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Abstract: This paper deals with the Iron age settlements on the island Visingsö in lake 
Vättern. The aim is to establish ideas about where possible location of large landed estates 
may be found. 
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1:1 Inledning 
 
Mitt syfte med den här uppsatsen är i allmänhet att försöka se hur bebyggelsen på Visingsö 
såg ut under yngre järnåldern och i synnerhet att försöka finna spår efter eller bevis på att det 
funnits ett antal huvudgårdar på Visingsö. För att försöka finna denna bebyggelse har jag ställt 
upp ett antal frågor. Vad är en huvudgård? Det vill säga vilka kriterier som skall uppfyllas för 
att man skall klassa en bebyggelseenhet som en huvudgård. Vilken roll spelar gravfälten på 
Visingsö? Vad kan man utläsa i ortnamnens betydelse? Då det inte finns mycket publicerat 
om Visingsös ortnamn så försöker jag att sammanställa vad de kan betyda i ett särskilt kapitel. 
Kan man lita på fornminnesbilden? Det vill säga kan vi lita på det vi ser, då mycket kan ha 
försvunnit. Det vi idag ser är med stor sannolikhet vad som lämnats kvar efter människans 
utnyttjande av landskapet, vilket troligen inte speglar de ursprungliga förhållandena. Kan man 
finna spår av kontinuitet i bebyggelsemönstret? Vilka områden kan ha hyst huvudgårdar 
under yngre järnåldern? 
 
Vad är en huvudgård? De kriterier som jag har ställt upp som karaktäriserande för 
huvudgårdar är: Närhet till gravfält, ett hamnläge i dess närhet, ortnamn med förankring 
tillbaka till järnålder som syftar mot en ursprunglig bebyggelse. Önskvärt är att man kan finna 
spår av kontinuitet bakåt och framåt i tiden, till exempel kyrkor eller medeltida dokument. 
Har gården dessutom en anknytning till en kultplats kan även detta vara ett bra spår. Med 
andra ord tror jag att en huvudgård bör vara en bebyggelseenhet som haft viss kontroll över 
ett större område och som med tiden delats upp i mindre enheter vid olika typer av avsöndring 
t ex utflyttning. Jag tror inte att alla ovanstående attribut är en nödvändighet men ett antal av 
dem bör finnas inom det område som man söker en huvudgård. För att få stöd för att jag har 
rätt kriterier så har jag tittat på hur andra försökt att visa vad en huvudgård är. Dock tror jag 
på grund av Visingsös begränsade yta att man måste se huvudgården mer som en central 
knutpunkt som kanske inte med nödvändighet har gårdar under sig men över vilka 
huvudgårdens ägare utövade inflytande. De som jag valt att titta närmare på är Åke 
Hyenstrand, Per Frölund och Martin Hansson. Hyenstrand har satt upp fyra kriterier för att 
definiera en primärenhet. Dessa använder jag som grund för att hitta gårdar på Visingsö. 
Hyenstrand anser att namnet skall vara ålderdomligt. Utsträckningen och gränserna skall vara 
anpassade till terrängförhållandena. Fornlämningsbilden ska tyda på fast bebyggelse, det vill 
säga bestå av gravfält eller ett större antal enstaka fornlämningslokaler. Till sist bör helst 
enheten vara belagd i skriftligt material från medeltiden (Hyenstrand 1974:36). Frölund 
försöker att finna primärenheter på Visingsö, genom att bygga upp en indiciekedja. För att 
finna dessa indicier så har han ett antal kriterier som skall uppfyllas. Jordregisterenheter skall 
vara belagda under tidsramen 1050-1535. Frölund ställer kravet att ortnamnsdateringen inte 
skall motsäga en förhistorisk datering. Förekomst av fornlämningar, helst daterade, även 
avståndet mellan fornlämning och bebyggelseenheten skall tas i beaktande. Här har Frölund 
angett ett primärt avstånd mellan bytomten och fornlämningen på 300 meter (Frölund 
1988:28f). Martin Hansson vars avhandling i första hand tar upp medeltiden, skriver om 
definitionen på huvudgårdar under medeltid. Hans definitioner kan till viss del även användas 
under perioden yngre järnålder. Huvudgården skall ha drivits i stordrift men också ha haft en 
central funktion för utövande av makt och som mötesplats för yttre impulser. Tittar man 
närmare på Småland verkar huvudgårdar i många fall varit säte för lågfrälsepersoner under 
medeltiden (Hansson 2001:38). 
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Visingsö tillhör landskapet Småland och är belägen i sjön Vättern strax norr om Jönköping 
mitt emellan Öster- och Västergötland. Med hjälp av de fornlämningar som syns idag och de 
som idag är försvunna men finns beskrivna i äldre litteratur och en ortsnamnsanalys skall jag 
försöka ge en bild av hur Visingsö kan ha sett ut under järnåldern. Min teori är att det funnits 
ett antal storgårdar på ön under järnåldern, hur många är osäkert men som utgångspunkt så 
söker jag efter tre till fem stycken. Det är inte osannolikt att antalet huvudgårdar och dess 
lägen förändrats under järnålderns tidsspann. Om vi antar att gravfälten från början varit 
gårdsgravfält så bör det ha funnits åtminstone tre huvudgårdar vilka utnyttjade var sitt 
gravfält, det finns givetvis också en möjlighet att gravfälten har varit fler mindre enheter vilka 
har vuxit ihop. Idag så finns det alltså tre stora gravfält, därav antagandet att det funnits minst 
tre gårdar. Tittar vi på arealen av ön så får det mig att tro att det funnits fler huvudgårdar. På 
den norra sidan av ön i närheten av Avlösa så finns det tre domarringar och i dess närhet fanns 
också ett mindre gravfält som blev undersökt och borttaget i början av 1900-talet. Längre norr 
ut på Visingsö finns en plats kallad Ödestad vars namn möjligen pekar på en övergiven gård 
eller by. Vid den nordvästra stranden finns också den mytomspunna Borga sten vilken skall 
ha varit placerad på Borga slotts borggård. Namnet Borga återkommer i Borga allmänning 
och Borga vik vilket antyder att något med namnet Borga bör ha funnits i området. Möjligen 
kan detta tillskrivas minnet av en storgård på öns norra del, men troligen inte en borg eller ett 
slott. Att namn har levt kvar i minnet men fått en annan betydelse under tidens gång är inte ett 
okänt fenomen, detta kan ha lett till att man i senare tid tolkat namnet Borga fel, det vill säga 
att man tolkat det till en borg eller ett slott. Martin Hansson lägger fram en teori i boken 
VisingsÖ Artiklar. Han utgår från 21 bebyggelseenheter som finns dokumenterade från 
medeltiden. Av dessa så är över hälften omnämnda före 1300 i historiska källor. Man kan då 
tänka sig en uppdelning enligt följande, se figur 1. Det lilla gravfältet vid Avlösa kan ha 
utnyttjats av Avlösa, Säby och Grönstad. Kumlaby, Vrixlösa och Torp har utnyttjat det norra 
gravfältet, det är också möjligt att Tunnerstad använt detta gravfält. Det mellersta gravfältet 
skulle enligt denna modell ha nyttjats av Ströja och Rökinge. Enligt Hansson kan också 
Tunnerstad och Husby ha använt sig av det mellersta gravfältet. Jag tror dock att om 
Tunnerstad funnits redan under järnålder så har de nyttjat det norra gravfältet då det sträckt 
sig en bra bit längre söder ut än idag, Husby tror jag inte heller använt sig av gravfältet av den 
anledningen att jag inte tror att Husby grundats förrän tidigast i början men troligen i mitten 
eller slutet av 1000-talet. Det södra gravfältet skall då ha nyttjats av Stigby, Näs och Asby 
samt Lundby, Husgärde och Rönnäs och Valby (Hansson 2000:136). 
 
Gården som använt det norra gravfältet skulle kunna vara Kumlaby. Tittar man på det 
mellersta gravfältet så kan detta ha tillhört Ströja eller Husby. Det som talar för Ströja by är 
det faktum att man 1997 grävde fram grunderna av ett långhus. Man hittade spår från 
bronsåldern fram till tidig medeltid, alltså en plats som har använts under en mycket lång tid. 
Det södra gravfältets tillhörande gård bör ha varit belägen i områden runt eller mellan Stigby, 
Näs och Asby. I närheten av det södra och det mellersta gravfältet finns flera spår efter 
bronsålder samt flera gravfynd från äldre och yngre järnålder på gravfälten. Detta tillsammans 
visar att platserna varit viktiga under en lång period. Det är inte osannolikt att man kan finna 
spår även vid södra gravfältet efter bosättningar med mycket lång användningstid.  
 
En annan sak jag skall titta närmare på är var järnålderns hamnplatser kan ha legat då detta 
kan hjälpa till att finna de ursprungliga gårdarna/byarna. Då Visingsö tyvärr eroderas av 
Vättern kan dessa bli synnerligen svåra och vissa fall omöjliga att identifiera.  
 
Genom att studera den materiella kultur som vi kan finna spår av i gravmaterialet och de 
lämningar som gravfälten utgör kan man förhoppningsvis finna spår av en maktelit på 
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Visingsö. För att finna huvudgårdarna eller spår av huvudgårdar så måste vi titta på det som 
utmärker en makt, till exempel monumentala gravar, exklusivt gravmaterial och 
importföremål vilka förknippas med mäktiga personer. I det skriftliga materialet kan vi finna 
spår efter huvudgårdar och byar under perioden tidig medeltid och framåt. Detta kan hjälpa 

 Figur 1. Visingsö under yngre järnålder. Kartan visar ortnamn, gravfält, samt en hypotetisk konstruktion av gränserna för 
bebyggelseenheter. Kartan ritad av Martin Hansson (Hansson 2000:135). 

 
oss att hitta spår av kontinuitet vad gäller ålder, ortnamnsdatering, och storlek. Vid 
Brahekyrkan som finns i det område man tror att Ströja legat fann man stolphålen efter ett 
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långhus. Detta kanske är ett första materiellt spår av gården Ströja och är det enda säkra spår 
efter ett järnåldershus vi har på Visingsö. Ortsnamn bör också kunna hjälpa oss att finna 
ledtrådar i jakten på huvudgårdar. I ortnamnen kan vi ibland också skönja förändringar i 
gårds- och bystrukturer som till exempel vid Ströja. Här kan vi kanske se en förändring i 
maktförhållanden då vi i dess närhet har en Husaby. Om Husabyn är en nyetablering eller om 
den tar över en tidigare existerande gård och byter namn, bör detta ha skett under 1000-talet 
eller något senare. Husabyn kan då ha konkurrerat med Ströja om att vara den ledande gården 
i denna sektor under skiftet mellan vikingatid och medeltid.  
 

