
försöker jämföra med de andra gravfälten och visa på kontinuitet och skillnader. Tyvärr ger 
man inga bra exempel på skillnader eller kontinuitet. Vidare anser jag att det är ett oskick att 
inte ge varje fornlämning en egen datering. Är man osäker kan man göra den vid. Man bör 
också kunna kräva att det ska råda konsensus skyltarna emellan rörande bland annat 
dateringar. I det här fallet borde man ha tagit bort den gamla skylten vid samma tillfälle som 
satte upp den nya. Det är aldrig bra när det finns två officiella versioner av sanningen, särskilt 
inte när de är producerade av samma myndighet.  
      På skylten finns ett antal tveksamheter, vissa begrepp och avsaknaden på förklaringar, 
detta rimmar illa mot att man anser att dessa främst vänder sig till turister. Varför jämför man 
inte Visingsö med de områden som inte ligger närmast? Begreppet ”brännas på bål” bör 
bytas ut omedelbart då detta kan ge felaktiga associationer. Bilden är något problematisk 
främst för att den som de flesta bilder som undersökts är tveksamma ur en genuskritisk 
aspekt. Vidare lämnar man frågor och påståenden obesvarade, till exempel varför kremerades 
djur tillsammans med den döde, var detta vanligt, är de funna djuren speciella eller tillhör de 
en norm? Vad betyder djurens närvaro i ceremonin? Varför börjar man berätta en historia som 
utspelar sig åtminstone 100 år efter det att man övergivit detta gravfält: historien om borgen 
vid Näs och kungariket Sveriges framväxt.  
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5.3 Det södra gravfältet 

Vid det södra gravfältet finns två skyltar. Skylt nummer 1 är uppsatt 1990 och skylt nummer 2 
är uppsatt vid ett senare tillfälle. 
 

Skylt 1. Det södra gravfältet. 
Skylten är producerad av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med 
Riksantikvarieämbetet Fornvårdsenheten 1990. Ett sammandrag av texten finns på engelska. 
Illustrationen är tryckt i fyrfärgstryck. 
 
Löptext skylt 1 

 
Illustration skylt 1 

 
 
Tidsaxel skylt 1 

 
 

Innehållsanalys 
Påstående 1: På Visingsö finns tre stora gravområden från järnåldern (500 f.Kr – 1050 e.Kr) 
På denna skylt överges termen gravfält för uttrycket gravområden. Det leder till att det inte 
råder konsensus mellan de äldre skyltarna, man förklarar inte heller skillnaden mellan gravfält 
och gravområden. Det finns ingen referens till vilka de övriga gravområdena är. Dateringen 
gäller alla tre områdena men kan lätt tolkas som en datering på den givna fornlämningen. På 
det södra gravfältet har fynd daterade till äldre järnålder fram till och med vikingatid hittats 
vid arkeologiska undersökningar (Gustafsson 2000:35). Enligt Nordström finns det högar på 
och vid det södra gravfältet som har bronsålderskaraktär (Nordström 2000:9, fig. 1). Baserat 
på Nordströms uppgifter bör man alltså ange bronsålder – vikingatid som nyttjandeperiod 
eller avgränsa gravfältet i tid och rum. Man har också hittat en hällkista strax norr om det 
södra gravfältet (Lindkvist 1966:11). Beroende på hur man tolkar dess placering i förhållande 

På Visingsö finns tre stora gravområden från järnåldern ( 500 f.Kr – 1050 e.Kr). Det södra 
gravfältet består av 310 synliga fornlämningar. Dessa utgöres främst av gravhögar. Dessutom finns 
82 runda stensättningar och 8 treuddar. De senare är tresidiga gravar med insvängda sidor. En 
vikingatida husgrund är belägen inom gravområdet. 
 
1964 framkom vid en undersökning av en vikingatida gravhög (800-1050 e.Kr.) även ett 25-tal 
gravar utan synlig markering ovan jord, vilka kunde dateras till ca 100 f.Kr. De döda hade bränts på 
bål, varefter de brända benen hade placerats i lerkärl eller hartstätade askar av näver. 
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till gravfältet kan dateringen skjutas tillbaka till yngre stenåldern. Bestämmer man sig för att 
de äldre lämningarna inte tillhör gravfältet bör dessa få en separat skylt. 
Påstående 2: gravfältet består av 310 synliga fornlämningar. Dessa utgöres främst av gravhögar. 
Dessutom finns 82 runda stensättningar och 8 treuddar. 
I annan litteratur anges antalet till 301 fornlämningar, baserat på 1985 års 
fornminnesinventering. De är uppdelade på 192 högar, 94 runda fyllda stensättningar, sex 
långhögar och nio treuddar (Frölund 1988:6). Det föreligger med andra ord en diskrepans 
mellan den information som ges på skylten och vad som anges i 1985 års inventering.  
Påstående 3: En vikingatida husgrund är belägen inom gravområdet. 
Denna vikingatida husgrund nämns inte i Gränna – Visingsö historia (Lindkvist 1980), 
Visingsö (Frölund 1988) eller Visingsö Artiklar (Nicklasson [red] 2000), den finns dock 
registrerad i 1985 års fornminnesinventering (Reuterdahl 2001:7f). Kristina Jansson, 
Jönköpings länsmuseum, anger att husgrunden troligen är en schaktgrop (se Reuterdahl 
2001:8, muntlig uppgift 2001). 
Påstående 4: 1964 framkom vid en undersökning av en vikingatida gravhög (800-1050 e.Kr.) även ett 
25-tal gravar utan synlig markering ovan jord, vilka kunde dateras till ca 100 f.Kr. De döda hade bränts 
på bål, varefter de brända benen hade placerats i lerkärl eller hartstätade askar av näver. 
Detta känns i sammanhanget som befogade uppgifter vilka visar på fynd som daterat 
gravfältet. I sammanhanget anger man dock att det enda som skiljer gravarna från äldre 
järnålder från de från yngre är att de äldre inte kan hittas utan undersökning. Claesson 
undersökte dock två högar på 1930-talet vilka är daterade till äldre järnålder (Claesson 1933). 
En diskussion eller beskrivning vad som skiljer gravarna från olika perioder skulle behövas 
för att öka det pedagogiska värdet. 
Illustrationen 
Illustrationen är något tvetydig. Det är svårt att avgöra om den illustrerar texten ovan 
alternativt illustrera en grav i allmänhet. En bildtext skulle förtydliga illustrationen. Är detta 
en bild av två gravar, dvs. en vikingatida brandgrav med en inre stenpackning och en 
urnebrandgrop från äldre järnålder under, eller är den bara schematisk? 
Tidsaxel: 
Den är ett pedagogiskt redskap som finns på alla skyltarna producerade av Jönköpings 
länsstyrelse i samarbete med fornvårdsenheten på RAÄ. Även denna går tillbaka en bit bakom 
de tidigaste, på skylten, omnämnda dateringarna vi har på gravfältet och låter vikingatiden 
sluta kring år 1000 istället för 1050, jämför med skylt 1 på det mellersta gravfältet. Tidsaxeln 
visar att bronsåldern slutar kring år 1000 f Kr, normalt brukar man sätta denna gräns vid ca 
500 f Kr. 

 

Diskussion skylt 1 
Texten på skylten utgörs av torr information, det finns så många fornlämningar av den typen 
etc. I det första stycket finns inget berättande drag vilket det dock finns i det andra. 
Information kretsar kring den givna fornlämningen. På denna skylt väljer man uttrycket 
gravområde istället för gravfält, vilket får den att differentiera från övriga skyltar. Förutom 
omnämnandet av de övriga gravområdena finns ingen vidare information kring dem. Det finns 
vidare inget som binder samman detta gravfält med omliggande fornlämningar eller berättar 
hur detta gravfält är speciellt i förhållande till övriga. Det föreligger en diskrepans rörande 
fördelningen av gravtyper på gravfältet mellan skylt och tillgänglig litteratur utkommen efter 
fornminnesinventeringen 1985. Den vikingatida husgrunden tas upp för att den står med i 
fornminnesinventeringen men borde enligt uppgift strykas ur texten. Dateringen av gravfältet 
är ett problem som bör utredas närmare, var man väljer lägga startpunkten för nyttjandet av 
det södra gravfältet beror på hur man tolkar gravfältets ursprungliga utbredning men också om 
hur man tolkar enskilda fynd. Ett annat problem är illustrationen som utan kommentarer 
snarast ger mer frågor än den besvarar. 
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     I stycke två håller man en mer berättande ton vilket är bra. Detta stycke innehåller också 
information som rör fornlämningen i sak vilket också är bra. Till skillnad mot skylten vid det 
mellersta gravfältet har man här valt att översätta en sammanfattning på engelska vilket är 
bättre ur ett turistperspektiv. 
     Då det har satts upp en ny skylt bör denna tas bort. Främst för att denna skylt ger annan 
information än den nya skylten.  
 

Skylt 2.  
Skylten är märkt med Kultur på Visingsö och är producerad av länsstyrelsen i Jönköpings län. 
Texten är översatt till engelska och tyska. Illustrationen är tryckt i fyrfärgstryck. 
 
Löptext skylt 2 

 
Illustration skylt 2 

 

Södra gravfältet 
Människors gravar. Södra gravfältet täcker en yta av 490 x 90 meter. Här finns 192 högar, 94 
runda stensättningar, 6 långhögar och 9 treuddar. Gravfältet har använts under hela järnåldern från 
cirka 500 f.Kr. till 1050 e.Kr. Under denna tid kremerades vanligen de döda. Den yngre järnålderns 
gravar är lätta att se - högar och stensättningar bildar kullar i landskapet. 
Den äldre järnålderns gravar däremot är i det närmaste osynliga. Här har arkeologerna undersökt 
ett 50-tal sådana. De flesta bestod bara av ett hål i marken, men i en grav hade benbitarna lagts i 
en lerurna. I en grav påträffades flera föremål av järn: en kniv, en skära och en pryl. 
 
