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En skärvstensvall från bronsåldern vid 
Igelsta, tolkad som en rökanläggning 
Av Göran Werthwein 

Werihwein, G. 2002. En skärvstensvall från bronsåldern vid Igelsta. tolkad som 
en rökanläggning. (A Bronze Age lire-cracked stone enclosure al Igelsta, inter
preted as a smoke house). Fornvännen 97. Stockholm. 

In the year 2000 prehisloric setdement sites were excavated at Igelsta near Ös
tertälje south of Stockholm, Sweden. A 10 x 10 m enclosure made of fire-crack
ed stones was found. This paper ireals lhe enclosure wilh a comparative analy
sis of similar features, found in northern Sweden as well as in the Lake Mälaren 
area. The author believes he has found more evidence for a smoke honse than 
has been presenled in earlier discussions. Some hypotheses are advanced re
garding a change in cosmology during lhe Bronze Age. 

Göran "Werthwein. Stockholms läns museum. Box 61 y6, Sahbntsliergsvågen 6, 
SE-102 Jf Stockholm 
goran@lansmnseum.a.se 

Lämningar vid Igelsta 
Stockholms läns museum utförde under två 
månader år 2000 en arkeologisk undersökning 
vid [geistaverket i Östertälje sn, Södertälje kn, 
Södermanland. Orsaken var att Söderenergi 
AB önskade bebygga området omedelbart in
till sina befintliga anläggningar. Expande-
ringen skulle komma att beröra två fornläm
ningar (Raä Östertälje 279 och 280). 

Fornlämningarna innehöll lämningar från 
många perioder från stenålder till yngre järn
ålder, främst i form av fynd och boplatsanlägg-
ningar från mellanneolitikum, bronsålder och 
äldre järnålder. Den yngre järnåldern fanns re
presenterad i form av fem kålvägar (Wertkwe-
in 2001). 

Denna artikel berör en anläggningskatego
ri som är tämligen ovanlig men som dock ib
land påträffas i östra Mellansverige: skärvsten-
svallen. Utgångspunkten är den skärvstensvall 
som påträffades vid Igelsta, vilken var placerad 
ca 18 m.ö.h. på en naturlig mindre terrass, 
mycket nära bronsålderns strandlinje. 

När skärvstensvallen vid Igelsta påträffades 
uppstod frågan huruvida denna var av typiskt 
norrländskt snitt eller om den var av annorlun
da karaktär. Vallen mätte ca 10 x 10 meter och 
kade en g x ;» meter stor försänkning i mitten. 
Denna fornlämningskategori brukar hänföras 
till Not iland och en vanlig tolkningar att de ut
gör hyddlämningar (Baudou 1077, 1992; 
Löthman 198(1, s. 10—15; Spång 1986). Ett av 
kriterierna för att det ska kunna röra sig om en 
hydda är att den centrala vallomslutna ytan ska 
vara minst si kvadratmeter (Lundberg 1986). I 
detta avseende uppfyllde Igelstavallen kyddkri-
teriet 

Hans Bolin (1999, s. 78-79) menar dock 
att försänkningarna men även själva vallarna 
kan ha haft flera funktioner, såsom boplats, 
festplats ocb styckplats för villebråd. Även vid 
andra genomgångar av norrländska skärvs-
tens-vallar kar den »mängliinktionella» för
klaringsmodellen applicerats (Olofsson 1999,5. 
12—13). Att skärvsten kan ka mera sakral ka
raktär har t.ex. beskrivits av Kaliff (1997). 
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Fig. 1. Under skärvstensvallen fanns etl lager av solsvart sand med härden i mitten, 
ed stone wall was a sooty sand layer with a hearth at its centre. 

• Beneath the tire-crack-

I Mälardalen har man undersökt ett antal 
liknande vallar med stora härdar eller kokgro
par i den centrala svackan. Vid Brmmsta (Upp
land), Äby och Eksäg (Södermanland) fanns 
t.ex. några som tolkats som platser för rökning 
och torkning främst av havsdjur men även som 
vanliga kokgropar (Göthberg & Holm 1996, s. 
7 1-79; Frvkberg & Lindgren 1998, s. 34, 39). 
Skärvstensvallen i Brmmsta anses ha nyttjats 
vid liera olika tillfällen (Ullen 1996, s. 25; 
Göthberg 1990. s. 52—53). 

