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The authors discuss some methods for identifying prehisloric settlement pat
terns. The study is excmplified with Early Iron-Agc graves from central Upp
land. 
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Ett viktigt mål för den bebyggelsearkeologis
ka forskningen är att lokalisera och definiera 
de tids- och rumsmässiga strukturer som ka
raktäriserar olika kulturyttringar, dvs. hur 
dessa grupperas och organiseras samt hur 
strukturerna förändras mellan skilda tids
perioder. En sådan studie kan sedan ligga 
till grund för djupare analyser vad gäller 
uppbyggnad och förändringar av samhälls-
system. Man får en schematisk och lätthan
terlig "plattform" från vilken man sedan kan 
konstruera hypoteser och modeller om de 
komplicerade förhållanden som känneteck
nar ett samhälle. Det går t. ex att utnyttja 
en fornlämningstyps geografiska spridnings
bild som ett första steg för att utforma ett 
"framework" för ett samhälles bebyggelses
struktur. I det följande behandlas ett utkast 
till cn sådan stomme för den äldsta järnål
dern inom 31 uppländska socknar (Alsike, 
Alunda, Almunge, Bladåkra, Bondkyrka, 
Danmark, Ekeby, Faringe, Fastcrna, Frö
sunda, Funbo, G:a Uppsala, Gottröra, Hus
by-Långhundra, Knivsta, Knutby, Kårsta, 
Lägga, Lena, Rasbo, Rasbokil, Rimbo, Rö, 
Stavby, Tuna, Vada, Vaksala, Ärentuna, 
Össeby-Garn, Östuna), belägna inom de to
pografiska kartbladen 111 Uppsala NV, N O 
och SO samt 12 I Östhammar SV och SO. 

Till skillnad från bronsåldern, med sina 
skärvstenshögar, är få direkta boplatsläm-
ningar från äldre järnåldern kända och re
gistrerade i Uppland. För ett detaljerat stu
dium av denna tidsperiod är man hänvisad 
till "indirekta" boplatslämningar t. ex. gra
varna (för närmare källkritisk diskussion an
gående gravar som boplatsindikatorer se 
Ambrosiani 1964 och Hyenstrand 1974). 
De äldre järnåldersgravarnas spridningsbild 
antas alltså grovt sett motsvara spridningen 
av den dåtida bebyggelsen. Gravarna date
ras säkrast genom utgrävningar och därige
nom erhålls också en indirekt datering av 
bebyggelsen, men då endast en liten del av 
analysområdets gravar kommer att under
sökas inom cn överskådlig framtid måste 
andra metoder prövas. Dessutom kan det 
]). g. a. fyndfattigdomen från denna tid ändå, 
trots utgrävningar, vara svårt att datera 
fornlämningarna. En metod som har prövats 
är seriations- eller sambandsanalys (jfr Mo-
ilcls in Archaeology 1972, även Hyenstrand 
1974), där de kronologiska sambanden mel
lan olika fomlämningstyper beräknas. En 
annan metod är att jämföra de olika grav-
typemas geografiska och topografiska sprid
ning. En sådan metod skall prövas här. 
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Dateringar 

För att erhålla en relativ dateringskedja för 
de under perioden förekommande gravtyper
na har vi valt att studera landhöjningsför-
loppcts inverkan på fornlämningarnas ter
ränglägen (se fig. 1). Denna metod utarbe
tades och prövades i samband med en 
studie av fornlämningsbildcn i Ångarn, 
Frösunda, Kårsta, Rö, Vada och Össeby-
Garn socknar (för vidare beskrivning se 
Larsson 1980). 

Fig. 1 visar gravtypcrnas fördelning på 
olika höjdnivåer. Den relativa ordningsfölj
den mellan dessa motsvarar i stort den 
"etablerade" kronologin (se Ambrosiani, 
Hyenstrand m. fl.). Figuren visar att de oli
ka gravtypcrna är belägna i skilda höjd-
lägen och att denna skillnad till stor del är 
avhängig det isostatiska förloppet. 