1:2 Gravfälten och Visingsö generellt 
 
Visingsö är uppbyggt av skiffer och sandsten, stora delar av ön är täckt av lösa jordarter som 
lera och morän. Utmed öns mittaxel går ett landskrön som består av en grusblandad sandås 
där de högsta punkterna ligger omkring 100 – 120 meter över havet, Vätterns yta ligger cirka 
89 meter över havet. Landskapet på Visingsö har sedan medeltid utgjorts av ett öppet 
landskap (Gustafsson 1999:6 ff.). I diplommaterialet kan man läsa att Magnus Ladulås i slutet 
av 1200-talet gav Visingsöborna rätt att ta timmer från annat håll (Tollin In print). Den höga 
uppodlingsgraden indikerar att fornlämningar har odlats bort, vilket styrker Bergs 
beskrivningar av fornlämningsmiljön på Visingsö från 1885 (Berg 1885:21ff). På 1950-talet 
bestod Visingsös areal av 70 % åkermark, 3,8% ängsmark och 20% skog. På 1690-talet var 
förhållandena 70% åkermark och 30% skog och enligt Frölund kan man anta att förhållandena 
varit liknande även under tidigare perioder (Frölund 1988:26f). Även detta kan till synes 
styrkas av diplommaterialet från 1200-talet, se ovan. Man kan även göra ett antagande att det 
även tidigare funnits lite skog och att öns uppodlade areal var stor, eftersom virkessituationen 
under slutet av 1200-talet blev akut. Detta kan också indikera en expansion i till exempel 
människor vilket har lett till ett ökat behov av åkerareal samt ett ökat byggande. Det kanske är 
under denna period eller något tidigare som antalet gårdar och nyetableringar börjar öka. Den 
akuta skogsbristen på 1200-talet skulle kunna vara en indikation på detta. 
  
Gravfälten ligger på öns moränås, åsen har inte utnyttjats under historisk tid som odlingsmark. 
Detta innebär att fornlämningarna till viss del skyddats från bortodling. Det finns dock 
uppgifter om att material från gravhögarna använts till att förbättra de befintliga vägarna 
under 1800-talet (Gustafsson 1997:5ff). Vid det norra gravfältet så har det ovan nämnda 
skyddet inte varit lika omfattande. 
 
Perioden äldre och yngre järnålder är väl representerad på ön. Från äldre järnålder är ett 60-tal 
brandgravar och urnebrandgravar kända och undersökta. Dessa gravar är funna på den södra 
delen av ön, inom och i närområdet kring det södra gravfältet. Ungefär hälften av dessa 
hittades under gravhögar från yngre järnålder, de andra gravarna har enligt uppgift varit 
överlagrade av nu bortodlade gravar (Gustafsson 1999:8). 
 
Det stora antalet synliga gravar på ön, då främst belägna inom de tre gravfälten, har ansetts 
och anses visa på en expansion under yngre järnålder. Men med den information vi har idag 
kan vi inte säga hur många brand- och urnebrandgravar som döljer sig under synliga 
fornlämningar eller ligger osynliga under markytan (Gustafsson 1999:8). Dessa kan omkasta 
synen på en expansion under yngre järnålder. Det kan vara så att gravmonumenten från yngre 
järnålder snarast speglar en förändring i ideologi och inte nödvändigtvis en expansion. Vid 
den reviderade inventeringen av Visingsö 1985 så uppgår gravfälten till fem. Enligt Frölund 
så tycks man då inte ha tagit hänsyn till att vissa delar är bortgrävda och undersökta (Frölund 
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1988:6). Detta har lett till att det norra gravfältet, fornlämning 11a + b, 20 och 121, blivit 
uppdelat till tre gravfält men torde från början ha utgjort en enhet. 
 

1:3 Antikvarisk historia 
 
Den äldsta informationen om fynd på Visingsö är från 1655, då hittar någon en ”kopparurna” 
i en gravhög (Berg 1885:33). Enligt Lindquist är den av östlandstyp (Lindquist 1980:20). 
Under 1800-talet utfördes ett antal utgrävningar på Visingsö. Friherre Adelbeth tillsammans 
med kammarjunkare Rääf undersökte 1825 ett antal gravhögar på det norra gravfältet (Berg 
1885:34), hur många gravar det rör sig om är dock okänt. Sälde hög, fornlämning 42, är en av 
de mest mytomspunna på ön och besiktades av Adelbeth 1817 och av Sjöborg 1822. Graven 
var skadad på grund av att man hämtat jord ur den under perioden 1812-26 (Berg 1885:26). I 
högen lär några barn ha funnit ”… 3:nne små ektunnor, hvardera omgjordade med 4 till 5 
kopparringar…” (Sjöborg 1830:48). Under tidigt 1800-tal skall ett antal fornminnen ha 
försvunnit utan att någon undersökt dem. De försvann på grund av odling och för att förbättra 
de existerande vägarna på ön. Domprost Wieselgren påpekar att minst 290 ättehögar ska ha 
förstörts av odling (Gustafsson 1999:11). I anslutning till det södra gravfältet skall 18 högar 
ha försvunnit, dessa högar skall ha bortodlats och använts till förbättringar av vägar under 
åren 1812-1822. Enligt uppgift skall 4 av dessa ha haft en omkrets av mellan 60 och 100 
meter (Berg 1885:29). 
 
På det södra gravfältet undersökte man grav 286 i slutet av 1800-talet, denna har också 
genomsökts av Claesson 1930, när man skulle anlägga en källare i högen (Gustafsson 
1999:11). Vid den första utgrävningen fann man grova flata stenar som stod lutade mot 
varandra. Stenar låg över konstruktionen och bildade ett tak, i konstruktionen fann man 
obrända ben (Berg 1885:29). Den senare grävningen utförd av Claesson berörde den östra 
delen av grav 286, där fann han bland annat ett keramikkärl med brända rengjorda ben. Han 
undersökte också en mindre hög vid detta tillfälle där man fann ett par järnföremål som 
daterats till förromersk järnålder (Claesson 1933a:4). 
 
På 1900-talet gjordes en större arkeologisk undersökning inom det norra gravfältet, där 
undersöktes ett 80-tal gravar. I huvudsak utgjordes gravarna av runda högar vilka var 
brandgravar men en stor del av gravarna var helt fyndtomma (Friberg & Janse 1911:1) 
 
1917 undersökte Enquist 17 högar vid Tunnerstad Skattegård, i närheten av Avlösa, detta 
gjordes då bonden som brukade gården funnit 15 glaspärlor, bronsbeslag, keramik och brända 
ben i samband med odlingsarbeten (Enquist 1917:1). Enligt Callmer skulle pärlorna möjligen 
vara ifrån 915-950 e Kr (Callmer 1977:138). Man hittade sammanlagt sju brandgravar och tre 
skelettgravar. 
 
Förutom gravar och gravfält finns det också några runinskrifter på Visingsö. Sammanlagt rör 
det sig om fem inskrifter varav två av dessa kopplas till eskilstunakistor, en är en ristning på 
ett dörrbeslag, en är nyfunnen och inte färdigtolkad och en som har försvunnit. Det finns 
också två kända drakslingor som inte omges av runor. Den ena sitter i taknocken på Kumlaby 
kyrka och den andra på en stenhäll som troligen ingått i en eskilstunakista. Utöver dessa så 
finns det ytterligare några stenar som har ristningar av olika slag, blanda annat på stenar i 
Näsborgens yttermur samt 2 stenar funna vid Hospitalet i närheten av Ed och vid Tunnerstad 
Bengtsgård. Bägge stenarna har en liknande ristning som tillsynes liknar träd eller löv med 
ådringar. 



  7 
 
 

 

 

2:1 Södra gravfältet 
 
Det södra gravfältet, fornlämning 53, är beläget på bägge sidor om landsväg 1000, vägen från 
Ed till Näs, på det moränkrön som sträcker sig längst med Visingsös mittaxel. Gravfältet delas 
av en mindre grusväg som sträcker sig i öst-västlig riktning. Gravfältet är 490 x 120 meter 
stort och består av 310 lämningar. Höggravarna dominerar och är 192 stycken. I övrigt utgörs 
gravarna av 94 runda fyllda stensättningar, sex långhögar och nio treuddar.  
 
Enligt uppgift så befann sig gravfältet 1948 i ett mycket vanvårdat skick, med flera stubbar 
och ris från vindfällda träd. Som åtgärd föreslogs att stubbarna samt riset skulle tas bort 
(Gustavsson 1948). Om hur detta åtgärdades och hur detta skadat gravarna har jag inte lyckats 
finna någon information om. 
 
1964 undersöktes 3 anläggningar i gravfältets sydvästra del, det rörde om en större hög och 2 
flacka förhöjningar. I högen fann man på två skilda nivåer brända och obrända ben och en 
järnnit samt en bit av en nål till ett spänne. I de två flacka förhöjningarna påträffades i vardera 
en stenkista av på kant ställda stenhällar. Kistorna var 2 x 1,35 meter samt 2 x 0,60 meter 
stora och orienterade i N-S riktning, i bägge fann man brända ben. I den ena fann man rester 
av hartstätning och i den andra en bit av keramik (Frölund 1988:19). Det riktigt intressanta 
fann man under och omkring dessa gravar i det sterila gruset. Här fann man 26 stycken 
anläggningar, av dessa var 25 brandgropar och en var en rektangulär nedgrävning i N-S 
riktning. Den sistnämnda var täckt av sju mindre stenhällar, av brandgroparna hade fyra 
täckhällar och två hade små stenkistor i själva gropen. Samtliga gropar innehöll en fyllning 
som bestod av en fet sotblandad mylla. 12 av brandgroparna och nedgrävningen var 
fyndförande. I nedgrävningen fann man 1 konisk sköldbuckla, ett sköldhandtag med 
profilerade ändar, hartstätning och obrända skelettdelar. Graven har blivit daterad till tidig 
romersk järnålder. Brandgrop 14 och 22 är daterade till förromersk järnålder med hjälp av de 
fynd man funnit i dem, till exempel en halsring med ändknoppar och en fibula mm, daterade 
av I. Lindeberg 1965 (Frölund 1988:19f). 1933 fann Claesson vid grävningar på gravfältets 
södra del spår av förromersk järnålder då han grävde ut två mindre flacka förhöjningar. I den 
ena hittade han en lerurna med brända rengjorda ben och i den andra fann han en krumkniv 
och en skära samt ett odefinierat föremål av järn och keramik samt brända ben. Detta låg i ett 
brandlager som delvis täcktes av en stenpackning (Claesson 1933:3). I närområdet finns det 
om man tittar på en radie av 200 meter söder om gravfältet en rund stensättning samt fyra 
högar varav en är större, med en diameter av cirka 25 meter (Frölund 1988:7). 
 

