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Inledning

Som arkeolog får man ofta frågan ”vad är det finaste 
du har hittat?” Frågan är inte alldeles enkel att be
svara. Det kanske inte behöver vara det finaste, i bety
delsen vackraste, som berör mest. Kanske det är mö
tet med föremål som tillhört människor för länge se
dan som gör att man fascineras och funderar på sin egen 
plats i tiden. Föremål som kasserats eller som lagts ned 
i jorden i ett speciellt syfte - en gåva till en nära anhörig 
på färden till andra sidan, ett offer till gudarna eller som 
en välgångsönskan till det nybyggda huset.

I denna bok är vi 23 arkeologer som har valt var 
sitt föremål som av en eller annan anledning talar sär
skilt till oss. Kanske för att det sätter fantasin i rörelse, 
kanske för att det kan berätta en alldeles egen historia 
eller för att det rätt och slätt är så vackert - det finaste 
fynd vi har hittat!

Alla fynden kommer från Östergötland. De flesta 
har hittats vid utgrävningar under de senaste tio åren. 
Äldst är harpunen från Motala, använd vid säljakt 
under den äldsta stenåldern. Inlandsisen hade då dragit 
sig tillbaka och de första människorna kom vandrande 
till Östergötland. Det yngsta fyndet är från stormakts
tidens Norrköping, en stad som då var på väg att bli 
en av Sveriges ledande industristäder. Tiotusen år skiljer 
mellan dessa fynd. Under denna tidsrymd har män
niskor på ett genomgripande sätt förändrat sin kultur 
och på olika sätt omformat landskapet.

Mycket lite av det vi ser omkring oss idag kan ka
rakteriseras som natur i bemärkelsen opåverkat av 
människor. Redan under äldre stenåldern, när män
niskorna levde nära naturen som jägare, fiskare och 
samlare, omformades landskapet genom anlagda skogs
bränder för att skapa goda jaktmarker. Deras land

skap skulle knappast vara igenkännbart för dagens 
östgöte, havsnivån var ungefär 110 meter högre än i 
dag. Dagens slättbygd var täckt av vatten. Omberg var 
en av flera öar i ett skärgårdslandskap. Landhöjningen 
har sedan pågått succesivt.

Odling och boskapsskötsel blev under den yngre 
stenåldern allt vanligare. Det äldre skogslandskapet 
öppnades sakta upp. Människorna levde i stora lång
hus, människor och djur i samma byggnad. Husen var 
byggda i förgängligt material, spåren efter dem är idag 
endast synliga under markytan. De döda begravdes i 
hällkistor, stenmonument synliga i landskapet än idag.

Bronsåldern har fått sitt namn av den första metal
len som introducerades i Norden. Vi kan se en ökad 
social stratifiering människor emellan. En krigarklass 
börjar växa fram som sannolikt grundade sin makt på 
att vara rituella ledare. Väl synliga i dagens landskap 
är de stora hällristningsområdena kring Norrköping 
och storhögarna på slätten, spår efter bronsålderns 
riter och begravningar.

Under järnåldern började människor hägna in sina 
åkrar, slåtterängar och betesmarker. Stora områden 
med raserade hägnadsmurar finns fortfarande på 
många håll i Östergötland, vilket gör det möjligt att 
återskapa järnålderns kulturlandskap. Gravfälten 
fanns nära gården, ofta på högt belägna platser. Många 
finns bevarade idag i beteshagar och skogsmark. Slutet 
av järnåldern innebar stora omstruktureringar i land
skapet. Människorna flyttade ihop i byar och de äldre 
boplatserna och gravfälten övergavs. Runstenar res
tes vid vägar och broövergångar. Här får vi för första 
gången namn på några östgötar. Många av namnen 
på runstenarna används än i dag, Åsa, Ingrid, Sven
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och Erik medan andra klingar främmande, Gud- 
lög, Visten, Spjalbode, Boe och Assur.

Östergötland kristnades på medeltiden, för 
ungefär tusen år sedan. De första kyrkorna 
byggdes traditionellt i trä. På 1100-talet bygg
des de första stenkyrkorna och många av dem 
finns kvar och används än idag. Städer blev 
ett nytt inslag i landskapet, flera av dem bär 
fortfarande en medeltida prägel. De allra flesta 
människor levde i byar på landsbygden. Varje 
gård bestod av ett stort antal byggnader, man
gård, fähus, smedja och brygghus. Åkermarken 
var uppdelad i många, långsmala tegar, en struk
tur som landsbygden kom att behålla fram till 
de stora skiftena på 1700- och 1800-talen.

Tiotusen år har förflutit sedan de första 
människorna kom vandrande söderifrån till 
Östergötland. Fynden som vi har valt att ta 
med är endast brottstycken ur denna långa tids
rymd. För den som vill läsa mer finns fakta
rutor och litteraturtips till varje fynd i slutet 
av boken.

Illustrationen återger huvuddragen i den arkeologiska 

periodindelningen.
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Kultur - tankar och ting i ständig förändring

Fynden på bilderna är från äldre 
stenåldern. De kan sägas symbo
lisera människornas olika försörj
ningssätt. Benharpunen represen
terar fisket. Mikrospånet i flinta, 
en hulling från en benpilspets, står 
för jakten. De brända hasselnöts- 
skalen visar på insamlandet av ve- 
getabilier.

Den äldre stenåldern i Öster
götland sträcker sig från ca 9000 till 4000 f Kr. Under 
den 5000 år långa perioden förändrades landskapet 
successivt. Till en början dominerade glesa skogar av 
tall, björk och hassel. Stora delar av landskapet täck
tes dessutom fortfarande av vatten. Med tiden tog ädel
lövskogar av ek, alm och lind allt mer över. Medel
temperaturen steg och var ett par grader högre än idag.

Landskapet var det rum i vilket stenåldersmän
niskorna levde. Det spelade en aktiv roll i deras liv 
och var en självklar del i föreställnings- och idévärlden. 
Ur händelser, företeelser och platser i naturen skapa
des religiösa myter och traditioner. Här fann männis
korna också de resurser som behövdes i form av mat 
och material till redskap.

Stenåldersmänniskorna levde 
ett rörligt liv. Små familjegrupper 
flyttade säsongsmässigt mellan 
olika fångstplatser. Genom släkt
skap stod grupperna i förbund 
med varandra. Deras historiska 
bakgrund, språk och religion före
nade dem i sin tur i ett större sam
manhang, en stam. Kontaktvägar
na under stenåldern var vida och 

viktiga för utbytet av idéer och råmaterial. I förhål
landet till andra människor definierades också den 
egna gruppen. Västra Östergötland var en gränszon 
där väst- och östsvenska traditioner smälte samman.

Tankar och ting bildar människors gemensamma 
kultur. Kulturen är inte statisk utan påverkas och för
ändras ständigt. För människorna under äldre stenål
der var förhållandet 
till angränsande folk 
och landskapet runt 
omkring dem fakto
rer som långsamt om
vandlade deras kul
turmönster.
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En pilspets

Pilspetsen är gjord av flinta av mycket god kvalitet. Den 
är funnen på en gropkeramisk boplats i Åby, strax norr 
om Norrköping. Den är av en typ som är typisk för 
Sydsverige och Danmark och är troligen tillverkad där.

Längs Bråvikens norra strand ligger flera stenål- 
dersboplatser. De flesta har tillhört en gåtfull folk
grupp, som kallas för gropkeramiker. Namnet syftar 
på den karaktäristiska gropdekorerade keramik som 
de tillverkade. De var huvudsakligen jägare och fis
kare. Särskilt salen var ett eftertraktat byte. De enda 
tamdjur vi vet att de hade var hund och gris.