O m vi väljer att studera resta stenar och 
triangulära stensättningar, kan vi konstatera 
att de relativt sett ligger lägre än de till 
bronsålder traditionellt daterade rösena och 
röseliknande stensättningarna. Resta stenar 
och triangulära stensättningar har genom 
fynd vanligen kunnat dateras till förromersk 
och äldre romersk järnålder. Resta stenar 
har dock vid enstaka tillfällen också date
rats till bronsålder och yngre järnålder 
(Hyenstrand 1979 s. 102). Nivåmässigt bil
dar dessa gravtyper ett förhållandevis väl av
gränsat par i jämförelse med andra typer. 
Därmed kan de användas som indikatorer 
på bebyggelse från samma tidsavsnitt. 

Den äldre järnålderns början brukar van
ligen anges till ca 400 f. Kr., den tidpunkt 
vilken också är början på den s. k. "fyndlösa 
perioden". Som förklaring till fyndlösheten 
har tidigare diskuterats utvandringar och 
klimatförändringar (Stenberger 1979 s. 310 
f.). Oavsett vilket är det klart att någon 
slags förändring har ägt rum, eftersom en 
förändring i fynd och fornlämningsbild kan 
iakttagas. Detta kontinuitetsbrott är sanno
likt skenbart och ett resultat av uppkomsten 
av ett annorlunda gravskick, ofta med avsak
nad av daterbara fynd (se Fornvännen 1956 
för utförligare diskussion ang. den fyndlösa 
perioden). 
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Fig. 1. De förekommande gravtypernas lokalisering 
i förhällande till höjden över havet. Typerna är, 
från vänster till höger: röse, rund stensättning med 
stenfyllning 1—7 m diam, rund stensättning med 
stenfyllning 8— m diam., kvadratisk stensättning 
med stenfyllning, rest sten, triangulär stensättning, 
rund stensättning övertorvad 10— m diam., kva
dratisk stensättning, övertorvad, treudd, rund sten
sättning övertorvad 1—9 m diam., rektangulär 
stensättning och hög. Stolparna visar inom vilket 
niväintcrvall typen förekommer, samt statistiskt 
medel (kort tvärstreck) och standardavvikelse 
(tjockare delen av stolpen). (Efter Larsson 1980, 
s. 14.) — Grave types within the survey area 
jilaced in a falling sequence with regard to height 
above sea-lcvcl. Left to right: cairn, circular stone 
setting (cairn-like) 1 7 m diam., circular stone 
setting (cairn-like) 8— m diam., square stone 
sctting (cairn-like), upright stone, triangulär stone 
setting (turf-covered), circular stone setting (turf-
covered) 10— m diam., square stone setting turf-
covered), triangulär stone sctting with concave 
sides, circular stone setting (turf-covered) 1—9 m 
diam., rectangular stone setting (turf-covered), 
mound. Long vertieal bars represent the total 
hcight-interval, the thicker part of the bar, the 
standard deviation, and the horizontal bar, the 
statistical mean. (After Larsson 1980 p. 14.) 

Att en bebyggelsekontinuitet mellan brons
åldern och äldsta järnåldern verkligen råder, 
antyds dock vid en närmare analys av detta 
område (se fig. 3 och 4) . Den här iakttag
bara skillnaden i nivå och terränglägen mel
lan brons- och järnåldcrsgravtyper, behöver 
inte förklaras som drastiska omflyttningar av 
bebyggelse eller folkgrupper, eller genom in
vandringar. En minst lika trolig orsak är 
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Fig. 2. Histogram visande lokalers med resta stenar och eller triangulära stensättningar läge i plan, i 
förhållande till 10-, 15- och 20-metersnivåerna. Plus och minustecken påvisar lokalernas nivåläge i rela
tion till referensnivån. — Spatial relation between upright stones and/or triangulär stone settings and 
three prehistoric sea-levels: 10, 15 and 20 m above present, (—) below, ( + ) above. 