2:2 Mellersta gravfältet 
 
Det mellersta gravfältet, fornlämning nummer 29, ligger cirka 1,5 kilometer norr om det södra 
gravfältet öster om landsväg 1000. Även detta gravfält är anlagt på öns moränås. Gravfältet 
utgörs av ett 450 x 120 meter stort område. Vägen mellan Ed och Näs utgör gravfältets västra 
gräns och dess östra gräns utgörs av ett skogsområde. I norr begränsas gravfältet av en 
grusväg och i söder av en mindre asfalterad väg (Gustafsson 1999:9). Gravfältet utgörs av 293 
anläggningar, dessa utgörs av 144 runda stensättningar, 97 högar, sex långhögar, 10 treuddar, 
tre skeppssättningar, en domarring, 31 resta stenar samt en husgrund och en hålväg enligt 
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fornlämningsinventeringen 1985. Enligt Kristna Jansson vid Jönköpings läns museum så är 
troligen husgrunden snarare en schaktgrop (muntlig uppgift 2001). Av dessa fornlämningar är 
endast tre synliga fornlämningar undersökta, grav nummer 159,182 och 236. 
 
Fornlämningar i gravfältets närområde utgörs av en skärvstenshög, fornlämning 39, som 
ligger cirka 50 meter öster om den norra delen av gravfältet (Gustafsson 1999:9). Ungefär 100 
meter söder om gravfältet är 12 runda stensättningar belägna, fornlämning 43, detta lilla 
gravfält kan ha varit en del av det mellersta gravfältet (Gustafsson 1999:9)men kan också vara 
en indikation på att det ursprungligen funnits minst två gravfält. I den väg som utgör 
gravfältets södra gräns finns uppgifter om ett sotlager, fornlämning 110. 30 meter väster om 
den norra delen av gravfältet, väster om landsväg 1000 finns det två platser där det enligt 
uppgift legat två stenpackningar, fornlämning 108 och 109. I fornlämning 108 hittades ett 
brandlager med sot och brända ben samt keramik (Gustafsson 1999:9). 
 
Det mellersta gravfältet har tidigare daterats till yngre järnålder dels genom morfologi och 
genom de fynd som påträffades i grav nummer 182 samt okulära besiktningar. På mellersta 
gravfältet undersökte man grav nummer 159 under två perioder, först under perioden 17/3 – 
3/10 1996 och mellan den 6/9 – 14/9 1998. Ansvarig för den arkeologiska undersökningen var 
Kristina Jansson och för rapporten Agneta Gustafsson, undersökningen föranleddes på grund 
av att graven skadats av en rotvälta vid en storm i november 1995 (Gustafsson 1999:5). Invid 
rotvältans rötter påträffades brända ben, kol och spetsen av en bronsnål samt keramik. 
Enligt Gustafssons rapport togs en pollenserie i den nord/sydliga profilen. Efter avslutad 
grävning så lät kommunen utan museets kännedom rycka upp och avlägsna fler rötter från 
skadade träd, följaktligen utan antikvarisk kontroll (Gustafsson 1999:6). Vilka skador detta 
har gjort på synliga eller osynliga fornlämningar kan vi idag inte avgöra. 
 

2:3 Norra gravfältet 
 
Det norra gravfältet, RAÄ 11a + 11b, 20 och 121, börjar ungefär 700 meter norr om det 
mellersta. Idag finns 155 synliga fornlämningar inom ett 280 x 70 – 190 meter stort område 
(Gustafsson 1999:10). Gravfältet har varit större, i början av 1900-talet grävdes ett 80-tal 
gravar bort (Frölund 1988:8), vilket säger oss att även det norra gravfältet haft samma storlek 
som det södra och det mellersta. De synliga fornlämningarna utgörs av 67 runda fyllda 
stensättningar, 33 högar, tre långhögar, 11 treuddar och en domarring (Gustafsson 1999:10). 
Det norra gravfältet skiljer sig dock från de andra två då det till synes inte finns några spår 
från äldre järnålder i gravmaterialet. 
 
I slutet av 60-talet undersöktes anläggningarna nummer 60, 92, 93, 94 och 95 alla på 
Braheskolans tomt. Utav dessa så var endast en synlig, mönstret från de två sydligare 
gravfälten upprepar sig här med osynliga gravar, dock med en skillnad att här hittades inga 
spår från äldre järnålder. Anläggning nummer 60 var den som var synlig ovan mark. I flera av 
anläggningarna så togs det kolprover. Gravarna var fattiga på artefakter, bland det som 
hittades var en järnkniv, hårt brända krukskärvor och brända ben. Ett par av anläggningarna 
var fyndtomma (Linderoth 1969:1f.). 
 
1941 undersökte Greta Arwidsson anläggning nummer 14 med ett förhållandevis rikt 
gravmaterial. Här fann man förutom brända ben och ett sotlager bland annat 20 glaspärlor, ett 
hänge av brons, flera bronsfragment av både spiraler och av annan karaktär samt två beslag 
med inlagda granater, det ena med bortfallna stenar (Arwidsson 1941:1).  
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Mellan åren 1900-1902 undersökte Janse och Friberg ett 80-tal gravar på den södra delen av 
det norra gravfältet. Flera gravar var fyndtomma, de som innehöll fynd har daterats till 
vendel/vikingatid. Denna del av gravfältet ligger på ägorna vid Kumlaby Arvidsgård också 
känd som Annelund samt området känt som Karlstensdungen på 1899 års karta. Bland fynden 
man hittade återfinns vid sidan av brända ben och lerurnor också pärlor av lera, glas och 
brons, benkammar, broddar av järn, bronsspännen, spännbucklor, hängprydnader och ringar 
av silver och brons (Friberg 1911:1ff). När man går igenom rapporten så verkar det som att 
gravarna inom området Karlstensdugen är rikare på fynd och har finare artefakter än vid 
området vid Kumlaby Arvidsgård/Annelund. 
 

2:4 Fler gravfält ? 
 
Det bör ha funnits fler gravfält av karaktären gårdsgravfält, det vill säga mindre gravfält, på 
Visingsö. Det finns flera källor som pekar mot detta, både undersökta och icke undersökta 
fornlämningar. 
 
Det nordligaste gravfältet som undersökts och som jag funnit beskrivningar av är det gravfält 
som Arvid Enquist undersökte och grävde ut 1917 tillsammans med O. Janse. Gravfältet skall 
ha varit beläget på en utjord tillhörande Tunnerstad skattegård intill och öster om landsvägen, 
cirka 200 meter västnordväst om förre riksdagsmannen Johanssons gård i Aflösa by och cirka 
100 meter söder om en plats känd som ”Säby kvarnplan” (Enquist 1917:1). Claes Claesson 
undersökte 1933 tre fornlämningar av vilken han kallar en för osäker. Claessons 
orienteringsuppgifter om gravfältet är följande: ”…Ca 1400 meter N 35 grader Ö( skattat 
avstånd) om Kumlaby ödekyrka; 30 meter Ö 10 grader N respektive 50 meter ( stegat 
avstånd) N om byggmästare Alfred Svenssons lägenhet i Grönstad: cirka 10-50 meter Ö om 
vägen Ed-Näs.” (Claesson 1933b:1). Per Frölund skriver 1988 att gravfältet var beläget i en 
betesmark strax intill landsvägen, omkring 400 meter nordväst om Avlösa by (Frölund 
1988:11).  
 
Vid undersökningen 1917, fann man tre skelettgravar och åtta brandgravar. Skelettgravarna 
innehöll rester av träkistor liggande i NÖ –SV riktning. Skeletten var inte bevarade, i en av 
skelettgravarna, vilken anses vara primärbegravningen återfanns också en brandgrav som var 
högre belägen i anläggningen. Gravarna med träkistor var något större i omfång än de övriga.  
Bland brandgravarna hittades pärlor som av Callmer daterats till 900-tal e. Kr. (Callmer 1977: 
138), i skelettgravarna gjordes bara ett fynd vid sidan av resterna av träkistorna vilket var en 
bronsring (Frölund 1988:12), ej daterad. Då brandgravarna av den typ som undersöktes på 
detta gravfält allmänt dateras till yngre järnålder och fyndkontexten med Callmers datering av 
pärlorna till 900-tal bör det vara tämligen säkert att datera denna del till vikingatid. 
Skelettgravarna är svårare att tolka och datera, deras orientering tycks inte peka på ett kristet 
gravskick (Frölund 1988:12). Man kan dock sannolikt dra slutsatsen att skelettgravarna är 
äldre än brandgravarna då en brandgrav fungerat som sekundärbegravning i en av de högarna 
där primärbegravningen var en skelettgrav. Tyvärr finns det inga skisser av hur kistresterna 
såg ut men de är beskrivna i en rapport av Enqvist. Kistorna utgjordes enligt Enqvist, jag 
använder här hans numrering av gravarna, i grav nummer I av en två meter lång och 0,65-0,75 
meter bred skiva av delvis förmultnat trä liggande på berggrunden täckt av en fyra dm tjock, 
hårdpackad lerpackning under ett stenröse som var täckt av en jordhög. Grav nummer XI 
utgjordes av hög med en diameter på 8 meter och var cirka 60 cm hög, i mitten fanns ett röse 
av oregelbunden kvadratisk form bildat av stora stenar, under detta röse framkom ett cirka 4 
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decimeter tjockt lager av hårt packad lera, i detsamma och vilande direkt på berggrunden 
hittades rester av en träkista med längden 1,90 meter och bredden 0,55 meter. Av gavlarna 
kunde en mörk rand iakttagas i leran. Grav nummer XII var formad som en jordkulle, 8 meter 
i diameter och 70 centimeter hög. I denna grav fanns sekundärbegravningen. Till skillnad från 
de två förgående gravarna förekom inget röse, dock framkom ett lager av hårt packad lera, i 
vilket man fann resterna av en träkista. Här kunde man se gavlarna tydligare än i de andra 
gravarna. Den norra gaveln kunde tydligt iakttagas till en höjd av 25 centimeter och var 
avrundade upptill medan botten av kistan utgjordes av liggande virke, tydligen en enda 
träskiva (Enqvist 1917:3). Om man jämför Enqvists beskrivning med Ulf Bodins rapport om 
gravfältskomplexet i Nästa, Kärda socken i Jönköpings län så kan man se vissa likheter 
mellan de skelettbegravningar som fann där och på det lilla gravfältet vid Avlösa. I Nästa fann 
man fem gravar med konturer efter kistformer, det kan möjligen ha funnits kistor i ytterligare 
två gravar men dessa är osäkra. Dessa kistor var mellan 1,87 och 2,1 meter långa och från 
0,43 till 0,65 meter breda. En av kistorna var båtformad medan en annan kan ha varit 
båtformad, tre var av en annan typ. Av dessa hade två avsmalnande ändar och rundad botten. 
Dessa verkar ha haft någon form av lockkonstruktion och den sista kistan var diffusa rester 
efter en till synes rektangulär kista som var 0,3 till 0,4 meter bred (Bodin 1994:33f.). Dessa 
gravar var orienterade från nordväst till sydväst (Bodin 1994:40) i jämförelse med gravarna 
vid Avlösa som låg i nordöst – sydväst. Vid Nästa så förefaller det vara flera typer av kistor, 
med det verkar röra sig om stockkistor och inte plankkistor, om kistorna vid Avlösa så står det 
inte om det är plankor eller stockar men Enqvists beskrivning av botten på kistan i anläggning 
XII ”…tydligen en enda träskiva.” skulle kunna peka på att det är stockkistor. Skeletten i 
kistorna, A19, A20 och A22, vid Nästa C-14 daterades och resultatet pekar på Vendeltid till 
mellersta Vikingatid (Bodin 1994:50). En liknande datering skulle fungera vid Avlösa då 
brandgravarna på gravfältet tillsynes skulle härstamma från 900-talet och skelettgravarna 
verkar vara äldre än brandgravarna. 
 