Gropkeramikerna fanns för 4500 år sedan och deras 
boplatser har hittats i östra Mellansverige, som då var 
en skärgård. De hade vidsträckta kontakter med andra 
besläktade grupper runt om i landet. På boplatserna 
finns t ex skifferföremål från Norrland, kvartsit från 
Mellansverige och flinta från södra Sverige. Särskilt de 
stora och välgjorda flintpilspetsarna var eftertraktade 
av gropkeramikerna.

På Åbyboplatsen har arkeologer grävt sedan 1930- 
talet och stora mängder fynd har under årens lopp 
tillvaratagits från boplatsen. Tillsammans med pilspet
sen, som hittades vid en undersökning 1997, kom det 
fram keramik, yxor av olika former samt brända män
niskoben. Troligen var denna del av boplatsen en kult
plats. Vad vi vet idag ligger detta område i boplatsens 
ytterområde och sannolikt har olika former av riter 
utförts här. Av allt att döma har pilspetsen offrats i 
något syfte. Eftersom den var ett främmande inslag 
kanske den ansågs ha magiska egenskaper och därför 
en lämplig offergåva.

Pilspetsen säger oss alltså att de människor, som 
levde i Åby för flera tusen år sedan hade vidsträckta 
kontakter med omvärlden. Samtidigt ger den oss en 
inblick i de rituella och religiösa föreställningar dessa 
människor hade.
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Solgudens folk

För 14 år sedan ramlade ett 2500 år gammalt föremål 
ur ett gruslass vid ett vägbygge. Det var en solskiva 
från yngre bronsåldern. Gruslasset kunde spåras till 
Kurums grustag i Tryserums socken. Här upptäcktes 
härdar från samma tid och en stor boplats från yngre 
stenåldern. Grustagets dumphögar genomsöktes med 
metalldetektor, dock utan resultat. Tanken var att det 
kunde finnas ytterligare föremål ihop med solskivan. 
På andra håll har solskivor påträffats i par eller ihop 
med hästmunderingar.

Flera solskivor finns avbildade på hällristningar från 
bronsåldern. En av dessa, från Hjulatorp i Småland, 
har en stång och kläppar som skulle klirra när sol
skivan fördes fram i en religiös procession för solguden. 
På en hällristning vid Backa i Bohuslän avbildas en 
människofigur som håller en solskiva över sig med 
hjälp av två stänger. En annan förklaring till solski
vornas användning är att den suttit på en tistelstång 
mellan två hästar som dragit en vagn.

Den här typen av solskivor är unika för Sverige. På 
kontinenten ser de något annorlunda ut med trianglar 
grupperade på olika vis eller bara koncentriska cirk
lar. Annars var hjulkorset den vanligaste solsymbolen 
och avbildades på dräktnålar av brons. Men dessa är 
funna i gravar, speciellt i västra Tyskland och är nästan 
1000 år äldre. Det finns några hjulkorsnålar som är väl
digt lika solskivorna till utseendet. Hällristningarna vi
sar att hjulkorset i olika varianter levt kvar som sym
bol under hela bronsåldern i Norden. De fyra solskivor
na från Sverige är inte funna i gravar utan verkar vara 
offerfynd, vilket förstärker deras religiösa symbol
värde.

Soldyrkan har spelat en stor roll under förhisto
rien. Under bronsåldern verkar den ha varit ganska 
enhetlig över hela Europa och ända bort till Mesopo
tamien.
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Den gäckande figurinen

På Kreta hösten 1995 var jag med 
om en märklig upplevelse under 

en guidad tur i omgivningarna kring 
Agios Nikólaos. Ett besök på ett lo

kalt museum fick tiden att stanna och tan
ken att svindla. En monter fångade min blick och upp
märksamhet. Där stod flera små lerfiguriner, ganska 
enkla, cylindriska till svagt koniska i formen, samt
liga ihåliga. Anletsdragen var stiliserade, några hade 
hårfläta. De påminde om en lerfigurin vi funnit i Pryss- 
gården utanför Norrköping. Nyfikenheten var väckt och 
måste stillas. Jag sökte upp museets arkeolog, som be
rättade att de var från 900 - 700 talet f Kr och fanns 
på olika platser kring östra Medelhavet.

Lerfigurinerna på Cypern är gudomligheter som för
knippats med fruktbarheten hos människor, djur och 
åkrar. Flera har androgyna drag, andra är till hälften 
människa och till hälften djur. Lerfiguriner från brons
ålder är även kända i Sydösteuropa, bl a från Rumä
nien och fd Jugoslavien. Inom Lausitzkulturen, under 
bronsåldern, fanns de i form av människor och djur. I 
norra Europa har de hittills varit sällsynta, istället har 
det här funnits bronsfiguriner.

Kunde vår lerfigurin från Pryssgården, vars ur
sprung gäckat oss, möjligen höra hemma i de östra 
delarna av Medelhavet? Har människorna som bodde 
här sett sådana här figuriner och varit väl förtrogna 
med hur de användes i kultutövningen i främmande 
kulturer?

I Pryssgården har människor bott och verkat un
der åtminstone 4000 år, från slutet av stenålder fram 
till idag. De som bodde här under yngre bronsålder 
var bofasta och jordbrukande. Jorden och dess avkast
ningar var centrala för allt liv. Fruktbarhetskulten hade 
en central roll. Genom olika magiska ritualer försökte 
man skydda sina tillgångar och föröka dem. Det är i 
denna föreställningsvärld lerfigurinen hör hemma.

Pryssgården ligger i ett av Sveriges största hällrist- 
ningsområden i nålsögat mellan Östersjökusten och 
vattendragen i Östergötlands inland. Här var möjlig
heterna goda att skapa kontakter med människor från 
mera avlägsna platser. En av dessa kontakter kan ha 
gett impulsen till att skapa en gudom i form av en 
lerfigurin.
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Händelser vid vatten
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1500 år före Kristi födelse
Armarna höjs mot solen. Yxan hålls synlig mellan hän
derna. Vårsolen reflekterar strålarna från det blän
kande bronset. Ögonen på de församlade följer yxans 
färd när den i en vid båge kastas ut i den mörka och 
våta mossen. Händelsen är över. Med yxan som gåva 
har åter vänliga relationer upprättas med det växande 
livets gudinna. Gudarna är tillfredsställda, ljuset åter
vänder och med ljuset värmen, livet. Marken kommer 
åter att grönska och barnen kommer att födas friska.

1960 år efter Kristi födelse
Blicken följer vant plogens rörelser i den mörka och 
ännu fuktiga jorden. Fåror läggs till fåror. Snart är hela 
gärdet plöjt, bara den vattensjuka sänkan närmast järn
vägen kvar. Något reflekterar solen, ”där, i jorden bak
om traktorn”. ”Märkligt”. Yxan med sin snedslipade 
egg vandrar mellan händerna. Den bär ännu markens 
kyla. Tyngden är gedigen. Färgen är grönaktig. ”Det 
är nog brons ändå”. ”Märkligt, någon måste ha tap
pat den”.