istället att man under äldre järnåldern, lik
som under bronsåldern, föredrog boplatslä
gen i närheten av fjärdar och vattendrag. 
Därmed uppstår cn naturlig förskjutning i 
plan av bebyggelsen p. g. a. landhöjningen 
(se fig. 1 och jfr fig. 3 och 4) . Storleken av 
denna förskjutning blir då direkt beroende 
av de lokala topografiska variationerna, dvs. 
i ett flackt landskap får man en längre be-
byggelscförskjutning än i ett kuperat. Tid
punkten 400 f. Kr. motsvarar i havsnivå för 
detta område ungefär 13,5—14,5 meter över 
nuvarande (jfr Ase 1969 och Löfstrand 1973 
s. 137 ff.). 

Metod 

I avsikt att testa sambandet mellan denna 
nivå och resta stenar och triangulära sten
sättningar, framtogs samtliga lägen för dessa 
gravtypcr inom analysområdet med hjälp av 
fornlämningsregistret. Läget jämfördes där
efter med topografiska kartans höjdkurvor 
och ett diagram upprättades (fig. 2) . Dia
grammet visar att det råder ett samband 
mellan dessa typer och 15-metersnivån. Detta 
kan därmed också antas beträffande boplat
sernas lokalisering. Gravtyperna får ses som 
representanter för den tidigaste järnålders-
bosättningen anlagd i en strandmiljö, även 

om inte alla enskilda gravar i detta exempel 
härrör från denna fas. 

Fig. 1 antyder att bebyggelsen till viss del 
ligger kvar i samma terränglägen som under 
bronsåldern allt medan nyetableringar av 
bosättningar sker till successivt lägre nivåer. 
Kartbilderna (fig. 3 och 4) får exemplifiera 
den tidigaste järnåldcrsbosättningcns fram
växt inom två skilda delar av undersöknings
området. 

Fig. 3 visar Tuna socken, Olands härad, 
ett par mil NÖ om Uppsala. Bronsåldern 
representeras här av tre mindre områden 
med inslag av skärvstenshögar belägna kring 
20-mctcrsnivån (områdena markerade med 
cirklar på kar tan) . I anslutning till dessa 
finns gravar av rösetyp. Bronsålderns ren
odlade skärgårdsmiljö förändras successivt 
och har när äldre järnåldern inträder för
vandlats till ett fastlandsområdc genomsku
ret av långa fjärdar och sjösystem. I de ny
bildade strandområdena finns alltjämt in
slag av rösegravar, medan däremot skärv
stenshögar saknas. I samma områden upp
träder också de varierande äldre järnålders-
gravfälten, ibland med rösegravar som äldsta 
element. Den centrala bronsåldersbosätt-
ningen i fig. 3 hamnar genom landhöjningen 
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• gravar av brensalderstyp 
A » » äldre j i*- typ 
• tkärvstanshttgar 
O iravfält, 5-50 anl. 

2 km 
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Fig. 4. Karta över terräng
parti ö och NÖ om An-
garnsjön. Områden belägna 
över 20 m är skrafferade 
och 15 m-nivän markerad 
med kraftigare linje. — 
Distribution of Bronze Age 
monuments • , and Early 
Iron Age monuments •<)>, 
east to north-east of the 
lake Angarnsjön. Altitudcs 
are marked as in Fig. 3. 

allt längre bort från strandzoncn, vilket slut
ligen medför att den överges. 

Ett liknande förlopp kan iakttagas i fig. 4. 
som visar ett område Ö och NÖ om An-
gamsjöängen, inom delar av Ångarn, Vada 
och Össeby-Garn socknar (se Larsson 1980, 
s. 28 samt s. 38 ff.). 

Fig. 3. Karta över luna socken, Uppland, med 
terrängparticr belägna över 20 m skrafferade, samt 
15 m-nivån markerad med kraftigare linjer. — 
Distribution of graves from the Bronze Age •. 
Early Iron Age A, heaps of fire-cracked stones A, 
and burial grounds of two different sizes o O, in 
Tuna parish, Uppland. Areas above the 20 m and 
the 15 in level are marked. 

