
Forntidens östgötar i nytt ljus
Red. Anders Kaliff, Mats Larsson

Héléne Borna, Ann-Lili Nielsen, Rikard Hedvall, Ulf Stålbom, Karin Lindeblad

ł ^ jn 1nKi]
■ jm Wp
i m WÅwl/lfi
" \mLMlA 1 LÄ -

Riksantikvarieämbetet
BYRÅN FÖR ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 
a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 
inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET













En väg med historia





En väg med historia
Forntidens östgötar i nytt ljus

Red. Anders Kaliff, Mats Larsson 

Redaktionsgrupp :
Héléne Borna, Ann-Lili Nielsen,

Karin Lindeblad, Rikard Hedvall, Ulf Stålbom

Inbjudna skribenter:
Christina Lindgren, Annmarie Christensson



© Copyright medverkande författare samt 
Byrån för arkeologiska undersökningar. 
Kopiering eller eftertryck medges endast 

med utgivarens skriftliga tillstånd. 
Kartmaterialet i boken är publicerat med 

tillstånd av Statens Lantmäteriverk. 
Renritningar, Mari-Atme Grönwall, Anders Kaliff 

Foto, om inte annat anges, respektive artikelförfattare 
Omslagsfoto, Håkan Aldén 

Faktagranskning, Kristina Lamm 
Layout, Göran Skarbrandt 

Tryck, Fälths Tryckeri 
Värnamo 1992

Texten är satt med Palatino 10 punkter 
och tryckt på Silverblade 130 grams papper.

Ett stort tack till Vägverket som i egenskap av entreprenör 
finansierat utgrävningarna.

Böcker och informationsmaterial kan beställas från 
Byrån för arkeologiska undersökningar 

Redaktionen/Hk Box 5405 114 84 Stockholm

ISBN 91-7192-873-1



Innehåll

Förord 7

En väg med historia • Anders Kaliff 9 

Kulturlandskapet och människan under 9000 år • Anders Kaliff 13 

Landskapshistorien speglad i äldre kartor • Anders Kaliff 22 

Leverstad - en rastplats för 6000 år sedan • Christina Lindgren 27 

Borg - en rik bygd under järnåldern • Héléne Borna 31 

Gård och gravfält vid Klinga • Ulf Stålbom 37 

Hällristningar - förhistoriens bilderbok • Rikard Hedvall, Ann-Lili Nielsen 47 

Herrebro - Östergötlands äldsta marknadsplats • Ann-Lili Nielsen, Karin Lindeblad 55 

Skälv - en stormannagård med gravfält från äldre järnålder • Anders Kaliff 65 

Konservering av arkeologiska metaller • Annmarie Christensson 73 

Brons och järnåldersbygd i nytt ljus • Mats Larsson 83

Litteraturtips 89





Förord

D
en här boken handlar om de arkeologiska 
undersökningar som Riksantikvarieäm
betet bedrivit i samband med utbygg
naden av den nya E4:an mellan Lövstad och 

Norrköping. Undersökningarna som pågick under 
åren 1988 — 1990 har givit en mängd nya och 
intressanta resultat som i hög grad bidragit till att 
skapa en klarare bild av Norrköpingstraktens 
förhistoria.

En av de viktigare nyheterna är att vi här funnit 
spår av ett maktcentrum som etablerades redan 
under järnåldern. Förutsättningarna för en sådan 
etablering var mycket goda med tanke på de 
kommunikationsmöjligheter som fanns genom 
närhet till hav och vattenleder in mot landet.

Undersökningarna inför E4:ans fortsatta ut
byggnad, förbi Norrköping, planeras fortsätta 
under 1992 — 1994 och vi förväntar oss bl.a. att 
finna lämningar av en vikingatida stormannagård 
vid Borgs säteri.

Riksantikvarieämbetet har under de senaste 25 
åren bedrivit en mycket omfattande arkeologisk 
undersökningsverksamhet i Östergötland.

Många stora undersökningar skedde i sam
band med expansionen av Linköping men också 
i viss mån Norrköping och Mjölby under 60-, 70- 
och 80-talen. I mycket stor utsträckning har dock 
utbyggnaden av vägnätet medfört att många både 
stora och intressanta grävningar skett. Här har 
dragningen av den moderna E4:an spelat en viktig 
roll. Vägen skär igenom de gamla centralbygderna 
kring Linköping och Norrköping.