1998 år efter Kristi födelse
Metalldetektorerna sveper över den harvade åkern i 
en jämn takt. ”Här någonstans måste yxan ha hittats” 
Den jämna signalen i öronen förkunnar; ingen metall 
i jorden. Jorden i svackan är mörk och fuktig, moss
jord. Järnskrot ignoreras. ”På vintern når väl knappt 
solstrålarna ned hit till sänkan”. Mossen är skymd 
bakom höjden där bronsåldershusen en gång låg ut
spridda, hit når ljuset fram först på våren när vintern 
släppt sitt grepp. ”Men yxan då, tror du att den till
verkats med avsikt att offras?” ”Nej, eggen tyder på 
arbete, på funktionalitet”. ”Jovisst, men yxan bär sam
tidigt på en mening, en symbolik. Dess syfte är att 
omvandla och förändra; ur vildmarken skapades od
lad åker, att offra yxan kanske var oundvikligt”. Fun
dersam tystnad. Metalldetektorerna sveper igen. ”Hela 
området måste nog förundersökas”.
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Bronsblecket från Ullevi

Vem var han, den man som för nära 3000 år sedan 
begravdes tillsammans med värdefulla gåvor från fjär
ran länder? Sannolikt var han en lokal hövding, som 
härskade över det betydelsefulla området vid Stångåns 
mynning. Här passerade långväga resenärer, kanske 
skedde här handel och utbyte av gåvor som stärkte 
banden mellan de mäktigaste släkterna.

En av gravgåvorna var ett runt bronsbleck, knappt 
30 centimeter i diameter, bara 1 millimeter tjockt och 
vackert ornerat. Sentida jordbruk hade dragit iväg det

en bit från graven. När det efter alla år åter kom i 
dagen år 1988 hade det brutits i två delar och knycklats 
till lite. Trots skadorna var bronsblecket så välbevarat 
att det nästan såg nytt ut. Det tolkades först som en 
del av en lampett från 1900-talet, tidigast från 1800- 
talet, men arkeologerna var inte eniga. Blecket visa
des under utgrävningssäsongen för många besökande 
arkeologer, och det vägde ungefär jämnt mellan de 
som stödde ”lampetteorin” och de som trodde att det 
var ett mycket speciellt fynd, därtill mycket gammalt.

Vad vet vi om blecket idag? Otvetydigt är det ingen 
lampett, utan ett betydelsefullt fynd. Det har jämförts 
med de fältflaskor och sköldar av brons som ingick i 
etruskiska krigargravar. Likheterna med bronsblecket 
från Ullevi är slående men olikheterna är ändå stora.

Dekoren har jämförts med dekorer på andra före
mål med känd datering och hemvist. Det mesta talar 
för en datering runt 700 f Kr och ett mellaneuropeiskt 
ursprung.

Bronsbleckets exakta ålder och ursprungliga använd
ning är fortfarande en gåta. Vad blecket definitivt be
rättar är historien om makt, hövdingar och mycket lång
väga kontakter.
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CINTVSMIM

Till Linköping har något så ovanligt som ett terra 
sigillatakärl letat sig fram. Terra sigillata tillverkades 
i romarriket och i dess provinser och var romarnas 
vardagsservis. Godset förekommer också i de germans
ka områdena som gränsade mot de romerska provin
serna men ju längre bort man kommer desto mer säll
synt blir det.

I Sverige har skärvor av terra sigillata tidigare endast 
påträffats på två platser. Fyndet vid Stångåstranden är 
unikt i landet på så sätt att kärlets bottenstämpel åter
fanns på skärvorna. De hittades i en grav och kunde 
sättas samman till ett halvt kärl som har formen av en 
kopp på fot. Färgen på terra sigillata är ursprungligen 
röd men kärlet vid Stångån har en ytfärg som är brun
svart vilket tyder på att det är sekundärbränt. Det inne
bär att kärlet förmodligen har varit med på gravbålet.

Bottenstämpeln gör att man kan bestämma både 
vem som gjort kärlet och var det är tillverkat - kruk
makarens namn var Cintusmus. Stämpelns text lyder 
CINTVSMIM vilket betyder Cintusmi m som i manu, 
dvs gjord av Cintusmus hand. Cintusmus var en kruk- 
makare som var verksam i Lezoux i Centralgallien 
mellan 160 och 180 e Kr.

Andra kärl som tillverkats av Cintusmus har hit
tats på flera platser, bl a i England utanför Kents kust. 
Där finns en plats som kallas Pudding Pan Rock. Plat
sen är uppkallad efter alla ”pudding pans” som fis
kare hämtat upp ur havet. Det har visat sig att kärlen 
härrör från lasten i skepp som förlist under resan från 
Gallien till London. Lasten bestod bl a av terra sigilla
takärl som Cintusmus tillverkat.

En av Cintusmus koppar nådde ända fram till Lin
köping, vilket är det nordligaste fyndet av terra sigillata.
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Gotiska brudgåvor?

22



I början av 200-talet e Kr begravdes en 
kvinna invid gården Skälv. I graven 
fick hon med sig smycken och person
liga föremål; en silverberlock, två arm
ringar, bältespänne, remändebeslag, en kedja 
av brons samt en nyckel. Berlocken är den 
enda i sitt slag som hittats i Östergötland men 
mest speciella är armringarna. De kommer tro
ligen från ett område i Polen, där en folkgrupp 
kallad goterna levde vid denna tid.

Fyndet av armringarna leder oss in på det som 
brukar kallas goterproblematiken - frågan om 
varifrån detta folk härstammade. Enligt historie
skrivaren Jordanes, verksam i mitten av 500-talet e Kr, 
var goternas urhem en ö i nordanhavet, kallad Skandza, 
tolkad som Skandinavien. Därifrån hade de utvandrat 
till Gotiskandza, beläget vid floden Wislas mynning. 
Tanken om ett släktskap mellan folken i götalandska
pen och goterna hade stor påverkan på äldre historie
skrivning. Ännu under 1900-talets första decennier be
traktades Jordanes historia som ganska tillförlitlig men 
numera tillmäts den inte samma källvärde.

Det arkeologiska materialet talar 
inte heller för en stor utvandring. Att 
hävda att det inte finns någon som helst 

koppling mellan goterna och Skandina
vien är samtidigt svårt. När man jämför 

fynd från den s k Wielbarkkulturen i Polen 
med skandinaviska motsvarigheter finns vik
tiga likheter, både när det gäller föremål och 
gravformer, även om de inte är allmänna. Det 
gotiska språket visar också släktskap. Frågan 
är på vilket sätt man hörde samman. Kanske 
ger oss kvinnan från Skälv en ledtråd.

Livliga kontakter mellan folken kring Öster
sjön har varit vanligt genom historien och hade lång 
tradition redan år 200 e Kr. Att föremålen i Skälv- 
graven hamnat i Östergötland kan ha sin förklaring i 
en giftermålsallians. Berlocken och armringarna är 
typiska brudgåvor. Kan det vara så att en gotisk kvinna 
äktat en östgötsk handelsman under någon av dennes 
färder? Eller var det tvärtom hon som kom resande 
hit över Östersjön, för att stanna och slutligen bli be
gravd här invid sitt nya hem.
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Högbygraven

Dräktspännena på bilden kommer från ett gravfält 
strax norr om Mjölby. Av gravfältet syntes först bara 
tre resta stenar, men undersökningen visade att det 
även fanns flera runda stensättningar. Fyndmaterialet, 
med ovanligt välbevarade metallföremål, visade att 
gravfältet använts under romersk järnålder med tyngd
punkt i den äldre delen av perioden. På gravfältet fanns 
både brandgravar och skelettgravar.

I centrum av den största stensättningen, 18 meter i 
diameter, hade en mycket framstående person grav

lagts. I skelettgravens yta hittades ett förgyllt runt 
silverbleck med glasinläggning. Det förgyllda blecket 
är 3,5 centimeter i diameter och har punsad dekor av 
kryss och koncentriska cirklar. Med 16 bronsnitar är 
den fastsatt på en bronsplatta som bildar bleckets bak
sida. Mitt på blecket finns en välvd glasknopp som 
ursprungligen varit grön.