Människors boningar. Men var och hur bodde järnålderns Visingsöbor? - en utgrävning vid 
Brahekyrkan ger ledtrådar. Där hittades rester av ett långhus från äldre järnålder. Byggnaden var 
cirka 34 m lång och 7,5 m bred, med en del för folk och en annan för fä. 150 meter öster om den 
här platsen finns boplatsfynd från äldre järnålder. Kanske låg där några gårdar i sluttningen ned 
mot Vätterns strand? 



 23 

Bildtext skylt 2 

 
Innehållsanalys 

Påstående 1: Här finns 192 högar, 94 runda stensättningar, 6 långhögar och 9 treuddar. 
Detta påstående stämmer väl överens med fornminnesinventeringen 1985 (Gustafsson 
2000:35). Man har valt att plocka bort informationen om den vikingatida husgrunden, vilket 
är bra. 
Påstående 2: Gravfältet har använts under hela järnåldern från cirka 500 f.Kr. till 1050 e.Kr. 
Enligt Nordström finns det högar på och vid det södra gravfältet som har bronsålderskaraktär 
(Nordström 2000:9, fig. 1), nyttjandetiden av gravfältet är med andra ord längre än vad som 
anges. För att uppnå konsensus med skylten vid hällkistan vid Stora Busarp skall det 
dessutom finnas en hällkista på gravfältet, vilket gör att vi bör flytta den bakre dateringen 
ännu längre tillbaka. De äldsta gravarna som daterats arkeologiskt är daterade till förromersk 
och romersk järnålder (Gustafsson 2000:35), med undantag av hällkistan. Frågan är vilka 
anläggningar som skall räknas som höriga till gravfältet, gällande tid och rum?  
Påstående 3: Under denna tid kremerades vanligen de döda. Den yngre järnålderns gravar är lätta 
att se - högar och stensättningar bildar kullar i landskapet. 
Informationen berättar om hur man skall läsa gravfältet, man förklarar dock inte skillnaden 
mellan högar och stensättningar. Detta ger en förståelse av vilka gravar som kan antas vara 
vikingatida. Ett problem är dock att det finns högar som anses vara från bronsåldern 
(Nordström 2000:9, fig. 1) och det finns högar som visat sig ha fynd från äldre järnålder 
(Claesson 1933). Påståendet att det är lätt att se den yngre järnålderns gravar är med andra ord 
tveksam. Att de döda vanligtvis kremerades tror jag inte att någon säger emot. Men säger man 
A bör man säga B, dvs. vilka andra typer av gravläggnings riter som nyttjas under denna 
period. 
Påstående 4: Den äldre järnålderns gravar däremot är i det närmaste osynliga. Här har arkeologerna 
undersökt ett 50-tal sådana. De flesta bestod bara av ett hål i marken, men i en grav hade benbitarna 
lagts i en lerurna. I en grav påträffades flera föremål av järn: en kniv, en skära och en pryl. 
Även detta påstående är upplysande. Texten beskriver gravskicket och vilka typer av fynd 
man funnit vid dessa undersökningar. Ett problem är dock att man också funnit fynd från den 
äldre järnåldern i högar vid det södra gravfältet, vilket ger till handen att alla anläggningar 
inte är osynliga. Liksom i ett tidigare fall bör man förklara vad man menar med en pryl.   
Varför inte nämna de mer intressanta fynd man gjort här istället? Exempelvis den sköldbuckla 
och det sköldhandtag samt bronshalsringen med halvsfäriska ändknopparna från förromersk 
och äldre romersk järnålder man hittat här. Eftersom det i en tidigare rad omnämns att 
gravfältet nyttjats under hela järnåldern saknas det också en jämförelse med vad man brukar 
finna i gravarna från yngre järnålder. Hur skiljer sig gravgåvorna? Exempelvis: vilka djur som 
kremerats under olika perioder tillsammans med den döde. Med andra ord missar man att 
förklara hur gravskicket förändras under den för gravfältet givna perioden. Från tvättade 
brända ben till brandlager, från det att får och get är det vanligast förekommande djuret i 
brandgravarna till dess att hunden blir det mm. (Sigvallius 1994:67ff.).  
Påstående 5: Men var och hur bodde järnålderns Visingsöbor?  
Sammanfattningsvis står det på skylten att man funnit boplatsfynd vid Brahekyrkan och 150 
meter öster om det södra gravfältet. 
Det boplatsfynd från äldre järnålder man nämner som skall ha undersökts 150 meter öster om 
det södra gravfältet torde utgöras av en skärvstenshög som ligger en bit nordöst om gravfältet, 

Med den kunskap som finns om järnåldern på Visingsö kan man skapa sig en bild av hur gården 
kan ha sett ut – kanske så här? Järnålderns Visingsöbor levde på jordbruk, fiske och handel. Man 
odlade korn i de bördiga jordarna, höll kor, grisar, får och höns; här fanns goda grunder för en 
livaktig ekonomi. Handeln och kommunikationen med fastlandet var viktiga – man böt varor knöt 
vänskapsband och utbytte nyheter. 
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ungefär i höjd med hällkistan vid Stora Busarp. Här hittade man ett 40-tal anläggningar vid 
och omkring en skärvstenshög. Dessa utgjordes bland annat av härdar, härdgropar, stolphål 
och nedgrävningar. Den äldsta dateringen utgörs av ett stolphål, 2600-900 f  Kr. och de yngsta 
ligger i äldre järnålder. Utifrån publicerat material känns det dock osäkert huruvida man skall 
tolka detta område som en boplats eller som en aktivitetsyta (Jansson 2000:17ff, Nordström 
2000:11ff). Det andra fyndet är gjort vid Brahekyrkan, vilken ligger betydligt närmare det 
mellersta gravfältet. Är det relevant att ta upp fynd vid Brahekyrkan när man står vid det 
södra gravfältet? Vidare är det rätt att diskutera hur man bodde vid ett gravfält? Här uppstår 
samma problem som vid det norra gravfältet, man diskuterar något annat än den fornlämning 
som beskrivs. Om man vill ge en bild av var och hur man bodde på Visingsö under järnåldern 
skulle man kunna ta ortnamnen som utgångspunkt för att visa bebyggelsemönstren istället 
(Frölund 1988:34ff & Hansson 2000:135 fig. 4). 
Bildtext påstående 1: …en bild av hur gården kan ha sett ut – kanske så här? 

Denna bild stämmer ganska väl in på hur man brukar illustrera gårdar från järnåldern, det är 
vidare bra att man förtydligar att det är en tolkning, men en tolkning av vad? Skall gården 
vara det centrala vid ett gravfält? Man berättar heller inget om från vilken del av järnåldern 
gården skall vara ifrån. Skiljer sig gårdar från äldre respektive yngre järnålder? Både bilden 
och bildtexten väcker mer frågor än de besvarar, främst rörande vad illustrationen gör på just 
denna skylt. 
Bildtext påstående 2: Järnålderns Visingsöbor levde på jordbruk, fiske och handel. Man odlade 
korn i de bördiga jordarna, höll kor, grisar, får och höns; här fanns goda grunder för en livaktig 
ekonomi. Handeln och kommunikationen med fastlandet var viktiga – man böt varor knöt 
vänskapsband och utbytte nyheter 
Jag har egentligen inte så mycket emot texten men den ger inget egentligt mervärde. Att man 
under järnåldern livnärde sig på bland annat jordbruk, fiske och handel torde inte vara 
kontroversiellt. Att kommunikationen mot fastlandet var av vikt känns också logiskt. Den 
sista meningen skulle kunna strykas utan att man tappar något av innehållet i texten och 
utnyttja utrymmet till något av större värde. Frågan är om detta är central kunskap att 
förmedla vid ett gravfält? I sak kan man hävda att detta är beståndsdelar i livet och därför 
också beståndsdelar i döden. Men är det allmänna och vardagliga det som manifesteras på ett 
gravfält? 
Illustrationen 
Jag har inget emot bilden som sådan men den har inte mycket med gravfältet att göra. Det 
finns ett flertal fynd man kan förevisa istället eller beskriva hur konstruktionen i gravhögarna 
är gjord, egentligen vad som helst som istället kan knytas till gravfältet. Om man väljer att 
behålla bilden bör man dock skriva om bildtexten. 
 

Diskussion skylt 2 
Det centrala är vad man kommunicerar till den besökande, vilken bild av forntiden man ger. 
Genom att inte vara konsekvent, skyltarna emellan, ger man dubbla budskap till de 
besökande. Det är därför av vikt att diskutera hur man skall hantera dateringen av gravfälten 
och vilka anläggningar man skall räkna in. Det vill säga avgränsa dem i tid och rum men 
också att sätta dem i relation med varandra. En annan fråga är vilken vikt man ger 
fornlämningen när texten berättar förhållandevis lite om gravfältet, de som begravts här eller 
vad gravfältet betytt för sin tid och de människor som kommit efter. Istället har man valt att 
koncentrera en stor del av resonemangen kring andra skeenden. 
     Texten rörande var Visingsöborna har bott borde bytas ut eller förtydligas. Personligen 
tycker jag att en karta av den typ Hansson skapat till sin artikel i Visingsö Artiklar (2000) är 
att föredra. På denna karta utgår han från ortnamn på Visingsö och konstruerar en modell för 
hur gårds/by- strukturen kan ha sett ut under yngre järnålder (Hansson 2000:135 fig. 4) 
(bilaga 2). Ett annat problem om de anläggningar man fann vid undersökningen av 
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skärvstenshögen skall ses som en boplats eller aktivitetsyta. Om det är en aktivitetsyta, kan 
den då knytas till gravfältet?  
     Fyndbeskrivningen känns tråkig när man vet vilka andra fynd som gjorts. Helst tycker jag 
att man bör byta ut bilden exempelvis mot illustrationer på sköldbucklan och/eller 
bronshalsringen. Väljer man istället att behålla bilden som den är anser jag att man bör skriva 
om bildtexten och ta bort resonemanget kring Brahekyrkan. Som tidigare nämnts skulle man 
här kanske försöka få in lite mer fakta kring hur gravskicket förändras över tid, till exempel 
vilka djur som offrades och hur gravtyperna förändrats över tid och rum. 
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5.4 Hällkistan 

Vid hällkistan på Stora Busarp finns det en skylt uppsatt. Skylten är märkt med ”Kultur på 
Visingsö” och producerad av Jönköpings länsstyrelse i samarbete med EU. Texten är översatt 
till engelska och tyska. Illustrationen är tryckt i fyrfärgstryck. 
 