Undersökningarna styrs helt av markexploa
teringar vilket bl.a. innebär att vi inte kan välja 
undersökningsobjekt själva. Genom stor erfaren
het och ökade kunskaper kan vi ändå få ut mycket 
information genom våra grävningar.

Fram till 1983 sköttes verksamheten från Stock

holm men undan för undan etablerades en lokal 
verksamhet i länet och 1989 öppnade Riksantik
varieämbetet ett lokalkontor i Linköping. För när
varande är vi 19 personer som arbetar i Linkö
ping. Arkeologerna är alla specialister inom olika 
tidsperioder och ämnesområden. Verksamheten 
omfattar såväl undersökningar av boplatser och 
gravar från stenålder, bronsålder och järnålder 
som medeltida lämningar på landsbygd och i 
städer.

Någon sammanställning av det nyare under
sökningsmaterialet har inte gjorts. De större över
siktliga arbetena är huvudsakligen från första 
hälften av 1900-talet. 1925 gav Arthur Norden ut 
en bok om "Östergötlands bronsålder". Denna 
efterföljdes av "Östergötlands järnålder" som kom 
ut i tre delar under åren 1929,1938 resp 1943.

Nästa stora arbete var Erik Oxenstiernas bok 
"Die ältere Eisenzeit in Östergötland" som var en 
sammanställning av alla undersökta gravar från 
stenalder, äldre järnålder i Östergötland. Kun
skapsläget idag är helt annorlunda varför vi nu 
har ett annat och mer spännande perspektiv på 
arkeologi.

Mot bakgrund av detta föddes tanken att ge ut 
en bok i mer lättillgänglig form. Boken har lokal 
anknytning och vänder sig i första hand till den 
intresserade allmänheten som kanske inte så ofta 
söker sig till de enskilda undersökningsrapporter 
som ges ut för varje grävning.

Vi tackar vägverket som varit entreprenör för 
vägbygget samt inbjudna arkeologer — författare 
som gjort denna bok möjlig.

Linköping den 28 september 1992

Ragnhild Fernholm 
Regionkontoret i Linköping
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En väg med historia
Anders Kaliff

D
en nya motorvägssträckningen för E4:an, 
från Lövstad till Norrköping, passerar 
genom ett landskap som är rikt på läm
ningar från vårt förflutna. Vägar med ungefär 

samma sträckning har funnits i området sedan 
förhistorisk tid. Under medeltid gick den s.k. 
Eriksgatan fram här. Så kallades den väg som 
Sveakungen färdades när han skulle godkännas 
som kung också i övriga svenska landskap. Även 
om vattenvägarna på den tiden spelade större roll 
än idag bör Eriksgatan ha varit så nära man kan 
komma en medeltida motsvarighet till dagens 
europaväg. Äldre lantmäterikartor visar att vägen 
alltsedan 1600-talet och fram till idag haft nästan 
exakt samma läge. Dagens vägbygge är alltså ett 
led i en lång historisk kontinuitet, där varje tid 
lämnat sina spår i landskapet.

Kulturminneslagen och arkeologin

Ett motorvägsbygge är naturligtvis på många sätt 
ett stort ingrepp i såväl natur som i kulturmiljön. 
Oavsett hur en ny vägsträckning skulle ha placerats 
in i miljön stod det därför klart att fornlämningar 
skulle beröras av vägbygget. Vi arkeologer kopp
lades därför in på ett tidigt stadium, för att utreda 
vilken typ av arkeologiska lämningar som fanns 
och hur stora områden som skulle påverkas. Enligt 
kulturminneslagen måste en exploatör som får 
tillstånd att bygga på en f ornlämning också bekosta 
en arkeologisk utgrävning av denna. Syftet med 
lagen är i första hand att skydda och bevara våra 
fornlämningar. 1 de fall detta inte går görs en 
arkeologisk undersökning, vilket ger stora möjlig
heter till ökad kunskap om det förflutna.