Blecket har varit en del av ett annat föremål men 
det är än idag oklart vilket. De två mest sannolika 
möjligheterna är att det antingen varit infattat i ett 
läderbälte eller utgjort en del av ett dräktspänne.

Längst ner i graven fanns ett silverspänne, en s k 
fibula, med blå glasinläggningar. De blå glasknopparna 
är på spiralen vända utåt, vilket är mycket ovanligt 
då de vanligen är vända uppåt. Fibulan låg vid den 
dödes axel i norra delen av graven och runt bygeln 
fanns fortfarande rester av klädedräkten, tillverkad 
av ull vävd i kypertteknik.

Både silverfibulan och det förgyllda silverblecket 
kan dateras till tiden 200 - 250 e Kr och är nära be
släktade vad gäller kulturströmningar och influenser. 
De två praktfynden är importföremål vars ursprung 
tycks vara det mellaneuropeiska området norr om 
Donau där de provinsialromerska och de östliga kul
turströmningarna möttes och blandades.
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Då och nu

Som arkeolog har man vissa saker som man känner 
lite extra för och som på ett eller annat sätt talar till 
en. Ganska enkla föremål kan ofta ge en närmare och 
starkare känsla av samhörighet med männis
korna som levde i en fjärran forntid än 
guld- och silverföremål. Det som fick 
mig att känna lite extra för denna 
ganska anspråkslösa ornerade 
benbit var den direkta kopp 
lingen mellan då och nu. Kans
ke inte lika uppenbar för alla 
men tydlig för mig vid tillfäl
let.1995 arbetade jag vid en 
större undersökning av en gård 
från äldre järnåldern utanför 
Mjölby. Inom området fanns ett 
stort system av avfallsgropar med 
ett rikt material av framför allt ben 
och keramik. Där påträffades denna lilla 
svagt välvda och runda benbit som visades 
sig vara ornerad. Mönstret på dess släta framsida be
står av fyra koniska motställda ifyllda inristningar. 
Mellan de motställda inristningarna bildas det fyra

avdelningar. Kanske orneringen har varit ifylld med 
sot för att bilda en skarp kontrast till den vita ytan. 
Det är oklart från vilken djurart och av vilket ben plat

tan är tillverkad av. Sannolikt har ett större ben 
använts, kanske ett skulderblad. När fyn

det gjordes var det populärt att bära 
flata små stenar runt halsen i en lä

derrem, ofta färgglada stenar som 
turkoser. Slående lika de små ben

plattorna i sin enkla utformning. 
Därav kopplingen mellan då 
och nu. Andra liknade benplat
tor med en indelning i fyra sek

torer har hittats i gravar från 
äldre järnåldern på bl a Gotland 

och i Norrköpingstrakten, vid det 
fyndrika Fiskebygravfältet. Det lig

ger nära till hands att tolka dem som 
amuletter av något slag, kanske burna runt 

halsen i ett läderband vilket förklarar hålet. Det 
återkommande sättet att indela ben plattan i fyra olika 
fält kan tolkas som ett sätt att symbolisera fyra olika 
företeelser, t ex årstider.
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Guldsmedens mästerverk

Reliefspännet från Abbetorp är tolv ' 
centimeter långt och gjort av för
gyllt silver. Det hittades 1998 vid utgräv
ningen av ett gravfält, som låg på en avsats 
ovanför en sankmark. Denna har använts som 
offerplats när man begravde sina döda på gravfältet (se 
”En skärva av glas”).

Även på gravfältet har man offrat föremål och relief
spännet är ett av dessa. Kvinnan som en gång i början 
av 500-talet e Kr bar detta smycke måste ha tillhört en 
förnäm ätt eftersom ett smycke av så stort värde och 
så fin kvalitet var förbehållet samhällets elit. Offran
det av en sådan klenod måste ha haft ett stort symbo
liskt värde.

Abbetorpsspännet är ett av de finaste reliefspännen 
som hittats i Sverige. Det är helt unikt och liknar inte 
riktigt något av de spännen av denna typ som vi kän
ner från Norden, England eller kontinenten. Hela fram
sidan är översållad med djurfigurer i mer eller mindre 
upplösta former. Ornamentiken är uppdelad i olika

fält, som åtskiljs av lister av silver och niello 
(silver, blandat med svavel, koppar och bly, som gör 

silvret svart). I sanning ett praktfullt smycke, tillver
kat av en verkligt skicklig guldsmed, väl förtrogen med 
tidens symbolspråk, djurornamentiken, ett adelsmärke 
för germanernas hövdingar och småkungar.

Stilen växer fram i gränstrakterna mellan romare 
och germaner vid tiden för romarnas reträtt från pro
vinserna. Den är påverkad av den provinsialromerska 
konsten, men har en alldeles egen utformning. Fyrfota- 
djur, fåglar och människofigurer, gjutna i relief, trängs 
över hela ytan. Kropparna ser ut som de var sönder- 
styckade och sedan hopsatta på det mest märkliga sätt. 
Så kan en djurkropp ha ett fågelhuvud eller vice versa. 
Denna fragmenterade och hopblandade djurvärld var 
inte obegriplig för dem som kunde läsa detta symbol
språk. Nu, 1500 år senare, kan vi beundra Abbetorps
spännet för dess skönhet och fantastiska kvalitet men 
kan bara ana en sedan länge glömd idévärld, så långt 
bort från våra tankar och föreställningar.
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En skärva av glas

Sand, soda och kalk. Med stor skicklighet och under 
hög temperatur förvandlar glasblåsaren ingredienserna 
till klaraste glas. Mot slutet doppar hantverkaren det 
klara, svagt ljusgröna glasets mynning i blåaste glas
massa. När glasbägaren kallnat dekoreras den med 
slipade ovaler.

Platsen är vid Svarta havet och tiden mellan 300 - 
500 e Kr. De resande handelsmännen för glaspjäsen 
och andra orientaliska föremål över Östersjön till Skan
dinavien. Vad som hänt glasbägaren under dess livs
tid är för oss en gåta. Troligen har det varit ett högt 
skattat föremål på grund av sin sällsynthet och skön
het, förknippad med rikedom och dryck.

Våtmarkens fuktiga grästuvor och vattensamlingar 
gnistrade i solnedgången. Skymningen föll sakta. De 
många eldarna vid kanten av våtmarken tändes inför 
offerritualen. Mat tillagades på härdarna och offrades, 
man åt och drack inför gudarna. På höjden intill låg 
förfäderna begravda. Ritualen avslutades med att res
terna kastades mot stenblocken. Resterna av djuren 
som offrats, silkärlen och kokkärlen av keramik skulle 
förstöras. Tillsammans med glasbägare och färgglada 
pärlor av glas och bärnsten kastades de mot stenblocken 
och ut över våtmarkskanten.

Nästan 1500 år senare, i gränsområdet mellan skog 
och slätt, återfanns en skärva och ett litet splitter av 
glasbägaren. En liten skärva av glas hade kastats ut 
över stenarna mot våtmarken. Där låg den till den dag 
jag återfann den, en klar höstdag 1998 i Abbetorp, 
strax utanför Väderstad i Östergötland.
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Örnen i Vreta

Känd är för alla, som till Oden komma, 
den ståtliga salen de se: 
en varg där hänger för västra dörren 
och ovanför svävar en örn.

(ur Eddan)

Bronsspännet avbildar en hukande örn i profil med 
markerat ögonbryn och hakspets. Klorna och näbben 
är utförda i relief medan stämpelornamentik täcker 
den övriga kroppen. Spännet är gjutet i ett stycke och 
satt på dräkten till en kvinna som gravlades i en stensätt- 
ning vid Heda i Vreta Kloster under 600-talet e Kr.