Att inte särskilt många skärvstensvallar har 
påträffats i Mälardalen kan kanske bero på att 
de döljer sig under andra anläggningskatego
rier. Vid en utgrävning pä Dragonbacken, nära 
Brunnsta, undersöktes t.ex. ett skärvstensflak 
som var rundat till formen med en centralt pla
cerad försänkning. Anläggningen kade en vall-
liknande profil. Under vallen men även i för
sänkningen påträffades flera anläggningar sä

som en härdgrop, och två nedgrävningar 
(Björkbed, Larsson & Ullen 199(1, S. (ib—(17). 

I gel st av allm 
Under utgrävningens gäng konstaterades att 
lämningen inte kunde vara en boplatsval] då he
la försänkningen utgjordes av en central härd-
grop. Det fanns med andra ord inte utrymme 
för något boende. Under vallen påträffades yt
terligare härdgropar vilket indikerade att områ
det nyttjats under flera faser. Detta styrktes även 
av härdgroparnas sektioner med olika färgade 
lager. Den centralt placerade härdgropen var 
den stratigrafiskt sett senaste anläggningen i 
skärvstensvallen. Norr om vallen fanns ett om
råde med mindre härdgropar. Terrassens fynd-
innehåll ock de i vallen gjorda lvnden visade in
te ett vanligt boplatsmaterial då bränd lera i 
princip saknades och keramik endast förekom 
sparsamt Dessa brukar vara vanliga lvnd på b o 
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Fig. 2. Rekonstruktion av skärvstensvallen som rökanläggning. Teckning av G, Werthwein. —The lire-crack-
ed stone enclosure, reconstructed as a smoke house. 

platser från bronsåldern. Den fyndkategori som 
dominerade var obrända ben. Merparten av de 
osteologiskt bedömda benen kom från nöt men 
även enstaka får/get samt något hästben före
kom. Vissa ben kunde inte bedömas närmare än 
till nöt/älg men med tanke på att merparten av 
de obrända benen utgjordes av nöt torde man 
kunna anta att även nöt/älg-kategorin faller in
om nötgruppen. 384 g ben var obrända medan 
64 g var brända. Två mera ovanliga fynd var en 
järnkniv i skärvstensvallens försänkning ock en 
bronsnål i vallen. 

En fosfatkartering visade förhöjda värden 
framförallt vid de stora härdgroparna. Vissa 
mindre förhöjningar fanns dock även i vallarnas 
utkanter. Kol från tre anläggningar genomgick 
vedartsanalys, där den centrala härdgropen i 
skärvstensvallen samt en härdgrop omedelbart 
norr om/utanför vallen endast innehöll kol av 
enbuske. I härdgropen under vallen fanns främst 

hassel men vid makrofossilanalysen påträffades 
också enstaka kolfragment av ek. 

Kol från terrassen och skärvstensvallen har 
MC-analyserats. Den centrala anläggningen i 
försänkningen fick dateringen 257(020 BP 
(GrN-26057) och härdgropen under vallen 3080 
±70 BP (Ua-17247). Härdgropen norr därom 
fick dateringen 2695175 BP (Ua-17245). Med 
ca 95% sannolikhet har anläggningen under 
vallen använts någon gäng i intervallet 1520— 
1120 cal BC (2X), och den centrala hä rdgro 
pen i intervallet 810—560 cal BC (2Z). Härd-
gropen i norr har använts i intervallet 1050— 
750 cal BC (2X) vilket medger att den är sam
tida med den centrala anläggningen. Två nytt-
jandefaser kan eventuellt skönjas i dateringarna. 
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Funktionstolkning utifrån de arkeologiska 
iakttagelserna 
Då de flesta av anläggningarna var stora kardar 
ock kärdgropar ock fynden inte motsvarar or
dinärt boplatsmaterial bör platsen ha använts 
på ett specialiserat vis, troligen knutet till eld. 