Utöver detta så finns det lämningar söder om det södra gravfältet samt vid området kring 
Husgärde. Det borde också finnas ett gravfält längre norrut i området Ed/Erstad. I detta 
område finns en åker/äng som går under namnet Hospitalen. Det finns flera anledningar till att 
det skulle vara intressant att undersöka detta område närmare, en anledning är ett brev som 
Aug. Eckerberg skickade till riksantikvarieämbetet 1929, där han beskriver ett fynd av en häll 
som senare visar sig vara en tjärbränningshäll. Tjärbränningshällen i sig är inte så intressant 
då denna torde vara recent men enligt brevet skall man i jordbädden omedelbart under hällen 
ha funnit att jorden varit starkt blandad av kol, aska och med talrika benrester av varierande 
storlek med samma utseende som i andra gravar från vikingatid funna på Visingsö. Vidare 
skriver Eckerberg att ”…graven av allt att döma sträcker sig in under åkern vinkelrätt  mot 
diket på ett djup av omkring 40 centimeter under terrängnivån.”. Enligt Axel Ekman, som var 
den jordbrukare som ägde åkern, så skall det finnas ytterligare en häll på cirka 30 centimeters 
djup, 20 meter längre åt väster i samma fält (Eckerberg 1929). 1931 skriver Karl Alfred 
Gustawsson i ett brev till riksantikvarien  att hällen är en tjärbränningsten och att den således 
inte är någon fornlämning (Gustawsson 1931). Han nämner dock inte om han undersökt 
jorden under hällen och om han sett något som skulle kunna antyda att det ligger en grav 
under denna. 
 

2:5 Andra lämningar 
 
Om man läser Wilhelm Bergs beskrivning av Visingsö från 1885 så finner man många spår av 
hur det såg ut då och hur landskapet förändrats. Många gravhögar och rösen har försvunnit 
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både genom arkeologers försorg men även bönder på ön har vid olika tillfällen avlägsnat 
lämningar på sina ägor. Om vissa lämningar har jag inte funnit någon vidare information, men 
jag nämner dem ändå i korthet. En av dessa lämningar som Berg nämner är två stenmurar som 
skall ha upptäckts 1869 vid Avlösa Norrgård. Murarna skall ha bildat en rät vinkel med ena 
sidan i öster och den andra i norr. Den västra skall ha mätt 54,3 meter i längd och varit 1.5 – 
1.7 meter bred med den andra varit 131,2 meter lång och lika bred, höjden på bägge murarna 
låg på 0,3-0,5 meter. Bägge skall ha bestått av en jordvall ovanpå stenar. Bergs skriver vidare 
att det inte finns någon sägen knuten till dessa murar (Berg 1885:21f). Jag har inte lyckats få 
någon ytterligare information om dessa murar eller om de finns kvar idag.  
 
Men man har också gjort andra fynd, vid sidan av gravar, vid arkeologiska undersökningar på 
Visingsö. I det äldre kartmaterialet över Visingsö och i diplommaterialet finns det spår efter 
bebyggelsen på Visingsö. Vallby, Ströja och Husaby försvann då greve Per Brahe skulle 
bygga Visingsborg på 1570-talet. Andra försvunna enheter är Hagaby som försvann under 
medeltiden (Agertz 2000:114). I det äldre kartmaterialet finns en plats nordost om Stigby 
utmärkt Wallby slätt (Jansson 1997:78). Man har utfört en mindre arkeologisk undersökning i 
området och funnit spår efter senmedeltida husgrunder och föremål (Jansson 2000:18). Ströja 
omnämns vid ett antal tillfällen i diplommaterialet och bör rimligen ha legat i närheten av 
Brahekyrkan, där den medeltida Ströja kyrka stått ( Jansson 2000:19). Då man redan tidigare 
konstaterat att det funnits ett kulturlager mellan Hagavägen och Brahekyrkans klockstapel så 
hade man antagit att detta hörde samman med det medeltida Ströja, detta visade sig dock fel 
vid grävningar 1995. Man hittade ett femtiotal härdar och stolphål. Dessa har med få undantag 
daterats till äldre järnålder (Jansson 2000:19). 1996 utvidgades grävningen då en 
parkeringsplats skulle byggas intill Brahekyrkan. Totalt innebär detta att ungerfär 2000 
kvadratmeter av det förhistoriska boplatsområdet kring kyrkan har undersökts (Jansson 
2000:19). Man fann knappt 200 anläggningar, mestadels stolphål och härdar men även en 
brunn, ett tjugotal kokgropar, enstaka avfallsgropar och mörkfärgningar utöver det femtiotal 
härdarna mellan klockstapeln och Hagavägen. Ungefär hälften av stolphålen låg vid den 
blivande parkeringen öster om Hagavägen medan den andra hälften av stolphålen låg på den 
västra sidan om vägen. Kokgropar och övriga anläggningar fanns öster om vägen (Jansson 
2000:20). Det stratigrafiska förhållandet mellan kulturlager, stolphål och härdar har tolkats 
som att platsen utnyttjats vid återkommande tillfällen, enligt den C-14 analys som gjorts så 
har ytan främst utnyttjats under förromersk och romersk järnålder (Jansson 2000:20). 
Kokgroparnas C-14 datering pekar dock mot yngre järnålder/tidig medeltid. Väster om 
Hagavägen fann man ett 40-tal stolphål som ingick i ett treskeppigt långhus beläget på 
Visingsös landkrön. Huset har varit cirka 34 meter långt och har haft närmast raka eller svagt 
bågformade väggar. Stolphålen i huset C-14 daterades med resultatet övergången mellan 
förromersk och romersk järnålder (Jansson 2000:21f). 
 
Strax norr om Stigby ligger fornlämning 112 som är en skärvstenshög, denna undersöktes 
1995. Man undersökte ett 370 kvadratmeter stort område och fann ett 40-tal anläggningar, 
varav ett 20-tal var härdar och sju var stolphål. Man gjorde ett antal C-14 prov vilka gav en 
spridiningsbild från senneolitikum till mellersta järnålder. Undersökningen gav flera 
intressanta resultat vilka visar på platsen har en lång nyttjandekontinuitet. På Visingsö finns 
ytterligare fyra skärvstenshögar registrerade (Jansson 2000:17). Det vore intressant att 
undersöka om även dessa visar på en lika lång kontinuitet. 
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3:1 Ortsnamn 
 
En av svårigheterna rörande ortsnamn i Småland är att mycket få ortsnamn i denna region har 
behandlats vetenskapligt (Agertz 2000:111). Jag har därför valt att titta på närliggande 
områden i Småland, Östergötland och Västergötland och utifrån de tolkningarna på namn, 
prefix och ändelser försöka att tolka bebyggelseenheternas namn på Visingsö. Man bör därför 
kritiskt granska de tolkningar jag lägger fram i detta kapitel. Martin Hansson lyfter fram 21 
bebyggelsenamn som förhistoriska på Visingsö (Hansson 2000:136). Det är dessa som jag 
listar nedan och försöker att tolka. Det finns också ett antal namn som inte är så lätta att tyda 
och kräver mer analys innan vi kan förstå dem, till dessa hör: Gottekumla, Habovället, 
Hospitalen, Husgärde, Kaxbolet, Komstad, Lundebo ör, Rönäs, Skötinge, Skötinge åker, 
Strongebolet och Tunnabo. Dessa ortsnamn är några av dem vi känner till som belagda under 
medeltiden eller i de äldsta jordeböckerna (Agartz 2000:114). Ett par av dessa kommer jag att 
titta  närmare på men inte alla.  
 
Visingsö tillhör Vista härad, förutom Visingsö ingår Gränna, Ölmstad och Skärstad på 
fastlandet i häradet (Agertz 2000:111). Under tidig medeltid var Visingsö uppdelat i 2 socknar 
men redan under senmedeltid sammanslogs dessa, Ströja och Kumlaby socken, till en socken 
– Visingsö socken. Visingsö har en mycket intressant namnmiljö, där en tidig medeltida 
närvaro av kungamakten och kyrkan är belagd. Redan 1294 fick ett antal byar/gårdar 
tillstånda att nyttja Vartoftas häradsskog, enligt en avskrift från 1640 –talet så gäller detta 
”…bönderna i Asby, Rönäs, Husgärde, Lundby, Rökinge, Tunnerstad, Hagaby, Torp, 
Kumlaby, Tjängstad, Erstad, Grönstad och Säby (Agartz 2000:116). Bland dessa enheter är 
numera tre stycken försvunna, Lundby, Hagaby och Tjängstad. Enligt Agartz är det sannolikt 
att ordningen i uppräkningen är från söder till norr ( Agartz 2000:116). Vad gäller  namnet 
Borga eller Borgaslott så finns utanför nordvästra stranden en sten som kallas för Borga sten, 
detta alldeles norr om Borganabben och Borgavik. I medeltida dokument finns det inget 
nämnt om något slott på norra delen av Visingsö. Ortsnamnet Borga sten kan ges en rent 
topografisk tolkning. Borg är inte ovanligt i äldre ortsnamn och pekar ofta på förhöjningar 
med en markerad platt topp. Sten syftar ibland på enstaka markanta stenblock eller på en 
byggd förskansning(Agartz 2000:117).  
 