Löptext 

 
Illustration 

 
 
Bildtext 

 

 

Hällkistan 
”En dold stenålder. De hittills äldsta fornfynden från Visingsö är flintyxor från tiden 4000-3300 f. 
kr. De tillhörde en jordbrukande befolkning. Visingsö var vid den här tiden betydligt större; 
landhöjningen av norra Vättern tippar sjön och höjer vattennivån i söder. De stränder som 
beboddes under stenålder ligger nu således under vatten. När hällkistan byggdes låg Vätterns yta 
minst 3 m lägre än idag. 
Kollektivgravar. Redan 1874 undersöktes den här hällkistan. En flintdolk och några obrända ben 
påträffades. Hällkistor var kollektivgravar 

- benbitarna kan ha tillhört flera individer.  
I en annan hällkista på Södra gravfältet, påträffad under en järnåldersgrav, hittades skelett efter 
minst 4 människor. 

Långt ifrån alla människor fick så här ståtliga gravar. Sannolikt var det de mest betydelsefulla i 
bondesamhället. Men vilka var de? Vad var betydelsefullt för 4000 år sedan?” 
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Innehållsanalys 
Påstående 1: De hittills äldsta fornfynden från Visingsö är flintyxor från tiden 4000-3300 f. kr. De 
tillhörde en jordbrukande befolkning. 
Stenåldern på Visingsö är som ovan nämnt främst känd för oss genom lösfynd; skafthålsyxor, 
flintdolkar, tunnackiga- och spetsnackiga flintyxor mm. Lösfynden från stenåldern uppgår till 
ett femtiotal, där de enkla skafthålsyxorna utgör nästan hälften (Nordström 2000:9). De 
spetsnackiga yxorna tillhör TRB-kulturens (Trattbägarkulturen) äldsta stenyxor (Malmer 
1991a:210) och den tunnackiga yxan är TRB-kulturens viktigaste arbetsyxa (Malmer 
1991b:238). TRB-kulturen uppträder under tidigneolitikum, 4200-3300 f  Kr. (Carlsson 
1998:37). Med andra ord stämmer detta påstående. Det hade dock kanske räckt med att ha 
uppgivit att man funnit flintyxor från perioden kring 4000 f  Kr och framåt, om man inte 
väljer att illustrerar dem. Problematiskt är dock begreppet flintyxa. Vad är en flintyxa? Man 
borde istället skriva olika typer av yxor tillverkade av flinta. Man borde också förevisa några 
av fynden, diskuterar huruvida de tillverkade lokalt eller kommit till Visingsö på annat sätt. 
Kan man se kontakter med andra områden utifrån yxorna mm. Det vore i detta sammanhang 
på sin plats att berätta vilka stenålderskulturer man funnit spår av på Visingsö och under vilka 
perioder. 
Påstående 2: Visingsö var vid den här tiden betydligt större; landhöjningen av norra Vättern tippar 
sjön och höjer vattennivån i söder. De stränder som beboddes under stenålder ligger nu således 
under vatten. När hällkistan byggdes låg Vätterns yta minst 3 m lägre än idag. 
Detta är nära nog ett citat av Gunnar Lindkvist inledning av kapitlet Förhistorisk tid – 1523 i 
Gränna – Visingsö historia (1980:9). Huruvida denna text är relevant för en grav som ligger 
nästan mitt emellan den östra och västra stranden kan man ifrågasätta. Mikael Nordström 
konstaterar att man ännu inte registrerat några boplatser från stenåldern på Visingsö varför en 
diskussion om bosättningsmönster och boplatsstrukturer inte är möjlig att föra (2000:11). Det 
finns dock dateringar av stolphål till senneolitikum och bronsålder, dessa hittades i samband 
med att man undersökte en skärvstenshög några hundra meter öster om denna fornlämning. 
De övriga dateringarna vid undersökningen gav dateringar till yngre bronsålder och till äldre 
och mellersta järnålder (Jansson 2000:17). Då det tidigare nämnda stolphålet inte låg vid 
vattnet utan mitt på Visingsös höjdrygg indikerar detta kanske att boplatserna inte 
nödvändigtvis är att finna vid vattenbrynet eller under vatten. I övrigt kan man fråga sig om 
informationen kring geologiska företeelser verkligen hör hemma på en informationsskylt 
rörande en gravanläggning. 
Påstående 3: Redan 1874 undersöktes den här hällkistan. En flintdolk och några obrända ben 
påträffades. 
Varför kommer detta stycke inte förrän nu? Detta stycke borde ha inlett texten! Man förklarar 
dock inte vad en hällkista är eller hur den skiljer sig mot andra gravanläggningar, samt under 
vilken/vilka perioder de brukades. Hällkistan hittades då en ängsväg skulle anläggas, när man 
grävde bort en stenig förhöjning. Man stötte på en stor flat häll och under denna såg man de 
översta delarna av stenrader ställda i vinkel mot varandra, vid vilka man hittade en ljusgrå 
flintdolk (se Berg 1885:27 fig. 3). Då insåg man att detta var en fornlämning. En tid därefter, 
1874, undersökte Wilhelm Berg graven (Berg 1885:27). Vid undersökningen fann man några 
mindre obrända ben i kammaren och i gången hittade man lite kol (Berg 1885:28). Då det 
finns goda kronologier borde man kunna datera graven närmare med hjälp av den dolk som 
Berg hittade, den är snarlik fig. 422 i Monetlius Minnen från vår forntid (Montelius 1997:31). 
Då man inte kan anta att alla vet som menas med en flintdolk vore en illustration på sin plats. 
Vad som yttermera har missats är att graven undersöktes ytterligare en gång, 1932, i samband 
med restaureringsarbete och att man då hittade ytterligare en flintdolk, en spånskrapa och mer 
obrända ben (Norström 2000:10). 
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Påstående 4: Hällkistor var kollektivgravar - benbitarna kan ha tillhört flera individer. 
Vad betyder kollektivgrav? Uttrycket finns inte med i uppslagsboken Sten- och bronsålderns 
ABC (1991). Det finns ej heller med som enskilt sökord i NE (2005-05-13), det finns dock 
med i två artiklar utan närmare förklaring. Om skyltarna i första hand vänder sig till turister 
bör man använda lättförståliga begrepp eller förklara facktermer på ett begripligt sätt. Det blir 
inte lättare när man läser nästa mening: …benbitarna kan ha tillhört flera individer. Logiken säger 
att man med kollektivgravar torde avse en grav för mer än en person. Men om så är fallet bör 
man inte då utgå från att benen är från flera individer? I sten- och brons- ålderns ABC 
beskrivs hällkistor som gravar anlagda för en eller flera begravningar under senneolitikum 
och äldre bronsålder (Orrling 1991:120). Dessa anläggningar behöver med andra ord inte vara 
kollektiva även om man ser dem som ett uttryck för en kollektiv ideologi. 
Påstående 5: I en annan hällkista på Södra gravfältet, påträffad under en järnåldersgrav, hittades 
skelett efter minst 4 människor. 
Denna hällkista påträffades 1966 och skall enligt Nordström vara belägen cirka 100 meter 
norr om det södra gravfältet. Här skriver man att den ligger på det södra gravfältet, vilket 
skulle ge det södra gravfältet en längre nyttjande period än vad som nämns på den skylt som 
står där. Graven återfanns under en hög i vilken det också fanns sekundärbegravningar från 
järnåldern. En ytterligare skillnad är att denna hällkista omgavs av en rektangulär ram. 
Utanför kistan men innanför denna ram återfanns en spjutspets, en pilspets, två skrapor och ett 
avslag. Dessa torde kunna datera graven närmare genom kronologier rörande pilspetsar och 
spjutspetsar (Nordström 2000:10). Lindkvist anger att man funnit skelett efter minst fyra 
individer, en dolk, två spjutspetsar och två skrapor av flinta (Lindkvist 1980:11). Här 
föreligger med andra ord en diskrepans mellan volymerna. Varför omnämner man inte den av 
Lindkvist nämnda hällkistan som skall ha hittats vid Kumlaby (1980:11) i sammanhanget?  
Bildtexten: Långt ifrån alla människor fick så här ståtliga gravar. 
Den senneolitiska perioden kännetecknas av bland annat hällkistor och flintdolkar (Carlsson 
1998:66). Det finns ungefär 1500 kända hällkistor i Sverige, varav de är särskilt talrika i inre 
Småland, där man känner till omkring 500 stycken. Det verkliga antalet kan dock vara 
betydligt större eftersom att många är täckta av mindre rösen eller högar (Orrling 1991:120). 
Frågan är hur ovanliga dessa gravar är, på Visingsö känner vi till tre stycken. Vad var 
betydelsefullt för 4000 år sedan? Här kommer den första dateringen på graven inklämd i en 
fråga som man inte ger något svar på. Denna datering kan nog stämma förhållandevis väl men 
kan ge motstridiga signaler i jämförelse med de på skylten tidigare nämnda dateringarna, som 
inte har något med graven att göra. Man skall dock komma ihåg att många hällkistor hör till 
bronsåldern (Burenhult 1999:385). Gällande frågan vad hällkistorna betyder skriver Burenhult 
med flera att hällkistorna visar en betydande utökning av bebyggelsens omfång i bland annat 
Småland, Dalsland, Värmland och Närke (Burenhult 1999:385f). Anders Carlsson framhåller 
att den i Sverige tidigare förhärskande stridsyxekulturen var mer individualistisk i jämförelse 
med de mer, till synes, kollektiva hällkistonyttjarna (Carlsson 2001:16). Andra har menat att 
hällkistans kollektiva karaktär betonar dess roll som familjegrav och att de också nyttjats för 
att skapa fasta begravningsplatser (Weiler 1994:55ff). Carlsson lägger fram tanken på att 
hällkistan symboliserar det enskilda hushållet, mer preciserat hushållets långhus. Detta skulle 
kunna förklara varför hällkistan dyker upp just under senneolitikum och dess speciella 
utbredning (Carlsson 2001:16f). Man kan också se det som att hällkistorna visar på ett nytt 
sätt för människorna under senneolitikum och under bronsålder att ta landskapet i anspråk 
(Carlsson 2001:19). Bildtexten refererar inte alls till illustrationen. 
Illustrationen 
Fyra vuxna och ett barn ser på när en indianliknande alternativt schamanliknande figur dansar 
kring den döde. Jämte denna dans finns den färdigbyggda hällkistan och en utslocknande eld. 
Den ritutövande håller vapen i sina händer. Bortsätt från den dansande ritutövaren framställs 
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de närvarande som intetsägande och anonyma vilket inte stämmer ihop med den kollektiva 
tanken. Bilden uppvisar inte heller några av de tidigare nämnda artefakterna. Varken i 
Carlsson (1999, 2001) eller Burenhult (1999) tas schamanism upp tillsammans med hällkistor. 
Bilden känns märklig och hänger inte samman med den text som finns på skylten, inte heller 
bildtexten ger en förklaring till de riter som förevisas på bilden.  Personligen känner jag inte 
igen den bild av stenåldern som målas upp genom denna illustration. Om illustration skall ha 
något värde borde den ha en förklarande bildtext. Men varken med en förklarande bildtext 
eller ej, anser jag att illustrationen bör bytas ut.  
  