Tidigare undersökta skärvstensvallar i östra 
Mellansverige har oftast tolkats som rök- eller 
torkanläggningar för fisk och sälkött En när
mare analys av fynden visar dock att de saknar 
marin anknytning. I skärvstensvallen vid Äby 
påträffades t.ex. endast bergartsavslag och obrän
da ben av nöt (Frykberg & Lindgren 1998, s. 
34). Jag tror därför att närheten till vattnet i 
många fall har varit avgörande för tolkningen. 

Vid Igelsta finns inte heller något som styr
ker en marin koppling då samtliga benfynd 
kommer från landlevandc djur, främst nöt. Man 
borde istället se närheten till vattnet i ljuset av de 
brandfarliga aktiviteter som har utförts på plat
sen. Denna typ av anläggningar brukar vara pla
cerade ett stycke från boplatserna (Frykberg & 
Lindgren 1998, s. 39), kanske just för att skona 
gården eller byn från brandfaran. 

Utifrån det arkeologiska materialet tror jag 
att skärvstensvallen vid Igelsta har använts lill 
att röka och torka kött från landlevande djur. 
Detta grundar jag på att samtliga ben tillhör 
just landlevande däggdjur. De flesta är dessu
tom obrända vilket indikerar att köttet inte har 
beretts genom t.ex. grillning eller stekning 
utan tillagats på annat sätt. 

En annan detalj som kan stödja röknings
hypotesen är att anläggningarna i princip en
dast innehöll ved frän småbuskar, främst en 
men även hassel. Att enen är vanlig vid rökning 
ännu idag är allmänt känt. Om man vill göra 
upp en större brasa med lång brinntid bör man 
inte använda småved utan vedklabbar frän slo
ra träd. Att dessa stora anläggningar uteslutan
de innehöll ved av småbuskar tyder på ett se
lektivt urval. Grova vedträn torde ge mera vär
me, men vid rökning är det inte värmen man 
är ute efter utan snarare röken. 

Vid en undersökning i Uppland (Beronius-
Jörpeland 8c Sander 1996, s. 32, 50—52) har 
man bl.a. påträffat härdar med rikliga mäng
der ved från enbuskar och lagt fram tolkning
en att dessa just använts till rökning av kött ock 

fisk. Obrända ben fanns likaså. En alterna
tiv/kompletterande tolkning föreslås också, att 
de kan ka använts vid kult där röken spelat en 
viss roll. Dessa anläggningar var dock av yngre 
damm (ca 300—1 1 70 cal AD) än de vid Igelsta. 
Hur kan del ha gått till vid Igelsta 
Att röka kött är inte särskilt svårt ock metoden 
praktiseras ju än idag. Etnologiska och e t n o 
grafiska beskrivningar finns att tillgå men även 
experimentella räkningar har gjorts (Israels-
son 1990, s. 20— 21; Gundt et al. 1984,8.9—13). 

Ett enkelt sätt att räka kött var att kelt en
kelt känga det över elden, i röken. På så sätt 
blev det på samma gång både torkat och rökt. 
Det räckte alltså med att känga kött i rökul-
gången på t.ex. ett tält. Om man använde en 
kärdgrop kunde man, för att ta tillvara på rö
ken, bygga ett mindre »tält» över det rykande 
riset (Israelsson 1990, s. 20—21). Det är dock 
svårt att säga med säkerhet huruvida en sådan 
anläggning har funnits vid Igelsta, men möjli
gen kan de enstaka stolphålen under vallen ha 
ingått i en sådan. 

Det finns två sätt att röka kött på. Det ena är 
att kallröka och det andra naiurligtvis att var
mröka. Vid kallrökning måste rökens tempera
tur ner till ca 30°C. För detta behövs en luft-
gång ovan eller under mark för att avleda och 
kyla röken (Israelsson 1990, s. 20—21). Inga 
spår av någon sådan har påträffats varför den 
mest rimliga tolkningen är att man varmrökt 
köttet. Vid modern varmrökning är tempera
turen 70-90*0, motsvarande den en bit upp i 
ett mindre tält. 