De 21 ortnamnen har jag försökt att dela upp i fem grupper, med följande uppdelning: -inge,   
-stad, -by, -lösa och övriga namn. 
 

3:2 Namn med ändelsen –inge. Rökinge 
 
Ortnamn med ändelsen –inge finns inom hela det germanska språkområdet med undantag av 
Norge och Finland. Ändelsen –inge är ett avledningssuffix som man bildar nya ord med. 
Göran Hallberg menar att –inge namnen i allmänhet hör till de förvikingatida. Förleden i 
ortnamnen är ofta växt- eller djurbeteckningar samt ord som beskriver topografin på platsen 
(Hallberg 1983:47). 
 
Rökinge – Omnämns första gången 1294 med stavningen Rokinggi (Fröberg 1988:31). 
Förleden rök- kan betyda trave eller skyl (Hellquist 1939:873), skyl  betyder sädestrave 
(Hellberg 1939:964) och trave sädesskyl eller långskyl (Hellquist 1939:1217). 
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3:3 Namn med ändelsen –sta (d). Erstad, Grönstad och 
Tunnerstad 

 
Ortnamn med ändelsen -sta (d)tillhör i huvudsak de namn som anses vara förvikingatida. Man 
skall dock inte blanda ihop dem med de köpstäder till vilka vi under medeltiden lånade in det 
tyska stadt (Hallberg 1983:49). Grönstad är ett äkta -sta (d) namn (Agertz 1996:11). Ändelsen 
sta (d) kommer från de äldre formerna staþa och stadh, och har betydelsen sjökant eller åkant, 
kant, åkerkant, kant av ett ägoområde (Holm 1999:43). Staþa och stadh fick tidigt betydelsen 
gränsområde och utkantsområde, i plural med innebörden utmarker. Enligt Holm så har 
Lennart Elmevik kommit med hypotesen att sta (d) ska betyda bosättning på utmark, 
utmarksgård, utflyttargård, nybygge. Holm anser dock att Elmevik inte lyckats bevisa denna 
tolkning (Holm 1999:44). Göran Hallberg menar att man i åtskilliga fall kan räkna med att -
sta (d) har en sekundär betydelse som gård  eller plats. Till exempel Båstad som skulle kunna 
betyda ”båtplats” (Hallberg 1983: 49). I Småland är det känneteckande till skillnad från i 
Svealand att -sta (d) namnen behållit sitt –d (Hallberg 1983:52).  
 
Erstad – Omnämns första gången 1294 med stavningen Agurstadhir (Frölund 1988:30). 
 
Grönstad - Omnämns första gången 1294 som Gramstadhir (Hallberg 1983:53), i en  avskrift 
som finns i Sparres kopieböcker vilka generellt anses som osäkra inom ortnamnforskningen. 
Från 1294 fram till 1604 nämns Grönstad minst 9 gånger i olika sammanhang, med ett flertal 
olika stavningar (Agertz 1996:14) bland annat skrivs det som Græni- och liknande vilket 
enligt Hallberg betyder grandunge eller ett bestånd av gran (Hallberg 1983:53). Det finns 
dock ett flertal andra teorier, de olika stavningarna har gett många möjliga varianter. Enligt 
Jan Agertz verkar det dock sannolikt att formen Græm väger något tyngre än formen Græni 
(Agertz 1996:13). Gram- och Gräm är inga vanligt förekommande namnelement, ordet som 
sådant skulle kunna betyda hugga, gripa eller krama. Men det skulle också kunna vara ett 
personnamn, namnet Gram och liknande namnformer finns belagda i Sverige, Island och 
Danmark från medeltid (Agertz 1996:16). 
 
Tunnerstad – Omnämns första gången 1294 med stavningen Thunderstadher (Frölund 
1988:32). På fornsvenska betyder ordet tunder fnöske eller dylikt (Hellquist 1939:1243). 
 

3:4 Namn med ändelsen -by. Säby, Kumlaby, Husaby, 
Hagaby, Lundby, Valby, Asby och Stigby 

 
Ortnamnen som slutar på –by tillhör de förkristna namnen. Typen var produktiv under 
vikingatiden och framåt (Hallberg 1983:57). Ändelsen –by kan likställas med gård (Franzén 
1984:20). Det är dock oklart om ordet som ett ortnamnselement syftar på en samling gårdar 
eller en ensam gård (Hallberg 1983:57). 
 
Säby – Omnämns för första gången 1294 (Frölund 1988:31) Säby är ett gammalt namn med 
anor åtminstonde till perioden 600 – 900. Sä- kommer från ordet sær vilket är en svarande 
sidoform på ordet sjö (Franzén 1984:97). Därav torde man kunna dra slutsatsen att namnet 
skulle kunna betyda gården vid sjön eller dylikt. 
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Kumlaby – Ordet kum (me) l betyder stenröse (Hallberg 1983:29). Kumlaby omnämns första 
gången 1294 och stavas då Kumlaeby (Frölund 1988:30). 
 
Husaby – Omnämns första gången 1286 och stavas då Hosaby (Frölund 1988:30). 
Husabyarna är troligen kungliga gods från tiden 1000-1100 (Burenhult 1999:299). Under 
1000-talets senare del sökte kungen genom godsuppbyggnad skapa sig kontroll och acceptans 
(Hyenstrand 1999:311). I Mälardalen finns ungefär 50 Husabyar dessa ligger ofta i anslutning 
till huvudgårdar från yngre järnålder (Hyenstrand 1999:311). 
 
Hagaby – Haga kan komma ur ordet hagh vilket har betydelsen hage och inhägnad samt är 
besläktat med ordet gård (Hallberg 1983:59). 
 
Lundby – Omnämns första gången 1294 (Frölund 1988:33). Ordet lund betyder trädsamling 
eller liten skog (Hallberg 1990:88). Vid de flesta ortnamn som innehåller ordet lund och som 
kan ha tillkommit i förkristen tid så är det svårt att avgöra hur vida ordet använts i kultisk eller 
profan betydelse (Franzén 1984:20).Lund- namn förknippas ofta med offerplatser och det 
finns flera exempel på att de ligger i närheten av platser med hov- namn vilka ofta tolkas som 
kultplatser (Vikstrand 1987:84f.). På Visingsö så finns det en gård med ett ortnamn som anses 
ha anknytning till hov- namn, Husgärde, som ligger granne med Lundby.  
 
Vallby – Omnämns första gången 1546 och stavas då Walleby (Frölund 1988:33).  Ordet vall- 
betyder slätmark eller fält (Hallberg 1983:94) men kan också ha med en vall att göra. 
 
Asby – Omnämns första gången 1294 och stavas då Åby (Frölund 1988:29). Förleden skulle 
kunna vara ordet asa som enligt Hallberg har betydelsen ås (Hallberg 1983:91). 
 
Stigby – Omnämns första gången 1490 och stavas då Stighby (Frölund 1988:31). Förleden 
stig- kan ha betydelsen stig eller väg (Hellguist 1939:1075). Betydelsen av namnet skulle 
kunna vara gården vid stigen/vägen. 
 

3:5 Namn med ändelsen –lösa. Avlösa och Vrixlösa 
 
Betydelsen av ändelsen –lösa har diskuterats av Gun Widmark. Hon skriver att i fornspråket 
så finns ett ord lösa med betydelsen utsot. Detta skall uttrycka en brist i betydelsen –löshet, 
jämför med hjälplöshet. Hon skriver vidare att betydelsen av –lösa i ortnamn fortfarande är 
ganska oklar. Man kan dock dela upp lösa namnen i äkta och oäkta, där de bägge 
Visingsönamnen till synes är äkta. Widemark framhåller Lennart Elmeviks förklaring som 
den mest accepterade. Han menar att –lösa går tillbaka till det urgermanska ordet ljus. 
Grundbetydelsen skulle då vara ljusning vilket skulle leda till betydelsen glänta eller öppen 
plats (Widmark 1999:25). Namnkategorin –lösa anses vara förvikingatida (Hallberg 1983:45) 
 
Avlösa – Omnämns första gången 1460 och stavas då Awerløso (Frölund 1988:30). Det är 
svårt att finna något om förleden awer, det skulle kanske kunna komma ur det fornsvenska 
ordet ave. Ave skall enligt Elof Hellquist ha betydelsen grund trång vik vid sidan ett större 
vattendrag eller vattensamling. Men kan också betyda vattenpöl eller bakström (Hellquist 
1939:41). 
 
Vrixlösa - Omnämns första gången 1420 och stavas då Wrixløso (Frölund 1988:33). 
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3:6 Övriga ortnamn. Lyckan, Torp, Ströja, Husgärde, Rönäs, 
Näs, Ed, Hospitalen, Ströja med flera 

 
Lyckan – Omnämns första gången 1571 (Frölund 1988:33). Ordet lycka är ett substantiv som 
betyder inhägnad (Hallberg 1990:16). 
 
Torp – Omnämns första gången 1240 och stavas då Thorp (Fröberg 1988:32). Namn med 
ändelsen torp faller under en kategori av ortnamn som kallas expansionsnamn, det vill säga 
utflyttningsbebyggelse. Namnet kan ha givits vid till exempel gårdssplittringar och vid 
nyetableringar. Torp förekommer ofta i relation till en annan eventuellt äldre bebyggelse 
(Brink 1984:166). Torp betyder nybygge (Lundahl 1960:35) både som ensamstående och som 
ändelse (Lundahl 1960:71).Man räknar med att namntypen –torp som senast kommit till 
Danmark och Skåne på 800-talet (Hallberg 1983:68). 
 
Ströja – Omnämns första gången 1279 och stavas där Strøyo (Frölund 1988:31) Ströja ska 
betyda ström eller fors (Sahlgren 1959:17). Det finns inte många vattendrag på Visingsö men 
det rinner en ansenlig bäck förbi Brahe kyrka, gamla Ströja kyrka, och Visingsborgs ruiner. 
Sahlgren menar att det namnet eventuellt kopplas till denna bäck (Sahlgren 1959:20). 
 