Diskussion 
Till att börja med är denna skylt nästan helt oförståelig, även om man har en arkeologisk 
utbildning. Det finns ett flertal begrepp som inte närmare förklaras. Man ger ingen riktig 
datering och den första halvan av informationstexten rör inte fornlämningen ifråga. Vad vill 
man egentligen kommunicera med denna skylt och till vem? Den kan inte vara riktad till 
turister och besökande, för utan kunskap om arkeologiska begrepp torde den vara 
svårförstålig. Vidare är texten skriven i telegramform, och rör sig i ett intervall från istid till 
bronsålder. Allt detta för att beskriva en grav från den sista delen av stenåldern eller första 
delen av bronsåldern. 
     Denna skylt innehåller en hel del faktafel och den innehåller några logiska fällor. Det vill 
säga att det är möjligt att missförstå vad som menas om man inte läser skylten noggrant, t ex 
dateringen. Felaktigheterna är sannolikt höriga till undermålig research och källkritik. 
     Den största fällan är dateringsproblematiken där man låter besökaren helt hänga i luften. 
Genom att först datera stenyxor som inte har något med hällkistan att göra och sedan genom 
att datera hällkistan först i bildtexten, gör man det onödigt svårt för mottagaren att tolka 
texten. Först måste man finna informationen och sedan koppla den till rätt händelse. Vidare 
kan man tro att hällkistorna funnits vid den period som anges för yxorna (4000-3300 f Kr.). 
Att dateringen av hällkistan kommer först i bildtexten är för mig helt oförståeligt.  Om texten 
rörande stenyxorna ska vara kvar bör man introducera TRB-kulturen och introducera 
hällkistobyggarna samt belysa det faktum att det skiljer nästan 2000 år mellan dessa två 
kulturen. 
     Tråkigt nog har man inför publiceringen av denna skylt inte närmare daterat graven. Med 
de fynd man gjort borde en sådan datering inte vara alltför svår. Bara det att författaren missat 
att graven undersökts två gånger och att det framkommit fler fynd vid det andra tillfället gör 
att texten inte känns väl ”researchad”. Den andra hällkistan som enligt denna skylt legat på 
det södra gravfältet omnämns inte alls på skylten vid det södra gravfältet. Det är viktigt att det 
finns en konsensus mellan skyltarna. Man ställer sig frågan huruvida den ligger på gravfältet 
eller skall ses som en ensamliggande grav lite norr om det samma? Vidare blir det 
besynnerligt i sammanhanget att utgivaren inte valt att datera det södra gravfältet till 
senneolitikum om man nu anser att hällkistan ligger inom det södra gravfältet.  
      Man ställer vidare den besökande inför ett antal frågor som inte närmare besvaras och en 
bild som inte reflekterar den gängse forskningen. Man nyttjar begrepp som inte är 
lättförståliga och som till viss del motsägs i en annan del av texten. Man har dessutom med ett 
stycke som för tolkningen av graven är helt irrelevant, frågan rörande hur mycket Vättern ätit 
på Visingsö. Informationen på skylten skulle lyftas betydligt om den närmare korrelerade med 
fornlämningen och den kontext i vilken fornlämningen är funnen. Illustrationen känns inte bra 
och enligt min mening ger den inte bild av stenåldern så som den presenteras av de flesta 
forskare. Den känns gammalmodig i sitt formspråk och anspelar snarast på bilden av våra 
förfäder som vildar. Den känns också motsägelsefull gentemot den kollektiva tanke som 
presenteras i texten. 
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5.5 Näs borgruin 

Vid borgruinen på Näs finns det två skyltar. Den ena var dock i så dåligt skick att den valdes 
bort då den inte gick att läsa i sin helhet. Vid parkeringen finns dessutom en anslagstavla med 
information från Visingsös fornminnesförening. Denna stod nedmonterad mot en vägg därför 
valde jag att inte närmare undersöka den. Med andra ord har endast den nyaste skylten 
undersökts och analyserats. 
     Skylten har rubriken ”Borgen i Näs” och är producerad av Jönköpings länsstyrelse i 
samarbete med EU. Skylten är vidare märkt med ”Kultur på Visingsö”. Texten, exklusive 
bildtexten, är översatt till tyska och engelska. Illustrationen är tryckt i fyrfärgstryck. 
 

Löptext 

 
Illustration 

 
 

”I händelsernas centrum. Vid 1100-talets mitt byggdes en borg på Visingsö - det var den första i 
Sveriges historia. Borgen befäste makt och överhöghet i ett ännu löst sammanhängande 
kungarike. Två släkter stred om makten - den Erikska ätten från Västergötland och den Sverkerska 
ätten från Östergötland - borgen på Visingsö låg i händelsernas centrum. 
Fyra kungar har dött på Visingsö: 
Karl Sverkersson mördades 1167 av Knut Eriksson, 
Erik Knutsson dog sotdöden 1216, 
liksom Johan Sverkersson 1222. 
Magnus Ladulås dog här vid juletid 1290. 
Liten men funktionell. I det fyrsidiga tornet i öster fanns kungens sovrum och ”privet” – 
latrinkanalen syns fortfarande i ytterväggen. I väster var ett runt försvars- och förrådstorn. 
Däremellan en byggnadslänga med representationsvåning en trappa upp. Under 1200-talet 
började andra borgar att byggas – större och bekvämare än den på Visingsö. År 1318 brändes 
borgen ned och lades i ruiner, sedan dess har delar av den rasat ned i sjön. 
Erling Stenvägg. I den isländska sagan fornamanna sógur berättas om en, som konung Knut lät 
gripa ”och sätta honom i stenväggen öster på Visingsö”. ”Erling Stenvägg” som han kom att kallas, 
satt alltså fången i borgens fyrsidiga torn. Enligt sagan flydde han med hjälp av ihopknutna lakan, 
men skadade sig i benet då han hoppade sista biten. I tornets bottenvåning finns än idag ett välvt 
rum. Kan det ha varit borgens fängelsehåla? 
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Bildtext 