Vy över den blivande 
motorvägens sträckning 
och de platser där 
arkeologiska 
undersökningar har ägt 
rum. Bilden är tagen 
från grav fält et vid 
Klinga i riktning mot 
Borgs kyrka och 
Norrköping.
I förgrunden syns delar 
av gravfältet under 
pågående utgrävning. 
Foto: Anders Kaliff
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Lagstiftningen kring våra fornlämningar har i 
sig gamla anor och går delvis tillbaka till stor
maktstiden på 1600-talet. Lagarna fastställdes från 
början i en ambition att kunna visa fram en historia 
och ett kulturarv som låg i linje med tidens poli
tiska intressen. Riksantikvarieämbetet skapades 
vid samma tid som en central instans för att 
skydda kulturarvet. Lagen om skydd av forn
minnen har sedan utvecklats och förändrats fram 
till idag. Kulturminneslagen av idag fastställdes 
1942 men reviderades delvis 1989.

Exploateringsgrävningarna 
- en viktig del av arkeologin

Även om huvudmålsättningen alltid är att bevara 
vårt kulturarv genom att undvika ingrepp i 
kulturhistoriskt känsliga miljöer, så kan man i det 
moderna samhället inte undvika att vissa forn
lämningar måste tas bort. Det är därför viktigt att 
vi får tillfälle att undersöka och dokumentera

dessa och använda resultaten i forskningen. Den 
här typen av exploateringsundersökningar utgör 
huvuddelen av alla utgrävningar som görs i 
Sverige. Det mesta av det nya arkeologiska käll
material som kommer forskningen till del har 
alltså sin grund i olika typer av byggnation och 
annan exploateringsverksamhet.

En av fördelarna med det här slaget av arkeo
logiska undersökningar är att vi får möjlighet att 
undersöka stora fornlämningskomplex. Nackde
len kan vara att vi inte själva väljer de objekt som 
ska undersökas. Men en fördel är, att det slump
mässiga urval som en exploatering utgör, ger 
stora möjligheter till nyupptäckter. Vid en ren 
forskningsgravning har man i allmänhet från bör
jan helt andra förutsättningar.

De flesta arkeologiska undersökningar utförs 
av Riksantikvarieämbetets byrå för arkeologiska 
undersökningar. Vid stora undersökningar sker 
det arkeologiska arbetet i nära samarbete med 
uppdragsgivaren, som i detta fall varit Vägverket, 
Vägförvaltningen i Östergötland.

Bild t.h: Ny sträckning 
av E4:an.
Renritning:
Charlotta Franzén

Bild t.v: Avtorvning 
inför förundersökning. 
Foto: Hans Grönberg
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Förarbetet inför en utgrävning

Det förberedande arbetet inför en utgrävning är 
mycket viktigt för att man som arkeolog ska veta 
vad man kan förvänta sig och vilka frågeställningar 
man bör ha inför utgrävningen. Detta är också 
viktigt för att bedöma hur lång tid en utgrävning 
kommer att ta. Det sista var i det här fallet inte 
minst betydelsefullt för att det arkeologiska arbetet 
och vägbygget skulle kunna samordnas på ett 
smidigt sätt.

Det arkeologiska arbetet börjar i regel med 
studier av arkivmaterial och en inventering av det 
aktuella området. Vi inriktar oss då på topogra
fiska lägen som vi av erfarenhet vet har varit 
lämpliga för boplatser, gravfält etc. Kända forn- 
lämningar finns markerade på den ekonomiska 
kartan och dessa försöker man undvika så långt 
det går, vid byggnationer av olika slag. Ofta finner 
man vid förarbetet inför en exploatering omfat
tande fornlämningar, som tidigare varit okända. 
Det är då länsstyrelsens sak att bestämma om 
fornlämningen får grävas ut och området bebyg

gas, eller om den är så unik att den måste bevaras 
för framtiden.

Efter inventeringen görs i allmänhet en fosfat
kartering av de områden som är intressanta. Näs
tan all männsklig aktivitet, avfall från boplatser, 
gödsel etc, ger en förhöjd fosfathalt i marken. 
Genom att mäta denna kan vi få en indikation på 
om det inom ett område finns boplatser och andra 
lämningar. Nästa steg är att göra förundersök
ningar på dessa platser. Vi gräver då provschakt 
med grävmaskin för att säkrare komma under
fund med vilka fornlämningstyper som finns och 
inom hur stora ytor. Dateringar kan vi få genom 
föremålsfynd, t.ex. keramik, och genom kolprov 
från eldstäder. Vid åldersbestämning av kol mä
ter man halten av kolisotopen 14C som finns i allt 
organiskt material. Halten 14C avtar med en jämn 
och mätbar hastighet.