Ett annat intressant fynd gjordes i den 
centralt placerade kärden. Vi påträffade en 
bädd av rundade stenar, 2—6 cm stora. Om rök
tolkningen är riktig så kan denna stenbädd ha 
fungera! som ett slags »galler» mellan de ry
kande enbuskarna och köttet. Röken har då til
låtits att sippra mellan stenarna och möjlig
gjort rökning från alla häll. Stenarna har möj
ligen även hållit riset på plats då gnistor gärna 
antänds och far iväg. 

Djuplodande analyser kan kanske göra tolk
ningen mer fullödig då man eventuellt måste 
förklara dessa vallar också i mera rituella termer. 
Att kombinera en profan förklaringsmodell (i 
detta fall rökning av mat) med en mer sakral 
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(kanske m e d kosmologisk a n k n y t n i n g ) kan 

a ldr ig skada d å dessa m ä n n i s k o r f ö r m o d l i g e n 

h a r vävt s a m m a n sin prakt iska verkl ighet m e d 

sin abs t rak ta förestäl lningsvärld pä e t t he l t an

n a t sätt än vad vi g ö r idag. Det ta g ö r d e t svårt 

at t de la u p p m o d e l l e r n a . Dessa k u l t u r e r r e p r e 

s e n t e r a r vad Kaliff ( 1 9 9 9 , s. 95 ) kallar »genu

in t rel igiösa s amhä l l en» . 

Möjl igen kan d e mins t två faserna som kun

na t ses i vallen tolkas som tecken på e n cykliskt 

å t e r k o m m a n d e rit d ä r r ö k n i n g av köt t o c h alst

r a n d e t av skärvsten varit en cen t r a l h a n d l i n g . 

Ärlin ( 1 9 9 9 , s. 291—307) skriver att m ä n n i 

skans förhål lningssät t till sin boskap fö rändra 

d e s u n d e r l o p p e t av b r o n s å l d e r n , d å n ö t var d e t 

viktigaste t a m d j u r e t H o n h a r d ä u tgå t t från 

n ä r olika djur bör jade ställas o c h tycker sig se 

e n f ö r ä n d r i n g i vä r ld supp fa t t n ingen . De »ut

valda» d j u r a r t e r n a s s tatus ä n d r a d e s från e n b a r t 

p r o d u c e r a n d e till p r o d u c e n t e r , vilket medför 

d e at t d e fick t i l l t räde lill h e m m e t s privata sfär. 

Kanske är d e t d e n n a ideologiska f ö r ä n d r i n g 

som g ö r sig gä l l ande a n g å e n d e nö t e t s d o m i 

n a n s i i n å n g a skärvstensvallar, såsom t.ex. i 

Igelstavallen el ler i Äby, m e d »rökhuse t» som 

privat sfär. K o m m a n d e analyser och j ämfö re l 

ser ge r fö rhoppn ingsv i s svar på d e n n a t äml igen 

osäkra ideologiska fråga. 
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Summary 

In the year 2000 prehistoric seulement sites 
were excavated at Igelsta near Östertälje south 
of Stockholm, Sweden. The remains included 
settlement sites from tke Stone Age to tke 
Early Iron Age and five sunken roads from Late 
Iron Age. 

A 10 x 10 m enclosure made of fire-crack
ed stones was found. This type of construction 
is usually associated with the northern parts of 
Sweden and is often interpreted as the foun
dation of a house or a hut. Other interpreta
tions have also been suggested, e.g. ritual struc
tures or a smoke house to cure fish and seal 
meat. The author believes he has found more 
evidence for a smoke kouse than have been 
presented in earlier discussions. 

The structure has undergone radiocarbon 
dating, phosphate analysis and plant m a c r o 
fossil analysis. Tke central keartk in tke struc
ture dates from 810—560 cal BC and a keartk 
beneath the wall from 1520—1 120 cal BC, both 
in the Bronze Age. Most of the charcoal from 
the structure is from small bushes, hazel and 
juniper, and the dominating finds were un-
burnt cattle bones. This suggests that the struc
ture was used to cure beef. 

Recent research has suggested that the sta
tus of cattle changed during the Bronze Age 
from that of produet to that of producer. This 
may mark a change in cosmology. The Igelsta 
structure may be a result of tkis ckange. 
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