Kontinuiteten från bronsålder in i äldre 
järnålder saknas även här för de terräng
avsnitt som inte är belägna i direkt anslut
ning till 15-metersnivån. I det inramade om
rådet i fig. 4, inom vilket landhöjningen inte 
nämnvärt påverkat strandlinjen i plan, finns 
däremot en tydlig koppling mellan fornläm
ningar från bronsålder och äldre järnålder. 

För båda områdena (fig. 3 och 4) gäller 
vidare att fornlämningar från yngre järn
ålder, som tidigare nämnts, relativt väl kny
ter an till dessa terrängavsnitt, om än till 
något lägre nivåer, sannolikt som cn följd av 
expansion. På så sätt har det uppstått vissa 
skillnader i planläget mellan äldre och yngre 
järnåldersfornlämningar och bebyggelse, me
dan nivåskillnaderna däremot inte är så på
tagliga (jfr fig. 1). 
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Fig. 5. översiktskarta över lokaler med resta stenar (fylld punkt) och lokaler med triangulära stensätt
ningar (ofylld punkt) , samt 15 m-nivän markerad. De framtagna Thiessen-polygonerna (se texten) 
är markerade med streckad linje. — Distribution of upright stones • , and triangulär stone settings O, 
within the total survey area. The 15 m level is marked and Thicssen-polygons are drawn between agglo-
mcration centers. 

Översiktskartan (fig. 5) visar spridningen av 
lokaler med resta stenar och triangulära 
stensättningar inom analysområdet (med 
undantag av de socknar som behandlas av 
Larsson 1980) med 15-metersnivån markerad. 
Punktmönstret i fig. 5 kan anses motsvara 
ett urval ur en total spridningsbild av forn
lämningarna från den diskuterade perioden. 
Resta stenar och triangulära stensättningar 
förekommer inte på alla äldre järnålders-
gravfält i området, men på en så pass stor 
del att de kan betecknas som en ledtyp. Det 
finns inte heller något som tyder på att dessa 
gravtyper skulle ha en ojämn lokal eller re

gional spridning, som skulle kunna snedvrida 
bilden, då de fördelar sig på flera lokaler 
och i regel i litet antal per lokal (1—5 st. på 
85 % av lokalerna). 

Totalt sett bör alltså den struktur vi ser 
i fig. 5 avspegla den faktiska spridningen av 
den äldre järnåldersbebyggelsen. Ett "near-
est-ncighbour-test" (jfr Hodder & Orton 
1976 s. 38 ff.) visar med en hög grad av 
sannolikhet, att mönstret i fig. 5 inte är 
slumpmässigt, utan att bebyggelsen faktiskt 
varit koncentrerad till vissa områden. Orsa
kerna till detta förhållande är främst att 
söka ekologiskt och geografiskt, men inte en-
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bart då lämpliga bebyggelseområden fanns 
att tillgå även mellan koncentrationsområ
dena som framgår av kartan. Kartbilden an
tyder därför, förutom de ekologiskt-geogra-
fiska faktorerna, även ett socio-ekonomiskt 
mönster för den äldre järnålderstida bebyg
gelsen. Den närmast territoriella indelning 
som fig. 5 visar utgör sannolikt en "nivå" i 
ett större samhällssammanhang, vilken lika
väl som de enskilda bebyggdseenheterna bör 
definieras och studeras vidare. 

För att geografiskt närmare definiera de om
råden som fig. 5 visar, upprättades en iso
metrisk karta över lokaltätheten enligt me
toden nedan. Isometriska kartor används för 
att framhålla olika geografiska trender (iso
barer och isotermer inom t. ex. meteorologi). 
Kartorna baseras i regel på ett rutnät (hexa-
gonalt, kvadratiskt) där för varje ruta ett 
värde för rutans centrum anges, i detta fall 
antalet fornlämningslokaler med resta stenar 
och/eller triangulära stensättningar. Punkter 
med samma värden sammanbinds sedan. 
(Metoden har använts inom arkeologi av 
bl. a. Malmer 1957.) Ett problem är dock att 
välja ett passande rutnät som ger rättvisa åt 
den speciella geografiska trend man studerar. 
Med för stora rutor försvinner småskaliga ten
denser och vice versa. I detta fall har vi en 
klart "hopklumpad" bild och för att bäst 
kunna begränsa de olika grupperingarna 
måste vi alltså avgöra vilken rutstorlek som 
ger maximal rättvisa åt tendensen. 