Örnen är liktydig med Oden i den förkristna nor
diska mytologin. Såväl hednisk som kristen konst illust
rerar religiösa och mytologiska sammanhang. Oden 
är den centrala figuren bakom hednisk gudalära. I bild
konst och i skriftliga källor identifieras han genom 
relationen till olika fågelgestalter, däribland örnens 
skepnad. Örnen som symbol företräder Oden som 
krigsgud och schaman och användes av härskare som 
ett heraldiskt kännetecken.

Hon såg valkyrior komma från fjärran, 
redo att göra ritten till Gothjod:
Skuld bar sköld och Skogul även 
Gud, Hild, Gondul och Geirskogul.
Så de heta Herjans diser, 
redo att göra ritten till val.

(ur Eddan)

Oden ansågs förenad med flera olika kvinnoväsen. 
Främst som länk mellan de levandes och de dödas värl
dar. I litterära källor kan ett antal föreställningar ur
skiljas. Där finns nornor och diser som avgjorde män
niskors öden. Sierskor kunde med sina trollstäv värna 
i strid och mäktiga kvinnoandar skyddade vissa släk
ter och bringade lycka åt dem. Valkyriorna utförde 
Odens befallningar och valde bland de fallna på slag
fältet för att föra stupade hjältar till Valhall.

Den gravlagda kvinnan tillhörde samhällets övre 
skikt. Hon var av en stormannaätt som av tradition 
var väl förankrad i trakten kring Vreta Kloster. Örnen 
markerar denna överhet vilken var understödd av en 
aktiv gudavärld. Måhända var spännet även en amu
lett med försäkran om skydd i livet efter detta.
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Forntida färgprakt

Där låg de i gyttjan i kanten av Herrebrokärret, färg
glada pärlor i lysande orange, solgult och ärtgrönt. 
En påminnelse till oss om att allt inte var grått och 
trist för tusen år sedan. Det mesta som vi arkeologer 
gräver fram har antagit dystra gråtoner. Det är därför 
lätt att göra sig en bild av förhistorien som färglös. 
Ofta förmedlas också en bild av forntiden som grå, 
kall och allmänt dyster.

Glaspärlorna tillverkades på marknadsplatsen vid 
Herrebro av glasmosaiker från Italien. De skulle bäras

av en vikingakvinna som det dåtida modet föreskrev, 
i flera rader över bröstet, fastade i skinande blanka 
spännen av brons på axlarna. Kvinnodräkten bestod 
av en underklänning i vitt linne, kortärmad eller ärm
lös, ibland plisserad. Över denna bars en, ofta blå, 
hängselkänning i ull eller lin. Andra vanliga färger på 
klänningen var rött, grönt och gult. Över klänningen 
bar kvinnorna en mantel eller kofta som hölls ihop av 
ytterligare ett spänne, ofta i silver. De ogifta kvinnorna 
hade håret uppsatt i konstfärdiga frisyrer medan de 
gifta kvinnor hade håret täckt med en huvudduk. På 
fotterna hade kvinnorna tunna läderskor eller stövlar.

Vackra textilier prydde också väggarna i de stora 
hallarna. Här fanns vävda bonader med ett myller av 
figurer broderade i rött, blått och gult. Figurerna fram
hävdes genom att konturerna syddes i svart. Bildmo
tiven skildrar berättelser som vi har svårt att förstå 
men som på ett självklart sätt talade till den vikinga
tida människan. Även möbler och paneler har varit 
färglagda, på ett sätt som framhävde träsniderierna 
med sin komplicerade dj urornamentik. Samma orna
mentik återfinns på runstenarna, vanligtvis målade i 
rött, svart och vitt, men även i blått. Färgpigment har 
även hittats på vikingatida skepp, slädar och sköldar. 
För den vikingatida människan spelade uppenbarligen 
både färg och form en betydelsefull roll, vilket pärlorna 
från Herrebro är ett utmärkt exempel på.
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Två armringar i guld

En gång på vikingatiden smidde smeder 
en tung slät armring och en nätt tvinnad 
armring i renaste guld. Samtiden avläste 
ägarens samhällsposition i ringsymbo
len. Men tusen år hann passera innan 
armringarna återfanns och symbolsprå
ket är sedan länge glömt.

Den första ringen hittades av en 
kvinna när hon plockade blommor på 
Vikbolandet. Hon såg en metallring på 
marken, plockade upp den i tron att den 
var en tjuderring och använde den till 
att hänga upp amplar i köksfönstret. I 
sinom tid identifierades den som ett 
fornfynd. Arkeologer undersökte plat
sen och hittade en andra guldring.

Vikbolandets ortnamn och fornläm- 
ningsmiljö berättar om traktens centrala 
roll i Östergötlands vikingatida histo
ria. Ringarnas plats i denna historia känner vi inte 
men forntidens kraftfulla formgivning och guldets 
magi fascinerar än.

Vikingarnas mångkunniga metall
smeder arbetade med skilda tekniker och 
i olika material. I tidens formspråk ska
pade de elitens makt- och statussymbo
ler. Då som nu värderades det oförgäng
liga, glittrande guldet högst bland metal
ler. För att skapa armringarna hamrade 
och smidde smeden först tenar, tjockast 
på mitten med avsmalnande ändar, i ge
diget guld. Till den släta ringen gjorde han 
en rund ten, slöt den och lödde samman 
ändarna. Lödfogden doldes av en dekora
tiv rund hylsa som på bägge sidor var om
given av ornerade vulster. Till den tvin
nade ringen formade smeden två fyrsidiga 
tenar som lindades samman. Flätan forma
de han till en sluten ring genom att binda 
de tunnare ändarna i en vacker knut. Gul
det var exklusivt och importerat men de 

båda armringarna är typiska för tidens skandinaviska 
konsthantverk. För samtidens människor var de ett 
tecken på bärarens ära och höga samhällsställning.
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"Visten reste denna efter Björn sin broder"

När man är arkeolog med fornminnesinventering som 
specialinriktning så finns det vissa fornlämningar man 
drömmer om att hitta under karriären. För mig slog 
drömmen in en höstdag år 1993. Det var då vi hittade 
en tidigare okänd runsten i en kohage under ett utred
ningsuppdrag inför de ”högtflygande” planerna på en 
storflygplats mellan Norrköping och Linköping. Vi 
skulle gå in i hagen för att söka efter rester av ett 1700- 
talstorp. Medan Anders krånglade sig under taggtrå
den gick jag fram till en flat sten som såg ut som en 
trappsten. Det var då jag utbrast; ”en runsten”!

Det var sent på året, eftermiddag och solen stod så 
lågt att släpljuset fick varje ojämnhet i stenens yta att 
framträda tydligt. Det behövdes ingen längre diskus
sion om äktheten. Vi såg direkt att det var en runsten 
vi hittat. Frågan var bara hur det kunde komma sig 
att den inte var känd sedan tidigare. Den låg fullt syn
lig i en kohage bara 15 meter från landsvägen till Söder
köping. Det första vi gjorde var att fråga de boende 
på Lunnebjörke om de hört talas om eller sett runstenen 
tidigare. Stenen hade de sett men däremot inga runor.

Eftersom runstenen inte finns omtalad i äldre litte
ratur så tyder det mesta på att stenen ramlat omkull 
tidigt och efterhand blivit en del av landsvägen. Även 
om äldre uppteckningar ofta bara omtalar ett snävt 
urval av fornlämningar så brukar alltid runstenar fin
nas med.