Husgärde – Omnämns första gången 1294 och stavas då Hoffgiärdi (Frölund 1988:33). Hoff 
kan kopplas samman med ordet hov vilket kan stå för en kultplats men kan också kopplas till 
det norska ordet hov vilket betyder höjd (Brink 1984:170). Ordet hov kommer från 
kontinentalgermanskan med betydelsen gård (Vikstrand 1987:85). Påfallande många hov- 
gårdar är belägna på öar (Vikstrand 1987:12). Ändelsen gärde, tidigare skrivet som gierde, 
har betydelsen åker (Franzén 1984:70). Som tidigare skrivet kan hov vara naturbeskrivande, 
höjd eller förhöjning, men det kan också betyda tempel och ligger ofta i närheten av en kyrka. 
På Visingsö finns det dock ingen kyrka i närheten. Det finns också exempel på att de ligger i 
närheten av platser med lund namn vilka ofta tolkas som offerplatser (Vikstrand 1987:84f.). 
På Visingsö finns det ett Lundby som ligger granne med Husgärde. Vidare kan man i 
Erikskrönikan, sidan 64, 100, 113 och 142 notera att ordet hooff och hoff nämns, vilka här 
verkar ha betydelsen ”festlig sammankomst” (Vikstrand 1987:88). 
 
Rönäs – Omnämns första gången 1409 och stavas då Rønyos (Frölund 1988:33). Ändelsen 
näs har oftast betydelsen näs, udde eller dylikt (Hallberg 1983:97) och är med andra ord 
naturbeskrivande. Rön (n)- kan spegla växtligheten på platsen (Hallberg 1990:132). Förleden 
rö- kan komma från det fornsvenska rör med ett bortfallet r. Rör som i detta fall skall 
sammankopplas med en växt (Hellquist 1939:873). 
 
Näs – Omnämns första gången 1268 och skrivs då Naes (Frölund 1988:30). Ligger vid en 
udde på Visingös sydspets och troligen fått sitt namn av detta. 
 
Ed - Omnämns första gången 1410 och stavs då Edhe (Frölund 1988:30). Ordet ed skall enligt 
Stefan Brink ha betydelsen ”..gångställe i en vattenled” (Brink 1984:169). Enligt Per 
Vikstrand har ordet ed i äldre tid betytt väg (Vikstrand 1999:17). 
 
Hospitalen – Omnämns första gången 1560 (Frölund 1988:33). 
 
Jag har också tittat lite närmare på namnet Borga som förekommer i ett antal namn på 
Visingsö, Borga vik, Borga sten och Borga allmänning. Borga kan vara det fornsvenska ordet 
borgha som betyder ansvara för eller taga och giva som lån (Hellqusit 1939:92). I namnet 
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Borgavik kan -vik ha betydelsen en inbuktning i ett kärr eller som just vik (Franzén 1984:77). 
Tittar man på området idag så finns det en antydan till att det finns en vik, historiskt kan 
denna vik varit mer markerad och under sådana förutsättningar utgjort ett bra läge för en 
hamnplats. Då det är ganska långgrunt i detta område så är det heller inte omöjligt att det 
funnits ett kärr i detta område. Det finns fler namn som är värda en noggrannare studie som 
till exempel Giutakumbla som omnämns 1494 (Frölund 1988:33). Där ändelsen skulle kunna 
betyda kummel, det vill säga stenröse eller dylikt. Förleden kan komma från det fornsvenska 
giuta, vilket betyder att gjuta eller möjligen offra (Hellquist 1939:284). Betydelsen skulle då 
kunna bli gjutarnas kummel eller offerkummel. Jan Agertz nämner ett antal andra namn som 
är svåra att tolka Habovället, Kaxbolet, Komstad, Lundbu ör, Sköting, Sköningsåker, 
Strongebolet och Tunnabo (Agertz 2000:114). 
 

4:1 Kultplatser 
 
Finns det kultplatser på Visingsö? Det finns flera indikationer på möjliga kultplatser och att 
de funnits torde vara mer sannolikt än att de inte funnits. Vid Avlösa by finns på ett fält kallat 
Tjängstad tre domarringar. Tjängstad skall ha betydelsen Tingstad (Agertz 2000:116), detta 
kan möjligen tolkas som en kultisk anknytning. Vid Stigby finns en plats benämnd 
Disargropen. Disar kommer ur kvinnonamnet Disa som bars av en sagodrottning och i sin tur 
ska ha gett namn åt Distingen. Distingen var ett ting och marknad i Uppsala vilket skedde i 
februari och i samband med detta hölls en offerfest (Hellquist 1939:144f). Husgärde som i 
diplommaterialet kallas Hoffisgärde är ett namn som torde komma från hov vilket tyder på en 
kultplats (Brink 1984:170). Strax norr om Husgärde ligger Lundby, också här är förleden i 
ortnamnet det som får mig att tänka på en kultplats. Lund- namn förknippas ofta med 
offerplatser och det finns flera exempel på att de ligger i närheten av platser med hov- namn 
vilka ofta tolkas som kultplatser (Vikstrand 1987:84f.).   
 

5:1 Runor, drakslingor och andra stenar 
 
Det finns idag ingen runsten på Visingsö som står in situ, det finns inte heller någon 
beskrivning på var de ursprungligen stått. Vi har idag vetskap om fem runstenar på Visingsö, 
av dessa så är en försvunnen, en ännu inte tolkad och två som verkar ha ingått i 
gravmonument av Eskilstunatyp. Det finns också, runstenarna inte inräknade, en häll med en 
drakslinga på samt en inristad drakslinga i Kumlaby kyrka och ett dörrbeslag med en runtext 
på. Sen har vi två stenar som vi inte vet så mycket om, deras ålder vågar jag inte sia om men 
de kan vara tjärbränningstenar. 
 
Av de tre sedan länge kända runstenarna är en försvunnen. N. H. Sjöborg beskriver 1830 
denna sten på följande vis; ”Bland de av Johan Bureus beskrivna runstenar är en som sägs ha 
stått i en kyrka på Visingsö med följande inskrift: ÞORÞR. AUK. ASKUTR. ÞAIR. SATU. 
KUML.. KUÞFAST. FAÞIR. SIN. VAS. BO. FA…” Sjöborg refererar till Lektor Burmans 
artikel i Nova Acta Regiæ från 1792 (Sjöborg 1830:264), då den vid hans besök inte finns att 
finna. Kinanders återgivning av texten skiljer sig på vissa punkter,  ” –orþr · auk : asktr : 
þair : satu : k--bl : kuþfast : faþir · sin : i-aus | bofa-” och i mitten ” –bri-s-” (Kinander 
1961:270). Kinanders översättning av texten lyder ” Tord och Åsgot de satte vården (efter) 
Gudfast, sin fader, som var Boves…”, runorna –bri-s- kan vara en feläsning av ” hiáli sálu” 
(Kinander 1961:270). De två andra stenarna, Sm 124 och Sm 125, finns att beskåda i 
Braheskolan på Visingsö. 1689 omnämns i Visingsös Rannsakningar att två runstenar har sin 
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plats i Kumlaby kyrka (Kinander 1961:267), det är troligt att dessa två runstenar är Sm 124 
och 125. Sm 124 är en kalkstenstenshäll som har måtten 147,5 centimeter i längd och cirka 65 
centimeter i bredd. Kinander skriver att Sm 124 ursprungligen varit en liggande gravhäll 
(Kinander 1961:267). Vid den nedre ändan är ett stycke avslaget och stenen är också skadad 
utmed långsidorna. Inskriftsranden består av två drakslingor med texten ”: iskil : auk : kuna 
: lagþu : setn: …n : bunta sin : kuþ halb : selu has:” vilket om man översätter det blir ” 
Eskil och Gunna lade stenen … sin make. Gud hjälpe hans själ” (Kinander 1961:268). Sm 124 
uppvisar likheter med runstenar från både Östergötland och Västergötland, till exempel Ög 2, 
4, 5, 6, 80, 213 och Vg 52 och 53 (Kinander 1961:267). Sm 124 visar både genom sin dekor 
och form ett samband med övriga hällar av typen Eskilstunamonument i Öster- och 
Västergötland, inskriftens run- och språkform förstärker ytterligare intrycket av denna 
samhörighet (Kinander 1961:269). Sm 125 är en kalkstenshäll som är 149 centimeter lång, 
72,5 centimeter vid basen och 78 centimeter vid toppen. Stenen har varit en liggande gravhäll. 
Den är skadad i botten där både början och slutet på runslingan funnits. Skriften är inramad, i 
inramningens övre del finns ett kors i och dess nedre del slingerornamentik (Kinander 
1961:269). Kinander daterar sten med hjälp av ornamentiken, runalafabetet och runradens 
språkform till tiden före 1100 (Kinander 1961:270). Inskriften lyder ”…nXlit : kaura : stain 
: þinsiX : aftir : fiul : muþ :…” och översättningen lyder ”… lät göra denna sten efter 
Fjolmod…” (Kinander 1961:269). Att det varit en liggande häll kan vi se i uttrycket ”gera 
stein”, jämför med runstenarna Ög 51 och Sö 286 (Kinander 1961:269). Kinander nämner 
vidare att namnet fiul : muþ är intressant. Fiolmóðr finns endast belagt som ett fingerat namn 
i Gautreks saga där det bärs av en man i Västergötland (Kinander 1961:269). Om det är så att 
Sm 124 och 125 ursprungligen stått vid Kumlaby kyrka så skulle detta kunna vara ett tecken 
på att en äldre kyrka funnits på platsen, man har dock inte funnit några spår av en äldre 
kyrkobyggnad. 
 
Den senast funna runstenen hittades år 2000 och hade använts som dörrstopp vid en ladugård. 
Helmer Gustavson vid Runverket på Riksantikvarieämbetet menar att stenen har ett begripligt 
meddelande som varit avsett att läsas, runorna är så kallade kortkvistrunor (Gustavson 
2001:87). Inskriften kan dateras till 800-tal men i brist på tillräckligt många diagnostiska 
former så bör man försiktigtvis sätta en hitre gräns till något århundrade senare (Gustavson 
2001:89). Det är oklart om hela ristningen är bevarad då ett stycke av stenen är borta vid 
kortändan. Gustavsson vill inte ge något förslag på tolkning till stenens runor, han skriver 
vidare man inte heller kan vara säker på stenens fyndplats. Materialet i stenen visar dock att 
det inte är orimligt att stenen kan ha kommit från närområdet av Tunnerstad (Gustavsson 
2001:91). 
 