 
Innehållsanalys 

Påstående 1: Vid 1100-talets mitt byggdes en borg på Visingsö - det var den första i Sveriges 
historia. Borgen befäste makt och överhöghet i ett ännu löst sammanhängande kungarike. 
Lovén inleder sin beskrivning av borgen på Näs med att det troligen är den första murade 
borgen i Sverige (Lovén 1999:57). Lundberg daterar borgen till 1160-tal eller något tidigare, 
dateringen bygger dels på de skriftliga källorna (Västgötalagens kungalängd), där han antar att 
Karl Sverkersson hade tagit sin tillflykt till borgen då han dödades 1167 och dels utifrån en 
stilistisk datering av murverket. I det runda tornet finns inslag av axmurning, opus spicatum. 
En murningsteknik som till synes främst använts i 1100-talets romanska byggnadskonst 
(Lovén 1999:58). Det fyrkantiga tornets kupolvalv har sin främsta motsvarighet i Vreta 
klosterkyrkas gravkor, daterat till 1100-talets mitt. Lovén anser att Lundbergs datering är 
trovärdig, men att borgen möjligen kan ha anlagts senare under 1100-talet (Lovén 1999:58). 
De byggnadstekniska likheter som föreligger mellan Näs och de östgötska romanska kyrkorna 
kan ge till handen att Näs borgruin är ännu äldre än mitten av 1100-talet. Detta då många av 
de östgötska kyrkorna omdaterats genom dendrokronologi, oftast bakåt i tiden ända ned till 
1100-talets början (Carelli 2000:58). Lovén framhåller att trots borgens litenhet fanns det 
inget för samtidens människor att jämföra med, så byggnaden torde ha varit imponerande 
(Lovén 1999:58). Carelli framför att borgens syfte inte i första hand varit att utgöra ett 
försvarsverk eller att vara ett förvaltningscentrum, utan för att manifestera de symbolvärden 
som varit centrala vid dess anläggande. Borgens funktion skall med andra ord ha varit som 
kunglig palatsanläggning med kontinentala förtecken (Carelli 2000:61). Texten 
överensstämmer bra med gällande forskning. 
Påstående 2: Fyra kungar har dött på Visingsö. 
Detta påstående stämmer med Lars O Lagerqvists uppgifter. Lagerqvist ger dock också datum 
för dödsfallen samt i vissa fall en något annan dödsorsak: Karl Sverkersson dog den 12 april 
1167 mördad på Visingsö av Knut Eriksson (Lagerqvist 1982:54). Erik Knutsson dog den 10 
april 1216 av hetsig feber på Visingsö (Lagerqvist 1982:60). Johan Sverkersson dog den 10 
mars 1222 på Visingsö av sjukdom (Lagerqvist 1982:62) och Magnus Ladulås dog den 18 
december 1290 på Visingsö av sjukdom (Lagerqvist 1982:75). Att Magnus Ladulås dog på 
Visingsö 1290 omnämns också på den minnessten Per Brahe den yngre satte upp här 1679. 
Lagerqvist nämner inte att Erik Knutsson eller Johan Sverkersson skulle ha dött sotdöden (att 
dö sotdöden är lika med att dö av sjukdom enligt NE). Christian Lovén i sin tur att de skall ha 
dött i strådöden (strådöden betyder enligt NE att dö i sin säng och inte i strid) (Lovén 
1999:57). Det föreligger med andra ett flertal uppgifter rörande dödsorsakerna rörande vissa 
av kungarna. Då det förekommer olika uppgifter bör det undersökas närmare hur de dog, finns 
det olika källor, vilken eller vilka är i så fall trovärdigast? Behöver man egentligen skriva 
något utöver att de dog utav sjukdom? Hur många känner idag till vad sot- respektive 
strådöden är? Som tidigare nämnts bör man undvika svåra och ålderdomliga begrepp när 
skyltarna primärt vänder sig till turister och besökande. Det är bra att man i texten försöker 
skildra det mänskliga. Tyvärr är texten inte berättande utan snarast uppställd som en 
innehållsförteckning med korta abstracts. 
Påstående 3: I det fyrsidiga tornet i öster fanns kungens sovrum och ”privet” – latrinkanalen syns 
fortfarande i ytterväggen. I väster var ett runt försvars- och förrådstorn. Däremellan en byggnadslänga 
med representationsvåning en trappa upp. 
Frågan är om det västra tornet fungerat som förrådstorn, det finns uppgifter från 1700-talet att 
bränd säd hittats på sjöbotten, detta skulle kunna peka på att det funnits magasinsutrymmer 

”Visingsö och dess väldiga slott, där konungen förvarar sina dyrbarheter, och det är den 
starkaste punkten i hela riket”. Ur isländska sagan Rimbegla från 1200-talet. 
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söder om den nuvarande ruinen (Lovén 1999:58). Det fyrsidiga tornet har en rund markvåning 
med ett kupolvalv i överkragningsteknik, rummet har endast varit tillgängligt via ett hål i 
valvet och därför tolkats som en förrådskällare (Carelli 2000:55). Det runda tornet, det västra, 
har tolkats som ett flankeringstorn. Bjälkhålen i väggen visar att det besått av flera våningar, 
det har också konstaterats en port i den sydöstra delen av tornet (Carelli 2000:54). Av 
byggnadslängan syns idag endast den yttre sträckmuren, det har dock funnits en tunnare inre 
sträckmur som gått parallellt. Den muren har varit avsevärt smalare vilket har föranlett en 
teori om en inre borggård. Man kan se bjälkhål i den norra muren vilket visar att en övre 
våning funnits, denna har tolkats som en salsvåning (Carelli 2000:55). 
Påstående 4: År 1318 brändes borgen ned och lades i ruiner, sedan dess har delar av den rasat ned 
i sjön. 
Början till slutet för borgen på Näs torde ha varit när kung Birger 1318 pantsätter Visingsö 
med dess slott till den danske kungen mot 600 ryttare. Samma år donerar hertiginnorna 
Ingeborg och Ingeborg, änkor efter hertigarna Erik och Valdemar, sina gods på Visingsö till 
Linköpingskyrkan. Detta visar på ett ökat ointresse för Visingsö inom kungamakten. En 
intressant uppgift i detta sammanhang är att Visingsö år 1318 intogs av en småländsk här ledd 
av riddaren Karl Eliasson Sparre i ett uppror mot kung Birger. Det finns också ett 
omnämnande från 1400-talet att borgen på Visingsö förstördes vid våldsamheter 1318 (Carelli 
2000:59).  Redan från 1689 finns uppgifter om att stora delar av borgruinen rasat ut i sjön 
(Lovén 1999:58). Hur mycket som har rasat ut har dock varit uppe till debatt. Lundberg 
trodde att den bevarade delen utgjorde cirka en tredjedel (Lundberg 1938:38) medan Lovén 
uppskattar den till hälften (Lovén 1999:57). Carelli å sin sida skriver att det inte är otänkbart 
att de tre delarna utgjort en liten men funktionell borg och därmed kan större delen av borgen 
vara bevarad (Carelli 2000:55).  
     Det finns gott om historier att berätta om borgens förstörelse och försvinnande ur historien 
som inte omnämns på denna skylt. 
Påstående 5: den isländska sagan Fornamanna sógur och Erling Stenvägg. 
Berättelsen ingår i den norska Sverre-sagan, nedtecknad omkring 1220. I den berättas om hur 
den svenske kungen Knut Eriksson (1167-94) någon gång efter 1177 tillfångatog den norske 
tronpretendenten Erling och satte honom i ”stenväggen” (= tolkat som borgen vid Näs). En 
kvinna hjälpte Erling att fly med hjälp av hopknutna lakan, men muren var så hög att han var 
tvungen att hoppa den sista biten (Lovén 1999:57). Enligt Carelli ingår denna berättelse i 
Sagaen om baglere og birkebeiner vilken skildrar den norska historien mellan åren 1202 och 
1217 (Carelli 2000:55f). Man bör klargöra vilken saga detta är taget ur eller om den finns 
omnämnd i flera sagor.  
Påstående 6: I tornets (det fyrkantiga) bottenvåning finns än idag ett välvt rum. Kan det ha varit 
borgens fängelsehåla? 
Varken Lovén (1999) eller Carelli (2000) nämner något som skulle kunna indikera att detta 
varit en fängelsehåla. I beskrivningen tidigare på denna skylt har man dessutom förlagt 
konungens rum i detta torn. Frågan är om det är sannolikt att man placerat en fängelsehåla 
direkt under hans gemak? Inte heller i de isländska/norska sagorna finns något belägg på att 
detta skulle ha varit hans fängelse, snarast talar de emot att Erling suttit i en fängelsehåla 
eftersom att han behövde ett lakan för att kunna fly. Detta bör strykas ur texten då det inte har 
någon bäring. 
Bildtexten: Den isländska sagan Rimbegla från 1200-talet. 
Lovéns återgivning av citatet ur Rimbegla lyder ”Visingsö och dess ansenliga slott, där 
kungen förvarar sina dyrbarheter, och är det den starkaste punkt i hela riket” (1999:57). 
Texten Lovén citerar skiljer sig något från den som återfinns i bildtexten, vilket föranleder 
frågan: Vilket citat är rätt? Carelli anger Rimbegla som ett norskt 1200-tals verk där 
beskrivningen av Visingsö lyder som följer: …thar er vatn, er mest er kallat i Sviavelde, heitir 
Veitur. Thar er visnisey ok kastale ríkr, er konungr geymir í gersimar sínar. Ok thár er mest 
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traust hans á ollo ríkenu. Att de har citerat olika översättningar/transkriberingar är uppenbart, 
alternativt har Lovén eller skyltmakaren själv översatt strofen till nysvenska. Lovéns och 
skyltens citat är nära liggande varandra dock inte exakta. Detta betyder att det finns flera 
översättningar. Därför skulle det vara intressant att klargöra vad som står i ursprungskällorna 
för att få en text så nära originalet eller originalen som möjligt.  
Illustrationen: 
Illustrationen får väl ses som helt okey, den stämmer inte helt med ruinen men kan antas ge en 
någorlunda bild. Denna bild föreställer det objekt vid vilket man befinner sig och ger en 
tolkning om hur platsen kan tänkas ha sett ut under tidigmedeltid. På vilket sätt borgen 
fungerat i försvarssyfte kan dock inte utläsa ur bilden. Man kan heller inte se något spår av 
priveten. Frågan är dock om barn har tillåtits leka i närheten av kungen och hans sällskap. 
Detta ger bilden av en vänlig despot. En annan fråga är huruvida kungen verkligen var ute och 
red iklädd sina regalier med en så liten eskort, då åtminstone en kung dödats på Visingsö? 