Stenen låg till en viss del dold bland jordmassor 
som lades dit redan på 1940-talet. Då grävdes en bit 
av en äldre vägslinga bort för att anlägga ett mjölk- 
ningsstall. Idag är stallet rivet och bara bottenplattan 
syns. Tack vare en insats från några av våra flitigaste 
kulturarbetare, kossorna, kom en del runor efter idogt 
nötande att bli fria från jord.

Runstenen har nu återfått ett monumentalt läge 
intill den gamla landsvägen på ett sätt man kan tänka 
sig att Visten ville att den ska stå till åminnelse av 
hans bror Björn. Den vaktas än idag av en entusiastisk 
skara kossor som gärna tar chansen att klia sig mot 
sin nyuppresta stenstod. Skärkindsborna fick ingen 
storflygplats men väl ett restaurerat vikingatida mo
nument.
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Härskaren och kulten

Det sägs ibland att den vikinga
tida människan i alla livets gö- 
romål offrade till asagudarna 
Oden och Tor och till vanerna 

Frö och Fröja. Var det verkligen 
så? När vi arkeologer undersöker bo

platser är det sällan vi kan säga; ”här ser vi lämningar 
efter offer till de gudar som människan trodde skulle 
vara till hjälp att bringa ordning i tillvaron”.

Vi vet genom nedskrivna myter att dessa gudar var 
centralgestalter i den förkristna kosmologin. Därför 
måste det finnas spår efter riter som kan förknippas 
med dem. Men var finns de och hur ser de ut?

En ledtråd kan kanske vara Borg utanför Norrkö
ping, ett av kung Magnus Erikssons gods från 1300- 
talet. Kungsgården hade spår efter en föregångare. Vid 
en undersökning fann vi resterna efter ett timrat hus. 
Kor, suggor, galtar och hästar hade styckats och off
rats utanför huset. Här fanns också halshuggna hun
dar, katter, en varg och en örn.

Några av djuren figurerar i de förkristna myterna. 
Gudinnan Fröja bär också namnet Syr som betyder 
sugga. Hennes bror Frö har sin gyllene galt Golding- 
burste som springer lika fort som någon häst och far 
genom både luft och vatten. I myten berättas också 
om vargen och örnen som vaktar Odens hem.

Vi vet inte varför byggnaden en gång uppfördes. 
Kanske var det till Odens ära, eller till fruktbarhetens 
gudar Frö och Fröja. Tillsammans med de slaktade

djuren fann vi också ett hundratal ringar i järn. Ringar
na som är formade som eldstål kan kopplas till den 
livgivande elden - alltså en symbol för fruktbarheten. 
Både halvfärdiga och hela ringar hade offrats intill en 
bergsklack nära huset.

”Åsarna möttes på Idavall, 
timrade höga harg och blothus, 
gjorde smideshärdar, hamrade smycken, 
smidde tänger, slöjdade redskap ”

(ur Eddan)

Vi kan förmodligen aldrig komma svaren riktigt 
nära hur dessa offer och riter gick till men kanske lite 
närmare en förklaring 
varför. Det finns 
några platser där 
liknande byggna
der varit uppförda 
och där amulettringar är nedlagda alldeles intill berg. 
Gemensamt för dem är att de alla har varit storman- 
nagårdar. Det kanske är just här förklaringen finns att 
söka. Stormannen utnyttjade sin möjlighet att låta 
slakta mängder av djur. Han höll sig med en smed som 
tillverkade föremål som bara var ämnade att offra till 
gudarna. I sin strävan att behålla sin status tog han 
(eller hon) myten och riterna till hjälp. Men detta är 
inget som vi ser dagligdags på varje vikingatida gård.
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Runor och drakar

När de första ristade linjerna av 
draken syntes tänkte jag att det var 
naturliga sprickor i kalkstenen.
Den första runan och arkeologen, 
som envist fortsatte att försiktigt 
gräva fram gravhällen, övertygade 
mig om att det inte alls var något 
naturligt fenomen. Hällen visade 
sig vara ett av våra äldsta kristna 
gravmonument. Under hällen låg 
skelettet av en kvinna, 20 - 25 år 
gammal. Hon tillhörde den familj 
som lät bygga den första kyrkan i 
Klosterstad eller Clastadh som 
gården då kallades.

Kristendomen etablerades i Sve
rige på initiativ av välbärgade släk
ter och kungar. De rika bönderna 
på östgötaslätten uppförde privata 
kyrkor vid sina gårdar. Eftersom 
kunskapen om att mura med kalkbruk inte ännu hade 
nått vårt land, byggdes de första kyrkorna traditionellt 
i trä. Vid flera av dessa träkyrkor från 1000-talet restes 
gravmonument med ett formspråk som både blickar 
framåt i den romanska konsten och bakåt i den vikinga
tida bildvärlden. Monumenten förekommer rikligast

på östgötaslätten men även i and
ra bördiga bygder i Mellansverige.

Glädjen över fyndet var enorm. 
Någon mat blev det aldrig tal om 
den dagen. Kollegorna däremot 
hade gått på lunch då vi försökte 
ringa och berätta om det fantas
tiska fyndet!

Varje ny runa som grävdes 
fram tolkades, ord lades till ord 
och textens innebörd framträdde. 
”.... göra detta kummel efter.... ”. 
Namnen på de som lät göra detta 
kummel och vem som begravdes 
under det saknades. Stenen hade 
efter ett par århundraden slagits 
av på mitten i samband med en 
annan begravning. Stenens fantas
tiska kondition och behuggnings- 
teknik samt ornamentikens stil

säkra formspråk gör hällen till något alldeles speciell 
bland dessa gravmonument.

Det var det här jag två år tidigare kommit till Klos
terstad för att leta efter men istället uppenbarade sig 
då den mycket speciella rundkyrkan men det är en 
helt annan historia...
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Slåttertid

Slåtterredskapen har sin egen historia. Räfsan var ett 
kvinnoredskap och de som räfsade samman höet kal
lades räfserskor eller räfsaqvinnor. Före kvinnorna gick 
slåtterkarlarna och slog gräset med lie. Så var det åt
minstone under medeltiden, liksom senare. Slatterns 
arbetsdelning var alltså könsbunden och räfsan var 
en vanlig fästmö- eller friargåva och som sådan ofta 
rikt ornerad.

De tidigaste räfsorna hade en enkel och därför osta
dig fästning mellan skaft och huvud. I Sverige dateras 
de till 200 - 300-talen e Kr. De äldsta liarna var i bruk 
redan under det första århundradet och hade ett betyd
ligt kortare blad än sina efterföljare. Från samma tid 
finns spår av slåttermarker, inte minst i Östergötlands 
vidsträckta områden med raserade hägnadsmurar.

Under loppet av yngre järnålder ersattes den kort- 
bladiga lien med en vidvinklad lie med längre blad. 
Slattern kunde därmed effektiviseras. Men eftersom 
lien och räfsan ingick i samma arbetsprocess måste en 
förbättring av det ena redskapet leda till en föränd
ring av det andra; annars skulle en obalans uppstå 
mellan den manliga och den kvinnliga insatsen. Det 
som hände var att en räfsa med stadigare fäste utveck
lades. Den nya typen hade ett kluvet skaft och därför 
två fästpunkter. Den tålde kraftigare och större tag 
och krävde färre reparationer.

Räfsor med kluvet skaft är kända från 700 - 800- 
talen i norra Tyskland men först från högmedeltiden i 
Sverige. Men fynden är få och avståndet i tid behöver 
inte vara så långt.