På den gamla kyrkogården vid Brahekyrkan hittade man 1988 en mindre kalkstenshäll med 
inhugget slingrande ormliknande djur. Areslätt skriver att det sannolikt utgjort en gavelhäll till 
en kistformig gravvård av samma typ som Eskilstunakistan (Areslätt 1988:9). Motivet är ett 
sidosatt ormdjur lagt i en åttaformig dosett. Stilen är så kallad runstensstil, vilken utvecklades 
i Sverige under 1000-talet (Areslätt 1988:9). Förutsatt att hällen inte förts till kyrkogården vid 
ett senare tillfälle så skulle detta kunna vara en indikation på en äldre föregångare till Ströja 
kyrka. Inga spår av träkyrkor har dock påträffats på Visingsö(Areslätt 1988:9). 
 
Två mystiska stenar är de som är funna vid Hospitalet och Tunnerstads Bengtsgård. Stenen 
vid hospitalet torde vara samma sten som hittades 1929 och 1931 bedömdes vara en 
tjärbränningsten av Karl Alfred Gustawsson (Gustawsson 1931). Den andra stenen 
upphittades på 50-talet. När man lade igen en gammal brunn, så fann man denna sten på ett 
djup av cirka en och halv meter. Brunnens ålder är osäker men kan ha tillkommit i samband 
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med att Tunnerstad skiftades 1851 (Ödeén 2001). Stenarna är av sandsten. Hospitalstenen är 
cirka 10 centimeter tjock, cirka 56 centimeter bred och 60 centimeter hög. Stenen är något 
smalare i toppen samt rundad och i botten är den lätt insvängd vilket ger den en lätt 
hjärtformad figur, se figur 2. På stenen finns en inhuggning som påminner om ett träd eller ett 
lövs ådringar. Tunnerstadstenen är cirka 48 centimeter bred i basen och smalnar av något mot 
toppen vilken är rundad medan basen är helt rak. Höjden är cirka 46 centimeter och 
tjockleken är mellan 8 -11 centimeter. Mönstret stämmer väl överens med Hospitalstenen med 
en skillnad, Tunnerstadstenen verkar ha en cirkel runt ”trädet”. Då cirkeln inte är hel kan man 
på god grund anta att stenen skadats, se figur 2. Visingsöstenarna liknar i mångt och mycket 
de ”tjärbränningstenar” som Nelli Kainzbauer förevisar i sin artikel ”Die Pechölsteine in 
Oberösterreich” se figur 3. Det verkar som att dessa stenar inte används för att framställa tjära 
utan en biprodukt från tjäran. I Österrike finns det bevis för att de använts sedan1188 men 
Kainzbauer anser att det är troligt att de nyttjats sedan långt tidigare (Kainzbauer 1997:137ff). 

                                           
Figur 2. Bilden till vänster visar stenen man fann vid Tunnerstads Bengtsgård och bilden till höger visar stenen man fann vid fältet 
Hospitalen. Bilderna är ritade av Anna Ödeén 2001. Skala 1:10. 

 
Figur 3. En ”Pechölstein”. Skala saknas då ingen sådan är angiven i källan. Avritad av Magnus Reuterdahl 2001 (Kainzbauer 1997:138). 
 

I Brahekyrkan vars torn är från 1100-talet, tornet tillhörde den medeltida Ströja kyrka 
(Wienberg 2000:69f), finns ett dörrbeslag med en runtext. Beslaget avslutas med ett 
drakhuvud och bär texten ”Åsmund gjorde denna dörr” (Wienberg 2000:70). Åsmund anses 
på konsthistorisk basis ha varit verksam på 1100-talet men språkhistoriskt dateras texten till 
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efter 1200, beslaget skall ha suttit på dörren till Ströja kyrka (Wienberg 2000:70). Tornet till 
Ströja kyrka dateras vanligen till 1135-60 (Wienberg 2000:73). 
 
I Kumlaby kyrka så finns det på hammarbanden i koret två drakslingor. Dateringen av 
Kumlaby kyrka varierar från början till slutet av 1100-talet (Wienberg 2000:84). 

 

6:1 Diskussion 
 
Jag skall här försöka besvara de frågor som jag ursprungligen ställt inför denna uppsats. 
 
Vilken roll har gravfälten på Visingsö? 
 
Det finns fyra gravfält som är identifierade på Visingsö, de tre stora kallade södra, mellersta 
och norra gravfältet samt det lilla gravfältet vid Avlösa. Det södra och mellersta gravfältet 
visar upp en kontinuitet bakåt i tiden. Medan det norra gravfältet, som är det mest utgrävda 
och bortgrävda, inte visar några spår från äldre järnålder eller tidigare. Detta kan dock vara en 
synvilla då de flesta undersökningar skett under början av 1900-talet eller tidigare. 
Rapporterna är knapphändiga och kan vara missvisande. Det är också svårt att få en bild av 
hur detta gravfält ursprungligen sett ut, då bebyggelsen kring Tunnerstad och Kumlaby upptar 
delar av gravfältet. En tanke är att detta skulle kunna ha varit två gravfält som växt samman. 
Gravfältet vid Avlösa är ett litet gravfält som har karaktären av ett gårdsgravfält, 
dateringsmässigt samtida med det norra gravfältet. Det som kan göra att de tre stora gravfälten 
är indikatorer på huvudgårdar är deras storlek och de har till synes centrala placeringar. 
Avlösa hade ett eget litet gårdsgravfält till skillnad från andra gårdar. Det är möjligt att de 
stora gravfälten i sig är ett tecken på centralitet. 
 
Kan man lita på fornminnesbilden? 
 
Det är lätt att låta lura sig av vad vi ser idag och dra slutsatser från det. Det räcker med att läsa 
litteraturen från 1800-talet för att se att det har försvunnit många fornminnen på Visingsö. Det 
norra gravfältet är ett tydligt exempel på detta, minst ett 80-tal gravar är borttagna vilket ger 
att det varit ungefär lika stort som det södra och det mellersta i fråga om antal gravar. 
 
Vad kan man utläsa i ortnamnen? 
 
När man söker centralplatser så söker man ofta efter sakrala namn som en indikator. Per 
Vikstrand framhåller dock att centralitet inte är en nödvändig egenskap hos de sakrala 
ortnamnen. Han anser, utifrån forskning i Mäldardalen, att det tycks vara så att centralorten 
inte bär ett sakralt namn utan att dessa bärs av bebyggelseenheter i dess närhet (Vikstrand 
1999:17f.). Möjligen är det detta vi ser på den södra delen av ön som har två namn av sakral 
karaktär, Lundby och Husgärde. Ett annat spår efter huvudgårdar är de medeltida dokument, 
som talar om Torp som mansio vilket torde säga att gården var en huvudgård. En annan gård 
som omnämns är Ströja som omnämns som curiam de Ströyo. Enligt Hansson är det sannolikt 
att Alvastra kloster hade en huvudgård i Ströja (Hansson 2000:137). Om man med hjälp av 
ortnamnsforskning skall försöka finna vilken gård i ett specifikt område som kan ha varit 
järnålderns huvudgård så finner man en del spår. I området kring det norra gravfältet så finns 
det egentligen tre bebyggelseenheter som skulle kunna komma ifråga: Kumlaby, Torp och 
Tunnerstad. Om man antar att Kumlaby var en huvudgård på denna del av Visingsö under 
tidig järnålder, så kan man hitta spår som stöder ett sådant antagande i ortnamnen Torp och 
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Tunnerstad. Då både -torp namn och -sta (d) i någon form verkar vara en indikation på 
nyetableringar så skulle detta kunna peka på att både Torp och Tunnerstad skulle kunna vara 
expansions- eller nyetableringsgårdar från Kumlaby, vilket skulle ge att Kumlaby var 
huvudgård i denna sektor. Man bör dock hålla i minnet att –by namnen i sig är vikingatida och 
i detta senario så skall gården, idag känd som Kumlaby, haft ett annat namn.  
 
Kan man finna spår av kontinuitet i bebyggelsemönstret? 
 
Då det inte har grävts ut så många platser som visat fynd efter bosättningar på Visingsö så är 
detta svårt. Vid både södra och mellersta gravfältet finns dock spår på kontinuitet, då man 
funnit gravar från äldre järnålder. Vid utgrävningen av fornlämning 112, skärvstenshögen 
strax norr om Stigby, fann man spår av boplatskontinuitet (Jansson 2000:17). Likaledes fann 
man vid undersökningen vid Brahekyrkan spår av kontinuitet vad gäller begagnandet av 
platsen, från äldre järnålder fram till medeltid (Jansson 2000:20f). I diplommaterialet kan vi 
finna spår av kontinuitet från medeltiden fram till idag. Vi kan se spår av kontinuiteten både i 
bebyggelsemönstret samt i dess sekundära lämningar som gravar och skriftligt material. 
 
Vilka medel har vi för att spåra huvudgårdar från järnåldern? 
 
Det finns flera faktorer som kan indikera huvudgårdarna och dess lägen. Gravfälten är en 
indikator, men vi kan också titta på andra företeelser som de två medeltida kyrkorna, spåren 
av Eskilstunakistor, kultplatser, hamnlägen, ortnamn, boplatskontinuitet och äldra 
kartmaterial. Men att studera kartor kan vara förrädiskt. Aadel Vestbö Franzén framhåller att 
kulturgeografiska studier under senare tid från bland annat Skåne och Småland tagit död på 
myten att det landskap man ser i kartor skulle vara identiskt med en högmedeltida situation. 
Dock framhåller hon vidare att det finns strukturer i kartmaterialet från 1700-talet som är av 
medeltida eller äldre ursprung (Franzén 2000:119). Att det finns enheter som försvunnit 
någon gång under historien eller förhistorien finns det flera bevis på. På Visingsö hittar vi 
flera exempel på detta: Ströja, Husby och Vallby som försvann då Visingsborg byggdes på 
1600-talet, andra exempel är Ödestad och Kängstad. Kängstad var en gård eller by som 
troligen delades upp mellan Kumlaby och Avlösa redan under medeltid. Namnet Kängstad har 
levt kvar, enligt äldre stavning Tjängstad, då den plats strax öster om Avlösa vilken inhyser 
tre domarringar, på den ekonomiska kartan benämns som Kängstad. Platsen heter i det äldre 
kartmaterialet Tjängstasflaten (Franzén 2000:122f.). 
 