 

Diskussion 
En fråga är vad man skall kalla borgen? Som rubrik på skylten står ”Borgen i Näs”, ett annat 
förslag är Visingsöborgen (Lovén 1999, Carelli 2000), detta är också vad borgen kallas i 
forskningsprojektet ”Visingsö – Vätterns pärla” (Jansson 2004:5). I denna uppsats kallas 
borgruinen genomgående för borgen alternativt borgruinen på Näs. 
     Det är synd att man inte beskriver vad som finns att titta på i och vid borgen. Det finns 
inga upplysningar om Per Brahes minnessten uppsatt 1679 över Magnus Ladulås, eller någon 
översättning av den. Det finns inte heller någon anmärkning om de inhuggna märkena till 
höger om ingången genom sträckmuren. Den ena kan möjligen vara en äkta hällristning, en 
adorant, från bronsåldern. Det vill säga en hällristning som medvetet eller omedvetet 
placerats i murverket. Vilket skulle kunna vara en parallell till Sverkerskapellet i Alvastra, 
som har en skeppsristning som riktar sig utåt (Nordström 2000:13). Där finns också ett 
stavkors och en blomliknande inristning. Att borgen genomgick en friläggning och en 
omfattande renovering mellan åren 1907-11 omnämns inte heller eller vilka delar som 
renoverats. Man omnämner inte heller det faktum att murarna är uppförda av lokalt bruten och 
tuktad lerskiffer (Carelli 2000:54). Det kan kopplas till lokal stenbrytning och stenhuggeri, 
vilket också kan kopplas till Ströja kyrka (nuvarande Brahekyrkan) som är byggt av samma 
material. 
     Det finns en viss diskrepans mellan vissa uppgifter, det rör de isländska och/eller norska 
sagorna vilka borde klarläggas. Det finns också vissa tolkningar som skulle kunna omprövas. 
Ett exempel är rummens funktioner. 
     Andra tankar är att lyfta fram de byggnader som är besläktade med Näs Borg, såsom Ströja 
kyrkas torn, Vreta klosterkyrkas gravkor m.fl. Vid en uppdatering av skylten vore det också 
av intresse att presentera undersökningarna på området precis norr om ruinen från 2002 och 
2003 (Jansson 2004:5). 
     På denna informationsskylt knyter man an till ett par sagor och sägner men man missar 
andra, som sagan om Kettil Runske och jätten Gilbertil. Man koncentrerar sig på de kungar 
som dött på Visingsö men man drar inte kopplingen till husabyarna, kungens tidigare eller 
samtida gods på Visingsö och i Gränna. Kopplingen till Ströja kyrka saknas också, som 
sannolikt var kungens kyrka på Visingsö. Man tar heller inte upp andra medeltida centran i 
närområdet som Alvastra kloster, Skara och Linköpings domkyrkor. Vidare missar man 
Visingsös centrala plats i det tidiga riket. Vi står i det tidigmedeltida Sveriges centrum utan att 
det närmare kommenteras. Inte heller de människor som byggde borgen och levde i och vid 
den berättas det något om.  
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     Vid Näs borgruin finns ytterligare en skylt, vem som är ansvarig för den gick ej längre att 
urskilja på grund av skyltens dåliga skick. Skyddsplasten är så väderbiten och repig att den 
numera skyler innehållet. 
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5.5      St. Laurentii kapell. 

Det finns en skylt uppsatt vid St. Laurentii kapellruin. Skylten är märkt ”Kultur på Visingsö”, 
den är producerad av länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med EU. Texten finns 
översatt till engelska och tyska. Illustrationen är tryckt i fyrfärgstryck. 
 
Löptext 

 
Illustration 

 
  
Bildtext 

”Laurentii in Visingsö” 
I gamla skrifter omnämns två kapell på Visingsö, det ena beskrivs ”Laurentii in Visingsö”. 
Var det låg framgår inte.  
     Vid undersökningar av denna husgrund påträffades ett altarfundament i östra väggen, 
spår efter invändiga väggmålningar och ett golv av kalkstenshällar. Byggnadstekniken 
daterade huset till 1100-tal. Kanske har vi här ”Laurentii in Visingsö”! 
 
Husaby och Alvastra kloster 
År 1240 donerade kung Sverker II:s dotter Helena flera hemman på Visingsö till Alvastra 
kloster. Några av dessa låg i Husaby, en plats som inte existerar idag. Husabyar var 
benämningen på gårdar som kungen disponerade för sin försörjning. Under 1200-talet 
byggdes istället borgar och slott – på Visingsö borgen Näs vid mitten av 1100-tal. Troligt 
är att Husaby legat här någonstans och att kapellet var kungens gårdskapell. 
 

Kapellet var helgat åt S:t Laurentius, humorns helgon ofta avbildad med ett leende på 
läpparna och ett halster i handen. Hur det egentligen såg ut på platsen är höljt i dunkel – 
kanske finns det några korn av sanning i illustrationen här bredvid. 
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Innehållsanalys 
Påstående 1: I gamla skrifter omnämns två kapell på Visingsö, det ena beskrivs ”Laurentii in 
Visingsö”. 
De gamla skrifterna man nämner är sannolikt biskop Hans Brasks förteckning över kapell och 
kloster i Linköpings stift från 1515. I denna förteckning omnämns ett kapell helgat till St. 
Laurentii, Laurentii in Visinxö (Wienberg 2000:74). Såvitt jag kunnat finna ut omnämns det i 
texten dock endast ett kapell som skall ha legat på Visingsö. Det andra kapellet utgivaren till 
skylten kan ha menat är det så kallade ”Hospitals-kapellet” eller ”Hospitalet”, som skall ha 
stått på norra Visingsö. Detta kapell omnämns dock inte i de medeltida källorna. Det 
omnämns först 1646 och då endast som ett smånamn på en utjord i Ödestad, kallat Spettalen. 
Wienberg framhåller att allt vi har är ett ortnamn och en tradition om ett hospitalskapell, vilka 
bägge kan beläggas först på 1600-talet (Wienberg 2000:85f). Per Brahe sätter upp en 
minnessten vid St. Laurentii under slutet av 1600-talet som berättar att här legat ett gammalt 
kapell. Det finns med andra ord historiska källor som anger var St. Laurentii kapell har legat. 
Påstående 2: Byggnadstekniken daterade huset till 1100-tal. Kanske har vi här ”Laurentii in 
Visingsö”! 
1940 undersöktes ruinen av landsantikvarie Egil Lönnberg. Han återfann ett stort antal 
putsfragment med rödbrun eller rödaktig och vit kalkfärg (Wienberg 2000:76f). Enligt Jes 
Wienberg finns det inget i själva byggnaden, i byggnadstekniken eller i planformen som 
medger en datering till 1100-tal. Han framhåller dock att rektangulära små kapell med ett 
altare intill östväggen förekommer i ett stort antal främst från 1300-1400-talen (Wienberg 
2000:77). Vi vet yttermera att kapellet existerade kring 1515, vilket ger till handen att man 
kan datera kapellet till medeltid. Wienberg finner sig övertygad om att detta är St. Laurentii 
kapell (Wienberg 2000:77). Dateringen till 1100-tal torde utifrån detta vara fel. 
Påstående 3: Husaby och Alvastra kloster. Troligt är att Husaby legat här någonstans och att 
kapellet var kungens gårdskapell. 
Den tidiga dateringen hör samman med frågan kring kapellets funktion, dvs. att det skulle 
kunna vara hörigt till husabyn, på Visingsö, och kungen. En annan hypotes är att kapellet var 
ett vallfärdskapell eller knutet till Alvastra kloster (Wienberg 2000:77). Dateringen på det 
första belägget rörande Husaby på Visingsö är tyvärr felaktigt på skylten. Det första belägget 
för Husaby finns på ett diplom, SD 2, från 1286 (Frölund 1988:30, Wienberg 2000:77). 
Diplomet rör en gåva från Gerhard Holstein till Magnus Ladulås. Detta gör att raderna om 
Sverker II (Sverker Karlsson) som var kung mellan åren 1195 - 1208, och hans dotter bör 
strykas. (Lagerqvist 1982:59).  
     Husabyns läge är osäkert. Frölund anger att den sannolikt legat mellan byarna Vrixlösa och 
Ströja, dvs. i området för St. Laurentii kapell (1988:30). Detta resonemang följer också 
Wienberg (2000:78). Det finns dock ytterligare en gård inblandad då man söker efter Husaby 
som måste tas med i ekvationen. Per Brahe d.ä. slår 1543 ihop gårdarna Ströja, Husaby och 
Valby för att skapa Visingsborg. Det finns ett smånamn som indikerar Valbys läge, Wallby 
slätt, som ligger lite nordost om Stigby längre söderut på ön. Detta ger utrymme för att 
Husaby kan ha legat längre söderut än kapellet och att kapellet i ett sådant fall tillhört 
antingen Vrixlösa eller Ströja (Reuterdahl 2002:7f). Vid Wallby slätt har man gjort en mindre 
arkeologisk undersökning och funnit spår av en senmedeltida gård (Jansson 2000:18), vilket 
indikerar att man hittat Valbys läge. Ytterligare en hypotes är att det aldrig funnits en husaby 
på Visingsö. När Per Brahe d ä slog samman de tre byarna/gårdarna i samband med 
uppförandet av Visingsborg kan han åsyfta Husaby i Gränna. I ett sådant fall får man anta att 
det aldrig funnits något Husaby på Visingsö. 
      Gällande kopplingen Husaby - St. Laurentii kapell så bygger den på ett cirkelresonemang 
fört av bland andra Lindkvist (1980:29 f). Han använder kapellet för att lokalisera Husabyn, 
varpå Husabyn ger kapellet en datering till 1100-tal (se också Wienberg 2000:78). Utifrån att 
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kapellet sannolikt är från 13- eller 1400-tal samt att Husabys läge är synnerligen osäkert, kan 
man fråga sig om diskussionen kring Husaby överhuvudtaget hör hemma på denna skylt. 
Bildtext & illustration: ”Hur det egentligen såg ut på platsen är höljt i dunkel – kanske finns det 
några korn av sanning i illustrationen här bredvid”. 
Denna bildtext talar med sann tunga, när man anger att det kanske kan finnas några korn av 
sanning i illustrationen. Kornen är få eftersom man inte verkar ha valt att förse illustratören 
med de fakta man har rörande ruinen och hur den kan ha sett ut. Illustrationen är till exempel 
ritad med en sydportal vilket emotsägs av de arkeologiska bevisen, de visar spåren av en 
västportal. Man har lagt till en inhägnad för vilken det inte finns några arkeologiska bevis. Det 
finns heller inga bevis för några omliggande byggnader. Vidare föreställer bilden ett oputsat 
kapell emedan man funnit spår av att både röd och vit kalkfärg. Platsen är inte som det påstås 
i texten höljd i dunkel. De arkeologiska bevisen ger flera ledtrådar till handen: Storleken på 
kapellet, var ingången och altaret stod, man vet vilka färger kapellet har haft. Till detta 
framhåller Jes Wienberg dessutom att det finns ett stort antal små rektangulära kapell från 
1300-1400-talet (2000:77). Det vill säga: det finns historiska jämförelsematerial. Detta gör att 
bildtexten bör skrivas om, undantaget stycket rörande helgonet St. Laurentii. Illustrationen 
bör också bytas ut mot en som stämmer överens med de arkeologiska bevisen och de 
historiska jämförelsematerialet.  