Fluvudet till en kluven räfsa tillvaratogs 1992 vid 
en arkeologisk undersökning i Söderköping. Endast 
en räfspinne sitter kvar i ett av de sju hålen i det 46 cm 
långa huvudet. Utifrån det lager räfsan låg i måste 
den vara äldre än 1310. Fyndet gjordes i den södra 
utkanten av 1200-talets Söderköping, i ett område som 
kallades Hagan. Namnet skvallrar om att stadsbebyg
gelsen upphörde här. Men vi vet att det fanns smedjor 
och andra ekonomibyggnader i området. Tack vare 
Söderköpings fortsatta expansion har räfsan bevarats, 
täckt av stadens kulturlager.
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Hästen och människan

Hästen har under en 
mycket lång tid av vår 
förhistoria och fram 
till idag, haft stor be
tydelse för männis
kan. Såvitt vi känner 
till har hästen funnits 

som tamdjur sedan stenåldern. Den har använts både 
som rid- och dragdjur. Inget annat djur hade samma 
religiösa och sociala symbolvärde som hästen under 
förhistorien. Från den äldre delen av järnåldern finns 
ett stort antal fynd av offrade hästar i mossar men 
även från gravar med ryttarutrustning. Offrandet av 
hästar tycks ha varit vanligare under den yngre järnål
dern än under tidigare perioder och nu finner vi många 
gravfynd av såväl hela som delar av hästskelett, både 
kremerade och obrända. Hästarna som huvudsakligen 
hittats i mansgravar, har sannolikt offrats i samband 
med begravningen och gravlagts tillsammans med den 
döde.

Dåtidens hästar påminde närmast om vår tids islands- 
hästar och fjordhästar. Analys av benmaterial från häst 
visar hittills att det förekommit minst två olika raser. 
Mankhöjden varierade mellan 120 - 145 cm men van
ligast tycks vara en mankhöjd på 130 - 135 cm.

Hästens främsta funktion under vendel och- vikinga
tid var som riddjur. De vanligaste fynden utgörs av bett,

beslag från huvudlag, ryktskrapor, stigbyglar, sporrar, 
piskbeslag och broddar. De flesta föremål påminner 
mycket om dagens hästutrustning. Intressant är det 
enklaste och vanligast förekommande fyndet, nämligen 
broddarna av järn som visar en snillrik konstruktion 
där brodden sattes fast direkt i bärranden, på den 
oskodda hästens hov. I dag skruvas brodden i skon 
och en oskodd häst kan ej broddas.

Hästskor börjar uppträda redan under vikingatid men 
först under tidig medeltid blev bruket av skor vanligt.

Med en fullständig utrustning bestående av hjälp
medel såsom sadel och stigbyglar, stångbett och spor
rar utvecklas ridkonsten successivt och grunden till 
dagens klassiska ridning läggs. Det blev också möjligt 
att nyttja hästen för ett mer fulländat stridsbruk. Ryt
taren kunde med hjälp av stigbygeln stå upp i sadeln 
och använda vapen med en annan teknik än tidigare. 
Att hästen också nyttjats som dragdjur försedd med 
seldon och remtyg, visar fynd av selbågskrön som ofta 
var mycket rikt utsmyckade och försedda med djur- 
ornamentik. Genom hästen och dess utrustning befäste 
man på detta sätt sin status.

Detsamma har gällt långt in i våra dagar då hästen 
varit det djur som haft den högsta statusen i bonde
samhället. Hästen fick det allra bästa fodret på gården 
och oftast fick den en egen stalldel i fähuset. Genom 
hästen visade människor sin ekonomiska ställning.
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Ett chrismatorium från Linköping

Det såg inte så mycket ut för 
världen, där det låg i sin bär
kartong. Efter 30 år i en flytt- 
låda i ett uthus på en skånsk 
herrgård och efter 500 år i Lin
köpings kultur jord kan det änt
ligen få berätta sin historia.

Föremålet är ett lock till ett chrisma
torium, ett litet kärl för invigd helig olja. Ett likartat 
men helt bevarat exemplar finns på Historiska mu
seet i Stockholm, ett tredelat litet kärl med koniskt 
lock med små knoppar. Bokstäverna på utsidan be
tecknar de olika heliga oljorna med olika funktioner, 
S för cbrisma eller oleum sanctum, avsett för välsig
nelse av personer, föremål eller vid kyrkoinvigningar, 
C för oleum cathecumenorum, som brukades vid dop 
och konfirmation, samt T för oleum infirmorum, olja 
för den sista smörjelsen. Till kärlet hör ett fodral av 
läder, så att det skulle kunna föras med på resa.

Oljekärlet är ett av flera liturgiska föremål i den 
katolska kyrkan, ett föremål som sannolikt varit van
ligt bland prästens utrustning i medeltidens svenska 
kyrka, men som kommit ur bruk efter reformationen 
och endast i sällsynta fall bevarats till eftervärlden. 
Kärlet berättar på så sätt om en tid då smorning med 
helig olja var ett viktigt inslag i kulten. Inte minst den 
sista smörjelsen var för den sjuke som låg på sitt yt
tersta en mycket viktig handling, vilket varje präst 
måste vara beredd att utföra med kort varsel.

Fyndet gjordes vid en arkeologisk undersökning re
dan i början av 1960-talet, nordost om domkyrkan, 
invid en av Linköpings mest kända byggnader. Det

har i folkmun länge kallats 
”Klostret”, men ny forskning 
har kunnat visa att det istäl
let rör sig om en huvudbygg

nad i en gård som hörde till 
Alla helgons altarstiftelse 
(prebende) vid domkyrkan. 

Under slutet av 1300-talet har 
denna institution knutits till en av 

de viktigaste prästtjänsterna vid domkyrkan, succen- 
torn. Det är sannolikt i samband med detta som går
den blivit bebyggd med stenhus.

Denna byggnad var dock från början ett enkelt 
envånigt stenhus med källare, tills det under medelti
dens slutskede kraftigt byggdes till och fick sitt nuva
rande utseende. De ännu bevarade fönsterluckorna är 
av samma typ som dörrarna till sakramentshusen i 
domkyrkan och kan dateras till åren kring 1500. Ar 
1543 överlämnades prebendet och stenhusgården till 
den tillträdande biskopen Clas Canuti. När sedan kung 
Johan III skänkte gården till domprosten år 1592 kal
lades den för ”den gamla biskopsgården”. Gården har 
fått sitt namn efter den kände linköpingsbiskopen 
Rhyzelius, som under sin tid som domprost i början 
av 1700-talet lät bygga de båda trähusen på gården.

Vem som ägt det lilla oljekärlet och varför det 
slängts bland övrigt skräp på tomten får vi väl aldrig 
reda på. Kärlet är dock en länk tillbaka till en tid då 
kyrkan och dess tjänare dominerade den lilla staden, 
där prästerna levde i förnäm avskildhet i sina stora 
stenhus, men med nattvardstyg och oljekärl som stod 
beredda att förbereda stadens borgare för evigheten.
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Allt är inte guld som glimmar

När den heliga Birgittas kloster in
vigdes år 1384 innebar det bland 
annat att beresta och välutbildade 
människor kom att bosätta sig i 

Vadstena. Staden blev snart såväl ett 
kyrkligt som kulturellt centrum i det 

senmedeltida Sverige. En intensiv litterär aktivitet på
gick i klostret vars bibliotek med tiden kom att bli 
Nordens största. En birgittinerbroder vid namn Peder 
Månsson var synnerligen flitig i sitt nedtecknande. Han 
skrev böcker om allt från ”Bondkonst” till ”Bergsmans- 
konst”. Broder Månssons intresse för mineralogi och 
kemi gjorde att han även kom att studera alkemi. 
Under medeltiden hade alkemin en nära koppling till 
klosterväsendet. De lärda munkarna var skolade i filo
sofi, teologi och givetvis latin och kunde förstå och 
behärska de mystiska och ålderdomliga alkemiska re
cepten. Inspirerad av sina alkemiskt kunniga bröder 
på kontinenten skrev Peder Månsson boken ”Läke- 
bok”. Den innehåller bland annat alkemiska recept 
på guldtillverkning.