Med dessa metoder upptäckte vi utmed E4:ans 
planerade sträckning flera fornlämningsområden 
som vi nu har undersökt. De olika kapitlen i den 
här boken beskriver resultaten från de mest in
tressanta utgrävningarna.

Motala ström

'.*• Borgs säteri

SL Herrebro

Klinga
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Bild t.v: Under yngre stenålder sträckte sig en havsvik in i området sydväst om Norrkö
ping. Genom landhöjningen avsnördes denna under äldsta delen av bronsåldern, ca 1500 
f.Kr. Kartan visar vilka områden som låg under vatten när havsytan låg 25 meter högre än 
idag —för ungefär 4000 är sedan. Bild t.h: Strandlinjen i modern tid.
Ur allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Medgivande 92.0456.
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Kulturlandskapet och 
människan under 9 000 år

Anders Kaufe

• •

Ö
stergötland är ett landskap med mycket 
omväxlande topografi och olika land
skapstyper. Detta har i alla tider präglat 
befolkningens spridning och näringsfång. Invand

ringen av människor i landskapet följde tätt i in
landsisens spår. Sedan östra mellansverige blivit 
helt isfritt ungefär 7000 år f.Kr. höjde sig landet 
sakta ur havet — efter att under lång tid ha blivit 
nedtryckt av de väldiga ismassorna. De mera hög
länta områdena i landskapet, vilka tidigt kom att 
ligga över havsnivån, blev befolkade av jägare och 
samlare redan långt innan kunskapen om jordbruk 
hunnit till Skandinavien — under det som brukar 
kallas mesolitisk tid (ca 7000 — 4200 f.Kr.).

Det landskap, som de första innevånarna hade 
att utnyttja, var kargt, med en tundralik vegeta
tion. De första skyddande träden utgjordes av en 
gles björkskog som efter hand fick allt starkare 
inslag av bl.a. tall och asp. Den tidigaste befolk
ningen livnärde sig i huvudsak på jakt och fiske. 
Man förde ett nomadiskt liv och följde bytesdjurens 
vandringar över stora områden.

Klimatet blev långsamt allt varmare och fukti
gare och landskapet kom så småningom att till 
stora delar täckas av en tät ekblandskog. Under 
den här perioden — som brukar kallas atlantisk 
tid (6000 — 3000 f.Kr.) — låg medeltemperaturen 
ca 2 — 3 grader högre än idag. Den naturtyp som 
utvecklades brukar kallas för den "atlantiska ur
skogen" och bjöd på möjligheter till ett mycket 
varierat näringsfång. Jakt och fiske kunde kom
pletteras med en varierad föda av olika vege- 
tabilier. Vid utgrävningarna för E4:an fann vi 
också spår av liknande tidiga bosättningar vid 
Leverstad i Borgs socken. De föremål av slagen 
och bearbetad kvarts som grävdes fram på plat
sen har troligen brukats på en säsongsbunden

fiskelokal vid den forna havsstranden. Resultaten 
från den undersökningen presenteras närmare 
längre fram i boken. Även den västra delen av 
Östergötland, och då speciellt trakten kring T åkern, 
är rik på fynd från mesolitisk tid.

Man tror att livet för dessa jägare och samlare 
var ganska bra. Den rika tillgången på föda gjorde 
att man på relativt kort tid fick ihop till sin över
levnad. Tid fanns över till annat, och vi kan också 
se att boplatserna och den sociala organisationen 
blev mera utvecklade. Både enstaka gravar och 
större gravfält — som det vid Skateholm i Skåne 
— visar att man med omsorg tagit hand om de 
döda. Gåvor i form av redskap och djurtänder 
finns med i gravarna och speglar kanske en tro på 
ett liv efter detta, där man ansåg att den döde 
behövde dessa föremål.

Från jägare till bofasta bönder

Kunskapen om jordbruket spred sig successivt 
från sydöstra Europa och nådde Skandinavien 
omkring 4200 f.Kr. Den arkeologiska period som 
då tar sin början brukar benämnas neolitisk tid, 
eller yngre stenålder. Att man övergick till jord
bruk och djurhållning kan ha haft flera orsaker. 
Klimatet blev åter kyligare och försörjnings
möjligheterna kan ha försämrats. Genom att hålla 
tamdjur och bruka jorden kunde man bli mera 
bofast och försörja fler människor på en mindre 
areal.