Diskussion 
På grund av de felaktigheter som gjorts i dateringen av ruinen faller i stort sett all text på 
denna skylt. Den bör göras om omgående. Överskriften kan behållas men sedan faller större 
delen av stycke ett, och hela stycke två. I stycke ett bör den första delen rörande källorna 
omarbetas så att dessa stämmer med källorna. Vidare faller dateringen av kapellet. I stycke 
två faller diskussionen rörande Husaby och Alvastra på grund av att dateringen faller. Större 
delen av bildtexten faller liksom illustrationen då denna borde göras om. Kvar finns rubriken 
och påståendet i bildtexten om helgonet St. Laurentii. 
      För att förstå den text som står på skylten behöver man ha kunskap om såväl 
ortnamnsforskning som om de svenska kungalängderna. Exempelvis utgår man från att det är 
allmän kunskap att veta under vilka år Sverker II levde och regerade och det behövs även 
kunskap rörande husabyar och dess funktion under tidig medeltid.  
     Det finns mycket att skriva om kapellet bland annat det jag nämnt i analysen. Man skulle 
också kunna inrikta sig på att beskriva vilken funktion sådana här små kapell kan ha haft. Vad 
vi faktiskt vet om just det här kapellet och hur det såg ut. Exempelvis rörande putsfragmenten 
vilka visar på kapellets färgsättning. Det saknas här en koppling mellan kapellet och vilka 
som har nyttjat det. Hur såg man på kapell under medeltiden, vilka nyttjade det och i vilka 
syften. En planritning över ruinen saknas, vilket skulle ge besökaren en bild av kapellets 
ursprungliga funktion och utseende. 
     Inget omnämnande ges heller till Per Brahes minnessten från 1679. Vilken i översättning 
berättar: Per Brahe, greve till Visingsborg, friherre till Kajana reste denna sten 1679 till 
minne av ett mycket gammalt kapell (Wienberg 2000:74). Det är cirka 150 år mellan 
biskopens anteckning och Per Brahes minnessten. Det är möjligt att kapellet fortfarande stod 
under Per Brahes period och då har vi sedan 1679 vetat om var kapellet har stått. Varför ges 
ingen kommentar till Per Brahes minnessten? Denna är också en fornlämning och bör visas 
utifrån sin kontext på samma sätt som ruinen. På en eventuell skylt borde man titta närmare på 
kopplingen Brahe – St. Laurentii och Brahe – Visingsös fornlämningsmiljö. 
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6.  Diskussion och sammanfattning 
Om man till att börja med studerar faktainnehållet på skyltarna i jämförelse med nyare 
litteratur (Visingsö Artiklar 2000 m.fl.) kommer man tyvärr till den slutsatsen att de inte 
verkar korrelera med varandra. Till viss del kan detta bero på att Jönköpings länsstyrelse inte 
ingått som part i forskningsprojektet Visingsö – Vätterns pärla. Under den period som 
forskningsprojektet har rullat har länsstyrelsen i Jönköping producerat och satt upp nya 
skyltar vid fornlämningarna på Visingsö. Då länsstyrelsen äger rättigheterna och har färdiga 
mallar för alla skyltarna torde det vara förhållandevis billigt och lätt att uppdatera och rätta 
ovannämnda fel på skyltarna. Kostnaden som föreligger är att den arbetstid det kostar att 
uppdatera och/eller förändra texterna, tryckkostnad samt den kostnad som föreligger för att 
åka ut till Visingsö och byta ut skyltarna.  
      Språket och flytet i texterna på skyltarna är överlag telegram eller innehållsförtecknings 
liknande, det vill säga korta fraser som inte alltid har samband med varandra. Ett berättande 
moment saknas, ett sådant skulle göra det lättare och mer underhållande att läsa. Vidare 
nyttjas ofta ett fackmannamässigt språk, vilket kan göra skyltarna svårförstådda. På flera 
skyltar finns det ett antal retoriska frågor, vilka i och för sig kan leda till att den besökande 
börjar fundera. Det saknas dock länkar för den som vill söka mer information, till närliggande 
museér, till internet eller till böcker och tidskrifter. 
     Av okänd anledning finns det vid ett flertal platser kvar äldre skyltar trots att nya har satts 
upp. De äldsta av dessa verkar vara från 1990. Dessa finns att finna bland annat vid mellersta 
och södra gravfälten samt vid borgruinen på Näs. Den sistnämnda skylten rör Magnus 
Ladulås liv, uppspaltat i årtal, går inte längre att läsa på grund av att skyddsplasten är alltför 
sliten. Det finns flera anledningar varför dessa gamla skyltar bör tas ned omgående. Ett av de 
tyngre skälen är att informationen på skyltarna inte helt överensstämmer med de nya. Då både 
de nya och de äldre skyltarna är producerade och tillhandahållna av Jönköpings länsstyrelse 
ger detta att det finns två officiella sanningar uttryckta av en och samma myndighet. Ett annat 
problem som främst rör de äldre skyltarna, men även i viss mån de nya, är att ett antal skyltar 
inte hållits efter och är sånär som oläsbara. Det skapar både irritation hos den som besöker 
platsen och kan ge sken av att de ansvariga inte tycker att det är av vikt att hålla efter den 
givna fornlämningen. Detta kan i ett sista skede få den närboende befolkningen att tappa 
intresse av att vårda det gemensamma kulturarv som forn- och kulturlämningar utgör. Vilket 
kan leda till en minskad tilltro och känsla för det ansvar som vi alla enligt kulturminneslagens 
1 § har. ”Detta är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret 
för detta delas av alla”.  
        Man har också negligerat delar av sitt uppdrag då uppenbarligen endast vissa 
fornlämningar ansetts vara av intresse, ”Brahestenarna” vid borgruinen i Näs och vid St. 
Laurentii kapell varken omnämns eller översatts. Då stenarna är ristade på latin kan man tänka 
sig att de flesta inte kan läsa dem. De blir objekt som av någon oförståelig anledning finns vid 
fornlämningen. Risken finns att vissa inte inser att det är fornlämningar och gör åverkan på 
dem eller inte tror att de är av vikt. Med andra ord: Får dessa fornlämningar det skydd som 
lagen stipulerar? De får definitivt inte den uppmärksamhet de borde ha, man borde visa upp 
dem, tolka dem och beskriva dem i dess kontext. 
      Hur framställer man forntidens människor på dessa skyltar? Det är viktigt att komma ihåg 
att en bild säger mer än 1000 ord, detta gör det viktigt att bilden framställer forntiden på ett 
sätt som är ”historiskt korrekt”. Det finns en genuskritiskaspekt som behöver funderas på 
gällande de flesta illustrationerna. De flesta individerna är män och det finns en tendens till att 
män görs aktiva medan kvinnor görs passiva. Med andra ord befäster de flesta illustrationerna 
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traditionella könsroller som i de flesta fall snarast reflekterar 1900- och 2000-talet och inte 
med nödvändighet forntiden. Till exempel:  
Kvinnor porträtteras tillsammans med barn, män gör i ordning gravarna, män utövar handel, 
män utför riterna etc. 
Det finns en kvinna som är aktiv, på illustrationen från det norra gravfältet, se skylt 2 sid. 9, 
hon är inblandad i en affärstransaktion. Frågan är om hon försöker övertala sin man om att 
köpa eller förhandlar hon med en säljare? Vilken bild av forntidens människor ger 
illustrationen?  
      Tittar man istället på hur riterna framställs är dessa överlag okej, med undantag för bilden 
vid hällkistan intill Stora Busarp. Illustrationerna innehåller dock vissa aspekter som bör 
diskuteras, exempelvis var man valt att förlägga gravbålet, på eller utanför gravfältet? Varför 
är det tillsynes bara män som gör i ordning gravbålet medan kvinnor och barn står i 
bakgrunden. Vilka fynd och vilka djur visas i samband med likbränningarna? Vad berättar 
det? En annan aspekt som bör diskuteras är varför man inte lagt vikt vid att illustrationen och 
fornlämningen skall vara i samklang? Jag tror att det beror på att man i löp- och bildtexterna 
valt att ta upp ett antal aspekter som inte har med givna fornlämningen att göra. Skyltarna 
skulle bli mer givande om de vore mer fokuserade på den givna fornlämningen visad i sin 
givna kontext. Med detta menar jag att det inte är något fel med att ta upp andra 
fornlämningar vid eller kring den givna fornlämningen så länge dessa ingår i fornlämningens 
kontext. Det är också viktigt att bildtexten får reflektera över bilden och att man inte nyttjar 
den till att inkorporera ny information, till exempel att först där ge dateringar eller nyttja 
uttryck som ”brännas på bål” vilket kan ge felaktiga associationer.  
     I texterna förekommer nästan inga ”vanliga” människor och det förekommer inte heller 
mycket information om deras dagliga liv. I vissa fall ger man dock bilder på hur livet kan ha 
sett ut i forntiden, se bildtexten till skylt 2 vid det södra gravfältet. Man berättar egentligen 
väldigt lite om de människor som bott och verkat på Visingsö under forn- och medeltiden, 
med undantag för några kungar. När man framställer samhället framställer man det på de 
flesta ställen på ett bra sätt men vid det norra gravfältet drar man plötsligt väldigt stora växla 
och vandrar ut i retoriska frågor rörande huruvida Visingsöborna varit ett särskilt 
fredsälskande folk etc. Samma problem dyker upp när man skall beskriva riter och 
ceremoniella handlingar. I de flesta fall är man så vag att det inte finns mycket att klaga på 
förutom att man skulle vilja att det vågades presenterades mer information. I andra lägen 
beskriver man skeenden som det inte finns arkeologiska bevis för, på Visingsö, som 
skeppsbränningar. Man underlåter sig också att förklara vad man menar med vissa begrepp: 
exempelvis uttrycket kollektivgrav vid hällkistan. 
     Trots att skyltarna primärt är riktade till en turistande allmänhet och besökare har man valt 
att inte trycka på och förklara vad det är man ser vi de olika fornlämningarna. Ett exempel är  
adoranten, på ett kvader vid borgruinen på Näs, andra exempel är Per Brahes minnesstenar.   
Dessa lämnas okommenterade. Man ger inte heller några planritningar över byggnader eller 
visar bilder på fynd som skulle kunna förklara texterna på skyltarna samt fornlämningarnas 
funktion. Genom att visa vad som är intressant och berätta varför det är intressant kan man 
höja upplevelsen och förståelsen hos den besökande. Det finns flera saker som skulle kunna 
belysas på detta sätt, t ex hur skiljer sig olika stenyxor åt, hur ser en flintdolk ut, vad är en pryl 
etc. Vid ruinerna kan det vara av intresse att peka på var man kan se resterna av privén och 
var altaret stod mm. Detta är information som belyser och skulle göra texterna mer 
lättförstådda för icke insatta. 
      Det är bra att man översätter skyltarna till två språk, men man kan efterlysa ett latinskt 
språk till exempel franska, spanska eller italienska. Det jag framförallt saknar är 
översättningar till arabiska eller persiska eller kanske båda två. Det är viktigt att man 
inkluderar alla som bor i Sverige i kulturmiljön. Genom att välja bort minoritetsspråk 
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exkluderar man människor som påverkas av vår lagstiftning. Att inkludera minoritetsgrupper 
ökar delaktigheten i samhället och främjar integration. 
     Huruvida texterna på skyltarna är relevant för de besökare som läser skyltarna och tittar på 
fornlämningarna är omöjligt att svara på utan att utföra djupintervjuer av besökarna. Jag har 
dock valt att utgå från att det är relevant för besökaren att informationen på skyltarna är 
överstämmande sinsemellan samt att det som står på skyltarna är lättförståligt och korrekt. 
Vidare att texterna faktiskt berör den fornlämning varvid man faktiskt befinner sig.  
      Viljan att ta upp historier och sägner lyser endast igen vid borgruinen på Näs och möjligen 
vid St. Laurentii kapellruin. Jag tycker att det är bra att man vill ta upp sägner och lokala 
historier på skyltarna, de ger en ytterligare dimension till fornlämningen. Tyvärr utnyttjar man 
inte detta i någon större omfattning på de skyltar jag studerat. Sägen om runmagikern Kettil 
och jätten Gilbertil skulle fungera vid borgruinen vid Näs eller vid platsen där Borga slott 
enligt sägnen skall ha stått. Om inga särskilda sägner är knutna till den givna fornlämningen 
kan istället presentera ortnamnshistorik eller arkeologihistoria rörande det givna objektet. 
     Ett av de stora felen som rör alla skyltarna är att de inte binder samman Visingsös 
förhistoria. Den eller de som skapat skyltarna verkar inte ha en känsla för Visingsö som 
helhet. Man lyfter till exempel inte fram de skillnader som finns mellan gravfälten (se 
Reuterdahl 2004a & 2004b), man missar domarringarna och det numera bortgrävda 
gårdsgravfältet i Avlösa. Man lyfter inte fram kopplingen mellan Ströja kyrka och borgruinen 
på Näs. När man gör ett försök att sätta en fornlämning i sin historiska kontext faller detta på 
grund av bristande källkritik, se St. Laurentii. På en skylt placeras Eskilstunakstor på det norra 
gravfältet, istället för vid någon av de två kyrkorna. Även i detta fall har man källkritsikt gjort 
missar. Man anger fel antal funna gravhällar av eskilstunatyp och man missar att de hittats vid 
minst två olika lokaler. Den man tar upp saknar dessutom en säker provinece. När man 
berättar om speciella monument missar man dessutom att förklara eller visa upp vad de är för 
något. Det känns också som att man måste bestämma sig för ett mer homogent uttryck på 
skyltarna, dvs. att de hör ihop bättre än de gör idag och att innehållet på skyltarna är i 
samklang med varandra. På flera av skyltarna följs inte konsensus, dvs. de hänger inte ihop, 
det finns en datering på en skylt men den följs inte upp på nästa, se analysen av skyltarna vid 
gravfälten.  
     Eftersom man äger rättigheterna till skyltarna anser jag att man snarast bör rätta till de 
faktafel som föreligger, man bör också se över illustrationerna och se vilken bild av forntiden 
de förmedlar. Möjligen är det inte helt lyckat att låta arkeologer eller kulturmijövårdare skriva 
skyltar av denna typ. Man bör överväga om man ska ta hjälp av reklambolag eller poeter, dvs. 
folk som är vana att uttrycka sig kärnfullt med ett fåtal meningar. Detta givetvis baserat på ett 
faktaunderlag presenterat av beställaren. Det kan också vara så att skyltar inte är ett riktigt bra 
alternativ, man kanske behöver något mer t ex ett frilufsmuseum av den typ som finns vid 
Rökstenen i Östergötland eller Sparlösastenen i Västergötland. Ett friluftsmuseum behöver 
dock inte vara så elaborerat som dessa. I de flesta fall skulle det sannolikt räcka med ett 
utrymme stort som en telefonkiosk eller en busskur. Detta skulle också leda till att skyltarna 
håller längre, eftersom de då inte utsätts för väder och vind på samma sätt som idag. En annan 
väg att gå är att skapas ett tryckt material som syftar till att ge en bredare kunskap och fler 
vägar in till ytterligare lärande, tillgänglig förslagsvis på museer, turistbyråer m fl. Ett sådant 
material skulle kunna riktas till speciella grupper såsom låg-, mellan- och högstadieklasser, 
eller en intresserad allmänhet. Materialet skulle med fördel kunna kompletteras med 
kulturstigar etc. 
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Bilaga 1 
Då detta dokument inte trycks i färg har den röda texten understrukits. 
 