Vid samma tid som Peder Månsson verkade i klostret 
bodde och arbetade Jon Beltare i stadsdelen Sanden i 
Vadstena. Hans namn antyder att han huvudsakligen 
försörjde sig på att tillverka remmar och bälten. På en 
av tomterna i Sanden, möjligen Jons, hittade vi avfalls- 
rester från ässjor, deglar och metallslagg. Vid närmare 
analys av slaggen visade sig att en ovanlig aktivitet 
ägt rum i bältarens verkstad. Slaggen innehåller kop
par, antimon, arsenik, tenn, zink, kobolt och nickel. 
De två sistnämnda grundämnena upptäcktes egentli
gen inte förrän på 1700-talet. Antimon och arsenik är 
i sin tur typiska alkemistämnen. De finns inte natur
ligt i Sverige utan måste ha importerats från konti
nenten. Slaggerna på bältarens tomt är spår efter idoga 
försök och experiment med att tillverka guld! Och var
för inte, Peder Månsson kanske besökte Jon Beltare i 
Sanden och 
berättade för 
honom om 
alkemins hemligheter.
Tanken är fascinerande.
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Funderingar kring ett visthus

1998 fanns det nästan ingen
ting kvar av visthuset, bara 

de kvarlämnade golv
brädorna och svackorna 
från de borttagna syll- 
stenarna. Huset hade le
gat på tomtens baksida, 

utmed den kullerstenlag- 
da gränden. Det var gans

ka litet, ungefär 3,5x4 meter 
men byggt med omsorg. Under 

trägolvet hade man lagt ut ett decimetertjockt lager 
av sand och tiotusentals skärvor krossat fönsterglas. 
Krossat glas är ett enkelt men effektivt sätt att hålla 
möss och råttor borta. Förvarade man saker i huset 
som lockade till sig snyltgäster?

Jaha, säger kanske någon, ännu ett visthus, vad är 
det med det då? Ja, kanske är det inte så speciellt. 
Men just det här huset och dess kvarlämnade rester 
leder tankarna vidare. I svackorna efter grundstenar
na låg nämligen tolv mynt kvar. De var alla från drott
ning Kristinas tid, 1/4 öringar från 1630 - 40-talen.

Varför var de lagda där, och varför hade de läm
nats kvar när huset i övrigt var så noggrant rivet? Att 
mynten var av låg valör redan vid 1600-talets mitt 
kanske kan förklara varför de inte hade plockats upp 
vid rivningen, men kvar står frågan; varför hade man 
lagt dit dem?

Så kallade husoffer, det vill säga ett föremål info
gat i huskonstruktionen i mål och mening att bringa 
byggnaden lycka, är inte helt ovanliga. I förhistoriska 
hus kan man till exempel hitta stenyxor i stolphålen. 
Från medeltiden förekommer det inmurade katter eller 
ormar i eldstaden eller under tröskelstenen. Var de tolv 
mynten ett husoffer?

Var det något speciellt med just det här visthuset 
som gjorde det särskilt angeläget att sörja för dess 
lycka? Förmodligen kommer vi aldrig att få reda på 
hur det förhåller sig med den saken. Man kan dock 
fundera kring om det finns något samband mellan 
mynten, allt krossat fönsterglas, husets användning, 
dess omsorgsfulla rivning och kvarlämnandet av mynten 
- och i så fall hur ser sambandet ut...
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hänge med örnmotiv påträffats. Fyndet härstammar 
från vendeltid och övergången mellan slutet av 500- 
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för båda ringarna till ett sammanlagd summa på 37 000 
kronor. Armringarna förvaras nu på Historiska Museet 
i Stockholm.

Oldeberg, A. 1966. Metallteknik under vikingatid och 
medeltid. Stockholm.

Roesdahl, E. (red). 1992. Viking og Hvidekrist. Nor
den og Europa 800 - 1200. Katalog till den 22. 
Europarådsudstilling. Köpenhamn.

Stålbom, U. 1998. Ett fynd av två vikingatida guld- 
armringar från Dömestad. Riksantikvarieämbetet. 
Avdelningen för arkeologiska undersökningar. Rap
port UV Linköping 1998:55. Linköping.

"Visten reste denna efter Björn sin broder"
Runstenen är rest intill en äldre vägslinga av väg 210 
mellan Gistad och Söderköping, mitt för infarten till 
Lunnebjörke gård i Skärkinds socken, Norrköpings 
kommun. Den dateras tilli000-talet e Kr, det vill säga 
senare delen av vikingatiden.

Larsson, L. Z. 1994. Arkeologisk utredning, etapp 1. 
Gothia Airport. Riksantikvarieämbetet. Avdel
ningen för arkeologiska undersökningar. Rapport 
UV Linköping 1994:6. Linköping.

Härskaren och kulten
Amulettringarna och benen är daterade till yngre järn
ålder, ca 700 - 1000 e Kr. De undersöktes 1992 vid 
Borgs säteri utanför Norrköping. Fynden finns nu på 
Historiska Museet i Stockholm.

Den poetiska Eddan. Översättning Björn Collinder 
1964.

Nielsen, A-L. 1996. Hedniska kult - och offerhand
lingar i Borg. Ett uttryck för gårdens centrala be
tydelse under yngre järnålder, (red) Engdahl, K. & 
Kaliff, A. Religion från stenålder till medeltid. Riks
antikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska 
undersökningar, skrifter nr 19. Linköping.

Åqvist, C. 1996. Hall och harg - det rituella rummet, 
(red) Engdahl, K. & Kaliff, A. Religion från sten
ålder till medeltid. Riksantikvarieämbetet. Arkeo
logiska undersökningar. Skrifter nr 19.

Holmqvist, W. 1979. Vikingar på Helgö och Birka. 
Stockholm.

61



Runor och drakar
Gravmonumentet hittades i samband med undersök
ningen av Klosterstad/Clastadh/Klåstad rundkyrka 
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köping.

Granlund,}. 1969. Räfsa. Kulturhistoriskt lexikon för 
nordisk medeltid 14.

Lindeblad, K. & Menander, H. 2000. Trehundra år i 
Hagan. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för 
arkeologiska undersökningar. Rapport UV Öst 
2000:36. Linköping.

Myrdal, J. 1999. Jordbruket under feodalismen. Det 
svenska jordbrukets historia. Band 2. Stockholm.

Hästen och människan
Sporren kommer från utgrävningarna i stadsdelen San
den i Vadstena. Det är en s k piksporre, daterad till se
nare delen av medeltiden.

Folin, N. m fl (red) 1985. Medeltidens ABC. Stock
holm.

Hedvall, R. 2000. Stadsgårdar i den senmedeltida 
stadsdelen Sanden, Vadstena. Riksantikvarieämbe
tet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar. 
Rapport UV Öst 2000:26. Linköping.

Orrling, C. (red) 1995. Vikingatidens ABC. Stockholm. 
Sundqvist, A. 2001. Hästarnas land - Aristokratisk 

hästhållning och ridkonst i Svealands yngre järn
ålder. Uppsala.

Ett chrismatorium från Linköping
Locket är 98 milimeter och väger 145 gram, tillverkat 
i en kopparlegering. Det kan dateras till 1400-talet 
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Sedan slutet av 1980-talet har 
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