De nya näringsfången var från början ett kom
plement till jakt och fiske men fick ganska snabbt 
ökad betydelse. Jordbrukets frammarsch kan vi 
spåra genom att studera frekvensen av pollen från
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olika växter i prover från kärr och mossar. Man 
kan se att ytor röjdes för åkrar och betesmark, 
medan vissa lövträd bl.a. almen gick kraftigt 
tillbaka.

Tidiga boplatser från neolitisk tid har i Öster
götland påträffats i den forna strandkanten, på 
sydsluttningarna från Kolmården ned mot B rå
viken. Flera boplatser blev undersökta där redan 
tidigt under 1900-talet, bl .a. vid Säter och Fagervik. 
Keramiken som man finner på dessa boplatser är 
mycket karaktäristisk med små gropar i ytan. Den 
s.k. gropkeramiska kulturen är uppkallad efter 
denna keramiktyp.

Som tidigare nämnts är Tåkernbygden mycket 
rik på lämningar från stenåldern. Mest känd är 
utan tvekan Alvastra pålbyggnad som är belägen 
i Dags mosse. Utgrävningar på platsen har skett i 
flera omgångar, senast omkring 1980. Pålbygg- 
naden var, som namnet antyder, uppförd som en 
plattform vilande på träpålar ute i den forna sjön. 
Den var troligen inte en boplats i vanlig bemär

kelse, utan snarare en kult- och samlingsplats där 
människor samlades vid speciella tillfällen. På 
Ombergs östsluttning ned mot Tåkern vid Tyske- 
ryd, gjordes en mycket ovanlig upptäckt vid en 
förundersökning sommaren 1991. Då påträffa
des gravar som kan vara samtida med, eller 
möjligen något yngre, än pålbyggnaden vid 
Alvastra.

Ett bofast liv och ett något kallare klimat gjorde 
att man började uppföra stabilare och mera per
manenta hus. Dessa konstruerades som två- 
skeppiga byggnader, med en rad stolpar i mitten, 
vilka bar upp taket. Spåren efter dessa stolpar 
visar oss idag husens lägen och hur de varit 
konstruerade. De senaste årens utgrävningar i 
Östergötland har givit nytt ljus åt dessa våra 
tidigaste bondgårdar. Spår av hus från bonde
stenåldern — neolitikum — har de senaste åren 
kommit fram vid utgrävningarna i kvarteret Pa
ragrafen i Linköping samt intill Motala ström 
nära Brunneby.
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Under den sista fasen av stenåldern dyker det 
upp en ny typ av yxor i fyndmaterialet — en typ 
av stridsyxa, vars form kan påminna om en kanot. 
De brukar också kallas båtyxor. Samma typ av 
yxor blir vid den här tiden vanliga över stora delar 
av norra Europa. Stenåldersforskarna trodde förr 
att detta berodde på en invasion av en helt ny 
folkgrupp österifrån. Idag betraktar de flesta det 
som naturligare att tänka sig en långsam och mera 
fredlig vandring av kulturer och föremålsformer. 
En känd grav från denna tid grävdes ut, i början 
av 1950-talet, vid Bergsvägen i Linköping. I grav
en låg en kvinna och en man, begravda tillsam
mans med sin hund. Graven kan än idag beskådas 
i den permanenta utställningen på Östergötlands 
länsmuseum.

Delar av Östergötland var också under förhis
torisk tid en rik jordbruksbygd och redan tidigt 
kom vissa områden i landskapet att få större 
betydelse än andra. Man kan se en relativt tydlig 
indelning av landskapet i tre centralområden re

dan under bronsåldern (1800 — 500 f.Kr.). Denna 
tredelning av landskapet har sedan haft viss bety
delse ända fram i medeltid. Arkeologiskt kan vi 
urskilja dessa områden genom en större före
komst av både gravfält, metallfynd och inte minst 
områden med hällristningar.