Från: Gustafsson, JohnEric [mailto:john-eric.gustafsson@f.lst.se]  
Skickat: den 16 maj 2005 09:21 
Till: Magnus 
Ämne: SV: Skyltningen på Visingsö 
 
Ett litet tillägg i din text med rött 
John-Eric 
 

 
Från: Magnus [mailto:magnus.reuterdahl@bredband.net]  
Skickat: den 15 maj 2005 12:39 
Till: Gustafsson, JohnEric 
Ämne: Skyltningen på Visingsö 

Hej igen. 
  
Jag vet inte om du kommer ihåg mig, men vi talades vid per telefon den 10/4- 2005 rörande en 
uppsats jag påbörjat om skyltningen av fornlämningarna på Visingsö. 
Jag har nu kommit en bit och kommer att referera ett par av sakerna vi talade om per telefon. Jag 
skickar den text jag saxat ihop, du får gärna lämna kommentarer på den om det är något du tycker att 
jag missuppfattat, så skall vi säkert komma överens. 



 44 

  
med vänlig hälsning  
  
Magnus Reuterdahl 
 
Information från Länsstyrelsen i Jönköpings län 
För att få veta hur Länsstyrelsen i Jönköping ser på sitt uppdrag rörande skyltningen av 
fornlämningar pratade jag med John-Eric Gustafsson vid Jönköpings Länsstyrelse den10/4- 
2005. Enligt Gustafsson har länsstyrelsen ett vårdprogram rörande såväl vård av de objekt 
länsstyrelsen har ansvar att sköta samt rörande skyltningen av dessa objekt. Inom detta 
program ingår en ordinarie tillsyn av objekten, eftersom länsstyrelsen äger rättigheterna till 
skyltarna kan de också uppdatera dem vid behov. Gustafsson nämner att man normalt 
kontrollerar skyltarna vartannat år, dock ej med en längre frekvens än vart femte år. Enligt 
Jönköpings Länsstyrelse är skyltarna primärt riktade till besökare och turister. Gustafsson 
framhåller att skyltarna på Visingsö i viss mån skiljer sig från de som man har på fastlandet. 
Man trycker alla skyltar på tre språk, svenska, tyska och engelska. Man ser gärna att 
information av typen skrönor och historier inkorporeras i skyltarna. Gustafsson framhåller att 
det på Visingsö finns ovanligt många aktörer som producerar skyltar vid forn- och 
kulturlämningar; Jönköpings kommun, Statens fastighetsverk, RAÄ och Jönköpings 
länsstyrelse. Gustafsson berättar också att man nyligen bildat en grupp bestående av 
representanter av ovan nämnda aktörer för att överse skyltningen på Visingsö. 

Bilaga 2. Kartor 
 

Karta 1. Visingsö under yngre järnålder (Hansson 2000:135 fig .4 ). 

 