Därför utnyttjades den "mean square/ 
block size" metod som beskrivs i Spatial ana
lysis in Archaeology (Hodder & Orton 1976 
s. 34 ff.), vilken i detta fall markerar en 
agglomeratcffekt för cn rutstorlek motsva
rande 32 km2 . I stället för ett kvadratiskt 
eller hexagonalt nät användes cirklar med 
32 km2 yta (ca 6,4 km i diameter) som se
dan placerades över ett stort antal punkter 
på kartan. Varje sådan punkt har fått ett 
värde motsvarande alla lokaler inom cirkel-
radien från punkten. Punkter med samma 
värde har sedan sammanbundits enligt kon
ventionell metod. Fig. 6 visar det därvid er
hållna resultatet. På denna isometriska kar
ta framträder flera markerade toppar eller 

Fig. 6. Isometrisk karta över västra delen av ana-
lysomrädet. Täthetskurvorna markerar förekomsten 
av lokaler med resta stenar och triangulära stensätt
ningar per km2. —• Isometric map of the western 
section of the survey area. The density curves 
illustrate agglomeration areas (compare Fig. 5). 

förtätningar relativt jämnt fördelade och 
mellan dessa löper lika markerade dalar el
ler ytor med lägre värden. Dessa ytterlighe
ter kan sannolikt sägas spegla dels bosätt
ningsområden och dels utmärker under äld
re järnåldern. Gränserna mellan dessa bo
sättningsområden kan dras i "dalbottnarna" 
som i fig. 6 eller med hjälp av linjer mitt mel
lan täthetsmaxima s. k. Thiessenpolygon, som 
huvudsakligen gjorts i fig. 5. I ett fall som 
detta med relativt jämnstora och enhetliga 
koncentrationer blir resultatet ungefär det 
samma med båda metoderna (jfr fig. 5 och 
6 ) . Den senare metoden med Thiessenpoly
gon är dock betydligt snabbare och enklare, 
förutsatt att områdena som här är tydligt ur
skiljbara och väl avgränsade. 

På sina ställen kompliceras bilden dock av 
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förekomsten av mindre, perifert belägna, se
kundära "bosättningstoppar". I dessa par
tier har polygongränserna justerats något 
med hjälp av den isometriska kartan. 

Slutresultatet blir alltså en uppdelning av 
analysområdet i mindre bebyggelse- eller bo
sättningsområden, vilka kan kallas bygder 
(jfr Hyenstrand 1979). Ytorna för dessa 
varierar mellan 100 och 200 km 2 med ett 
medelvärde på ca 145 km2 , vilket motsvarar 
en cirkdyta med radien 6,8 km. Bebyggelsen 
är dock till 75 c/c koncentrerad inom en yta 
motsvarande 1/5 av den totala. Det övriga 
utrymmet fungerade sannolikt förutom som 
rena skogsbetes-, jakt- och fångstområden 
även som en social "buffertzon" mellan de 
olika bygderna. Detta förhållande kan där
med också tjäna som en indikation på sam
hällets organisationsnivå. 

Varje sådan bygd kan nu studeras i detalj 
med avseende på fornlämningsbestånd, va
riationer i gravtyper, lösfynd m. m. På så 
sätt kan man genom jämförelser mellan byg
derna närma sig problem vad gäller sam
hällets inre struktur. Enstaka företeelser, 
exempelvis fornborgarnas lägen och funk
tion, kan lättare förklaras utifrån en sådan 
mall. Utgrävningar av speciella bebyggelse-
enheter kan väljas så att man från början 
har ett större perspektiv på dess funktion och 
ställning i ett dåtida organisationssystem. 