Att vissa områden fått en större betydelse än 
andra kan dels bero på goda möjligheter att be
driva jordbruk, vilket var basnäringen, men också 
genom goda möjligheter till kommunikation och 
handel. De tre tydligt urskiljbara centralbygderna 
i Östergötland är området mellan Tåkern och 
Hästholmen, Linköpingstrakten söder om Roxen 
samt området söder och sydväst om Norrköping. 
Inom det sistnämnda området ligger de platser 
som vi har undersökt i samband med E4:a- projek
tet. Det är också i dessa bygder man finner de tre 
hällristningsområden med figurristningar som är 
kända i Östergötland. Det största av dessa har sitt 
centrum vid Himmelstalund utanför Norrköping. 
Inom det västra centralområdet, kring Tåkern,

Bild t.h:
Spår av ett hus 
från neolitisk tid, 
vid Brunneby.
De blå käpparna 
markerar läget 
för tak- och 
väggstolpar.
Foto:
Mats Larsson

Bild t.v:
Försök till 
rekonstruktion 
av det utgrävda 
huset som det 
kan ha sett ut i 
den verkliga 
miljön.
Teckning:
Tor Morisse
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finns också ett antal storhögar — gravar som i 
flera fall daterats till bronsåldern.

Från stenålder finns inga tecken på att brandgravskick 
tillämpats i mellansverige. De döda blev begravda 
obrända. Föremål lades ned i gravarna som gravgåvor, 
t.ex. metkroken på bilden. En del föremål påträffas som 
lösfynd, t.ex. skrapan och yxan av flinta, men kan också 
komma frän bortplöjda gravar. Foto: Rikard Hedvall

Centralbygden söder om Norrköping

Den havsvik som under yngre stenåldern sträckte 
sig in i området söder om Norrköping, avsnördes 
genom landhöjningen från havet ungefär 1500 år 
f.Kr. Området var tidigare ett skärgårdslandskap 
och påminde säkert om dagens östgötska skärgård. 
Fynd av stenyxor, flintskäror och andra redskap 
visar att här fanns en bofast befolkning som ägnade 
sig åt jordbruk. Den forna havsviken utvecklades 
med tiden till flera grunda sjöar, vilka så små
ningom växte igen och ombildades till kärr och 
mossmark. Sjön Glan är en rest av den forntida 
havsviken, liksom Herrebro och Resebro mossar.

Folkmängden ökade successivt och under 
bronsåldern (1800 — 500 f.Kr.) kom området 
söder om Norrköping att bli allt mer betydelse
fullt. Detta visar inte minst de många hällrist
ningarna varav flertalet ristades under yngre 
bronsåldern — vanligtvis på berghällar som låg 
nära den dåtida stranden. Den vanligaste tolk-

Brandgrav från 
yngre bronsålder vid 
St. Sjögestad i Vreta 
kloster socken.
De brända benen har 
lagts i en urna, 
vilken placerats på 
gravfältet.
Graven var en s.k. 
"flatmarksgrav" som 
inte hade någon 
gravmarkering ovan 
jord.
Foto: Ragnhild 
Fernholm

16



ningen av ristningarna är att de har haft en religiös 
innebörd. Möjligen kan man i bilderna uttolka en 
religion med inslag av fruktbarhetskult och sol
dyrkan. Troligen har hällristningsområdena fung
erat som centrala samlingsplatser för den dåtida 
religiösa kulten.

I Norrköpingstrakten har också ett flertal före- 
målsfynd av brons påträffats — bl.a. svärd och 
halsringar — som visar på en rikedom inom 
området. Dessa lösfynd av bronsföremål har i 
flera fall blivit nedlagda som offergåvor till någon 
gudom. Offren sänktes ibland ned i en sjö eller 
våtmark. Många sådana föremål hittades vid 
utdikningar och sjösänkningar under slutet av 
1800- och början av 1900-talet.

Gravfynden kan berätta om människorna

Gravarna är jämte hällristningarna den forn- 
lämningstyp som kan säga mest om religion och 
föreställningsvärld i förhistorisk tid. Gravarna 
och gravgåvorna kan också ge en uppfattning om 
befolkningens storlek och om sociala skillnader. 
Osteologer — dvs. benexperter — kan studera 
kön, kroppskonstitution och även vissa sjukdomar 
utifrån benmaterialet. Detta är ofta möjligt även 
då den döde blivit kremerad. Brända ben har 
faktiskt en stor fördel, genom att de inte löses upp 
av sura jordar.