Vilka områden kan ha hyst huvudgårdar under yngre järnåldern? 
 
Tittar vi på den södra delen av Visingsö så är området Stigby, Asby och Näs domäner det 
intressanta. Jag tror själv mest på Stigby, som med sin närhet till gravfältet och till vattnet och 
flera fornlämningar från bronsålder och framåt samt en eventuell kultplats med namnet 
Disargropen, uppvisar många tecken på att ha kunnat vara en huvudgård under järnåldern. 
Undersökningen av fornlämning 112, skärvstenshögen strax norr om Stigby, visar på en lång 
boplatskontinuitet. Namnet nämns inte i det skriftliga materialet förrän i slutet av 1400-talet, -
by namnen tillhör dock den vikingatida sfären. Vid Stigby finns också ett intressant änge vid 
namn Skansen. Denna äng är numera uppodlad åkermark. Det finns dock skäl att tro att 
Skansen är ett bortplöjt gravfält. På en karta från 1767 av Peder Jonsson Duker över Stigbys 
ägor står i texten till kartan att läsa ”…något besvärad av stenskär och flathällar”. Enligt 
Franzén så måste hällarna vara ditförda stenar då de stenar som finns i Visingsös moränjord är 
rundade och svallade stenar, men det stenmaterial som man bryter ur sandstenen på Visingsö 
blir just platta stenhällar och har återfunnits i flera gravar av förhistorisk karaktär. Franzén 
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skriver att vid dagens åkermark återfanns flera ditslängda flathällar av storleken 20-30 
centimeter (Franzén 2000:124). Detta samt namnet pekar enligt Franzén på att det är ett 
bortodlade gravfält (Franzén 2000:124f). Det finns indikatorer på att huvudgården legat vid 
Näs eller Asby. Näs har med sin vik ett synnerligen gott hamnläge och inom sitt närområde 
finns stora gravhögar men Näs saknar i mångt och mycket övriga fynd. Det är inte osannolikt 
att en gård kan ha avhysts eller köpts under 1100-talet för att bygga Näs borg. Om borgen 
ligger ovanpå en äldre gård så finns nog inte många spår kvar, då dessa dels kan ha förstörts 
vid uppförandet av borgen men också vid restaureringen av densamma på 30-talet. 
Jönköpings läns museum är intresserade av att göra en undersökning strax norr om borgen 
under sommaren 2002, detta kan leda till att man finner spår av en äldre bebyggelse i 
närområdet av borgen. Asby är ett annat område inom den södra delen av ön som kan ha 
inhyst en huvudgård. Inom sin domän bör Husgärde, tidigare känts som Hoffisgärde, ha legat. 
Namnet innehåller ordet hov vilket kan indikera en kultplats. Denna måste dock inte ha 
tillhört Asby utan kan ha tillhört till exempel Tunnerstad. 
 
Nästa område som kan ha inhyst en huvudgård är Ströja. Vi kan idag inte vara helt säkra på 
var Ströja legat men det är sannolikt att det legat i anknytning till den medeltida Ströja kyrka 
som låg där dagens Brahekyrka står. I diplommaterialet omnämns Ströja som curiam de 
Ströyo i samband med att Alvastra kloster bytte bort godset till Linköpings domkyrka. Att 
Ströja omnämns som curiam tyder på att det sågs som en huvudgård. Enligt Hansson är det 
sannolikt att Alvastra kloster hade en huvudgård i Ströja (Hansson 2000:137).I det område 
som man tror att Ströja har legat så finns det fynd av monument som anknyter till 
Eskilstunakistorna. Hällen vid Brahekyrkan har ingått i ett gravmonument som sannolikt hört 
till någon mycket betydande person i samhället under missionstiden (Areslätt 1988 :9), kanske 
någon från huvudgården Ströja! Utöver detta så placerades en Husaby i närheten av Ströja, 
husabyarna var kungliga gods från 1000-1100-talen som baserades på expropiering av äldre 
huvudgårdar (Burenhult 1999:299). Vid undersökningen av området vid Brahekyrkan 1996 så 
fann man en aktivitets- och boplatsyta som nyttjats under hela järnåldern och fram i meldeltid. 
Detta samt sin närhet till det mellersta gravfältet gör att jag drar slutsatsen att Ströja var en 
huvudgård. Enligt Hansson kan också Tunnerstad och Husby ha använt sig av det mellersta 
gravfältet (Hansson 2000:136). Jag tror dock att om Tunnerstad funnits redan under järnålder 
så har de nyttjat det norra gravfältet då det sträckt sig en bra bit längre söderut än idag, Husby 
tror jag inte heller använt sig av gravfältet av den anledningen att jag inte tror att Husby 
grundats förrän tidigast i början men troligen i mitten eller slutet av 1000-talet. Om Husabyn 
är en nyetablering eller om den tar över en tidigare existerande gård och byter namn, bör detta 
ha skett under 1000-talet eller något senare. Det är möjligt att Visingsös Husaby tagit över en 
tidigare gård, denna gård kan ha nyttjat gravfältet.  
 
 
Vid det norra gravfältet finns nästa område som bör ha hyst en huvudgård. Här finns tre 
enheter som aktuella i Tunnerstad, Torp och Kumlaby. Det finns en möjlighet att det norra 
gravfältet var två gravfält som vuxit samman. Således skulle det ha funnits två större gårdar i 
detta område. Jag lutar dock åt att det ursprungligen funnits en vilken skulle kunna vara 
Kumlaby. Det som pekar åt detta håll är Kumlaby kyrka och de två hällar som ingått i 
Eskilstunakistor, men också dess närhet till gravfältet. Man kan också ta hjälp av 
ortnamnsanalys få vissa ledtrådar. Torp utgår då detta är ett typiskt namn på nyetablering men 
även Tunnerstad skulle kunna tyda på en nyetablering. Tunnerstad skulle dock kunna vara en 
huvudgård, det som väger över till Kumlabys fördel är kyrkan med sina runstenar vilka har 
ingått i Eskilstunakistor.  
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Nästa gravfält finner vi vid Avlösa, det är litet i jämförelse med de övrig. I övrigt finns det tre 
domarringar på ett fält kallat Tjängstaflaten. Om detta varit en huvudgård eller inte kan jag 
inte svara på. Men gravfältet och domarringarna indikerar att Avlösa är speciellt. Norrut borde 
det finnas en huvudgård av vilken vi idag inte ser några spår. Detta kan bero på att dess 
gravfält är bortodlat. Som tidigare nämnts kan spår av en grav ha hittats på fältet Hospitalen 
1929. Då Karl Alfred Gustavsson, 1931, inte skriver om han undersökte marken där man fann 
Hospitalstenen så vet vi inte om där verkligen fanns en grav eller inte. Kanske så har det vid 
Hospitalen funnits ett gravfält eller någon form av aktivitetsyta under järnålder eller medeltid. 
För att få besked om detta måste en noggrannare undersökning göras av både fältet 
Hospitalen. 
 

6:2  Slutsats 
 
 
”Få trakter av Sveriges landsbygd torde vara så förtjänta av fosterlandsvännens 
uppmärksamhet som Visingsö, mindre genom sin visserligen täcka, men icke särdeles 
ovanliga natur, som icke desto mer genom de minnesmärken såväl dylika, vilkas ursprung är 
att söka djupt i seklernas natt, vilka den historiska tiden lämnat i arv åt kommande släkten” 
(Berg 1885:III). Med dessa ord inleder Wilhelm Berg sin bok ”Visingsö – jemte anteckningar 
om Visingsborgs grefskap” 1885, och med dessa ord inleder jag min sammanfattning. 
 
Jag är övertygad om att det under yngre järnålder funnits mist tre huvudgårdar på Visingsö, i 
områdena kring Näs – Asby - Stigby, Ströja och Tunnerstad – Torp - Kumlaby. Vid de två 
förstnämnda områdena tycker jag mig se tydliga indikationer på kontinuitet bakåt i tiden 
åtminstone till äldre järnålder och i det södra läget ännu längre bak i tiden. Det är möjligt att 
ytterligare två huvudgårdar döljer sig på Visingsö. Dels i området kring Avlösa och i området 
kring Ed. Vid bägge dessa platser är beviskedjorna tunnare och vagare, vid Ed endast 
spekulativ. Grävningar och närmare undersökningar är ett måste för att närmare kunna 
bestämma vilken roll den nordligaste delen av Visingsö haft i förhistorien, kanske ligger då en 
undersökning av fältet Hospitalen närmast till hand. 
 

7:1 Sammanfattning 
 
Jag har i denna uppsats försökt finna spår av huvudgårdar på Visingsö. Vid två lägen känns 
bevisen tyngre, det är vid Kumlaby och Ströja mycket på grund av kyrkorna och fynden av 
Eskilstunakistor. Jag tror att de tre stora gravfälten på Visingsö möjligen kan indikera centrala 
platser på Visingsö. Men även det faktum att man lägger Näs slott på den södra udden kan 
vara ett tecken lika gott som kyrkorna att det funnits en huvudgård i dess närhet. Jag finner 
det troligt att det funnits minst tre huvudgårdar på Visingsö under vikingatid, det är möjligen 
så att Kumlaby är den senaste av de tre. Det finns ett par faktorer som pekar på detta, det 
norra gravfältet uppvisar inte den kontinuitet bakåt i tiden som de två sydligare samt namnet 
Kumlaby vilket tillhör Vikingatid. Både vad det gäller efterleden by och förleden vilken torde 
avspegla gravfältet. Stigby och Ströja är äldre namn med en viss reservation för Stigby. Båda 
dessa områden visar en klar kontinuitet bakåt i tiden. Vid Ströja har även gården Husaby legat 
vilken kan ha konkurrerat med Ströja och möjligen under en period tagit över som huvudgård 
inte bara på denna del av Visingsö utan möjligen över hela ön. Näs borg bör dock ha tagit 
över som den dominerande maktfaktorn på ön under den tidiga medeltiden. Därefter följer 
kyrkorna och klostren som arvtagare. 
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 Man bör dock hålla i minnet att den forminnesbild vi ser idag inte med nödvändighet är den 
sanna bilden av samhällets spridning på Visingsö, med mer information kommer vi med viss 
trolighet att få revidera vår bild av Visingsö både inom sitt eget område och som 
kopplingspunkt mellan Öster- och Västergötland. 
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8:1 Kartor 
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