Diskussion 

Det förfaringssätt som skisserats ovan är ett 
försök till en första tolkning av den informa
tion som fornlämningarna från en viss tids
period kan ge. Sammanfattningsvis kan sä
gas att undersökningen visar att bebyggelsen 
under den äldsta järnåldern troligen anlades 
vid den dåtida strandzonen intill 15-meters
nivån, varefter bebyggdsekontinuitcten är till 
synes obruten för resten av den förhistoriska 
perioden. Gravskicket har efter en över
gångsperiod med ålderdomligare gravtypcr 
övergått lill de "typiska" varierande grav-
lältcn med resta stenar, triangulära stensätt
ningar och kvadratiska stensättningar m. m. 
Vi har i denna artikel utnyttjat ett relativt 
begränsat material för att bygga upp och 
testa en geografisk modell, som gör det möj

ligt att via "genvägar" bearbeta så stora sta
tistiska material som fornlämningsbeståndet 
i Uppland utgör. En noggrann och mera ge
nomarbetad studie av det totala äldre järn-
åldersmaterialet kan säkert modifiera denna 
modell på åtskilliga punkter, men grundlin
jerna torde ändå stå sig. 

Det verkliga bcarbetningsproblemet upp
står när man ska ge sig i kast med frågor av 
mer generell karaktär angående förhistoriska 
samhällens utveckling. För att få ett bättre 
perspektiv krävs det att man måste arbeta 
med regioner av typ östersjöområdet, Göta
land, eller västkusten. Stora fördelar skulle 
kunna uppnås med ett datorbaserat fornläm
ningsregistcr, där även övriga uppgifter om 
fornlämningar kunde inkodas. Materialet 
från stora regioner eller landsdelar, som ovan 
nämnts, skulle på detta sätt bli mer hanter
ligt och därmed också ge den arkeologiska 
forskningen större möjligheter att bearbeta 
den information om förhistoriska samhällen 
som finns tillgänglig. En gårds försvinnande 
i Östergötland kan t. ex. vara orsakad av en 
förändring i ett större område, eller kanske 
bara resultatet av en lokal släktfejd. Det är 
först vid en större och mer omfattande över
sikt man har chans att sålla bort bruset och 
hitta signalen. 
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Settlement patterns— a starting-point in studying prehistoric societies 

The authors' aim in this paper is to focus 
a method which defines the spatial distribu
tion of Early Iron Age settlement in parts of 
eastern an central Sweden. The survey area 
contains 31 parishes in Uppland. 

Two types of grave, represented by upright 
stones and triangulär stone settings, are used 
as an indication of Early Iron Age dwelling 
sites (see Hyenstrand 1974). 

The method of finding the general struc
ture in this material is a form of "nearest-
neighbour analysis", which in this instance 
denotes a dustered pattern for the Early Iron 
Age dwelling sites. These dusters are then 
assumed to reflect central regions in the 
total distribution of dwelling sites in the 
survey area. Their function during the Early 
Iron Age may be of both economic, social 
and political significance, because the ecolo
gical framework is much the same, both 
within and between the agglomeration areas. 

The extent of t h d such dusters varies 
between 100—200 km2 , with a mean round 
145 m 2 . 

The position of the defined dusters of 
dwelling sites in eastern central Sweden is 
discussed in relation to the land uplift process, 
and the prehistoric sea-levds. I t is striking 
that the relation between Bronze Age monu
ments and sea-levd is nearly the same as 
that prevailing between the Early Iron Age 
monuments and the contemporary sea-levd. 
This relation, between settlement and a 
specific ecological niche, indicates a similar 
subsistance economy from the Late Bronze to 
the Early Iron Age. 

A brief study such as this can not cover 
the entire spectrum of problems connected 
with social and economic change, but may 
give some hints about the elementary settle
ment structures which once existed. 
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