Från och med slutet av bronsåldern och fram 
till kristendomens införande på 1000-talet e.Kr. 
var det vanligast att de döda kremerades på 
gravbål i det fria. Förmodligen skedde det på ett 
liknande sätt som vi idag kan beskåda i hinduiska 
och buddistiska länder. Benresterna samlades 
sedan upp från bålplatsen och placerades på 
gravfältet — ofta i en urna av keramik. De tidi
gaste brandgravarna saknar oftast en markering 
ovan jord. Flera sådana "flatmarksgravfält" från 
yngre bronsålder har undersökts i Östergötland.

Under äldre järnålder blir det vanligt med 
flacka gravmarkeringar av sten — s.k. sten-

sättningar. Dessa är ofta runda och lagda med 
endast ett lager sten. En sådan gravöverbyggnad 
kan innehålla flera begravningar. Både gravmark
eringen och själva gravgömman varierar mycket 
i sitt utförande. Arkeologin börjar bli allt bättre på 
att kunna datera järnålderns gravar utifrån detta. 
Dateringarna blir säkrare för varje nytt gravfält vi 
får möjlighet att utforska. Hur arkeologiska un
dersökningar av gravfält går till och vilka resultat 
man kan få fram beskrivs längre fram i kapitlen 
om gravfälten vid Klinga och Skälv.

De undersökta gravfälten visar ofta en mycket 
lång kontinuitet. Både Fiskebygravfältet sydväst 
om Norrköping och gravfältet vid Tift nära Linkö
ping har använts under i stort sett hela järnåldern 
(500 f.Kr. —1050 e.Kr.) — alltså under halvtannat 
årtusende! Det är ett fascinerande perspektiv, att 
denna tidsrymd är längre än tiden som idag gått 
sedan den sista begravningen ägde rum på grav
fälten.

Hoprasade och nedsjunkna hägnader, s.k. stensträngar, 
är en vanlig fornlämningstyp från äldre järnålder i 
Östergötland. Då det överliggande markskiktet har 
avlägsnats, framträder stensträngarna oftast mycket 
tydligt. Foto: Ragnhild Fernholm
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Åter hårdare klimat — "Fimbulvintern"

Ungefär 500 år f.Kr. inträffade en kraftig klimat
försämring i hela Skandinavien, möjligen det som 
i sagorna senare kommit att kallas "fimbulvintern". 
Orsaken till att denna köldperiod avsatt ett så be
stående intryck i folkmedvetandet är förmodligen 
att flera förändringar i gårdsbebyggelse och djur
hållning tvingades fram. Vintertid var man nu 
tvingad att hålla djuren inomhus, medan de 
tidigare hade kunnat gå ute hela året. Hus
lämningar som grävts ut bl.a. vid Mjärdevi nära 
Linköping visar att människor och djur samsades 
i samma byggnad, fast i olika delar — troligen för 
värmens skull.

De tidigare utbredda skogarna med ädellövträd 
försvann och ersattes efter hand av granskog. 
Granskogen blev dock aldrig ett dominerande 
inslag i Östergötland under äldre järnåldern.

Under den äldsta delen av järnåldern verkar 
gårdarna ha legat mera utspridda än senare, och 
oftast inte utgjort bybildningar. Utgrävningar och 
kulturgeografiska undersökningar tyder på att 
vissa gårdar var byggda som ensamgårdar. Från 
gården förde man djuren till betet på utmarkerna, 
genom speciella hägnadssystem av stengärdes- 
gårdar. De hoprasade och ofta nedsjunkna res
terna av dessa hägnader brukar kallas för sten
strängar. Stensträngsystemen är typiska för äldre 
järnålderns sätt att utnyttja marken för bete och 
slåtter. Dessa hägnadssystem kan ibland följas 
kilometervis ute i markerna.

I Östergötland finns flera stora stensträngsystem 
bevarade i hagmarker — inte minst i området 
mellan Norrköping och Linköping. Vid Halleby 
och Fläret har kulturgeografer och arkeologer 
undersökt flera s.k. fossila odlingslandskap, vilka 
går tillbaka till äldre järnålder. Fossila odlings
landskap kallas områden som inte blivit påver
kade av modernt jordbruk. De innehåller därför 
mycket välbevarade spår av forntida åkrar och 
hägnader. Det vi idag vet om den äldre järnålderns 
gårdar och odlingssystem bygger på sådana kul
turgeografiska studier och på utgrävningsresultat.

Spår av den förhistoriska vegetationen

Genom pollenprover ur en borrkärna från Herre- 
brokärret har vi kunnat se att det ungefär samtidigt 
med klimatförsämringen under århundradena före 
Kr.f. framträder en kraftig ökning av enbusk- och 
ljungpollen. Detta tyder på en omfattande röjning 
för att skapa mer öppen betesmark. Man kan också 
se att lövträden går tillbaka. Ett delvis hedartat 
landskap har bildats och de kvarvarande lövträden 
har förmodligen utnyttjats i hagmarker och löv
ängar. Det sämre klimatet gjorde det nödvändigt 
att samla in vinterfoder till djuren. Förändringarna 
vid den här tiden utgjorde grunden till det öppna 
kulturlandskap som därefter funnits fram till vår 
egen tid. I och med dagens jordbruksomställningar 
är det alltså en mer än tvåtusenårig landskaps- 
historia som bryts.

En kontinuerlig odling av i första hand korn och 
vete utvecklades och kom att utgöra en av bas
näringarna. Denna odling pågick sedan i samma 
omfattning fram till tiden strax e.Kr. Därefter 
tycks en stagnation i åkerbruket inträda i området 
och ökningen av ek-, hassel- och askpollen tyder 
på att vissa betesmarker växte igen.

Vad växtpollen kan säga oss om land
skapshistorien. I ett borrprov från Herrebrokärret 
har vi kunnat studera pollenfrekvensen på olika 
nivåer i mossjorden och därigenom fått kunskap 
om vegetationsutvecklingen i området söder om 
Norrköping från yngre stenålder fram till äldre 
järnålder. Frekvensen av pollen pä olika nivåer 
visar hur vanliga olika trädslag och andra växter 
var. Dateringar pä skilda nivåer har kunnat göras 
med UC metoden, genom analys av förmultnade 
växtdelar i mossen. På 500-talet e.Kr. utvecklas 
delar av Herrebrokärret till ett lövkärr vilket sedan 
fungerat som ett effektivt pollenfilter. Då pollen 
saknas i kärret efter denna tid, kan borrprovet inte 
säga något om den senare vegetationsutvecklingen 
i det omgivande landskapet.
Upprättad av Ingemar Påhlsson 
Renritad av Mari-Anne Grömvall
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Maktkamp och vapenskrammel

Den framväxt av olika bygder, som tar sin början 
redan under bronsåldern, blir än tydligare när vi 
kommer fram i yngre järnålder. Under folkvand- 
ringstiden (400 — 550 e.Kr.) sker stora omänd
ringar i bebyggelsen och sättet att utnyttja marken. 
De kulturgeografiska undersökningarna har visat 
att hus av ny typ börjar uppföras. De tidigare ofta 
ensamliggande gårdarna slås troligen samman i 
bybildningar.

Stensträngsystemen upphör, förmodligen när 
bygemenskaperna börjar samordna markanvänd
ningen på ett nytt sätt. Vi vet ännu inte speciellt 
mycket om de vendeltida (550 — 800 e.Kr.) och 
vikingatida (800 — 1050 e.Kr.) gårdslägena. An
ledningen till att man sällan träffar på dessa vid 
utgrävningar, kan vara att de ligger på samma 
plats som senare tiders bytomter.

Det finns tecken på en förändring också i religi
öst tänkesätt under folkvandringstiden. Föränd
ringar i gravskicket kan för arkeologen ge en 
indikation på förändringar också i religion, även 
om det också kan ha andra orsaker. Den äldre 
järnålderns flacka stensättningar ersätts av högar 
eller stensättningar i flera skikt. Asareligionen 
som var förhärskande i Norden före kristendo
mens införande kan, enligt vissa forskare, ha haft 
föregångare i en fruktbarhets- och förfäderskult. 
Kanske var det under folkvandringstiden som 
asatron, i sin slutliga tappning, blev förhärskande 
i norden.

I gravarna från denna tid kan vi också ana 
ökade klyftor i samhället och framväxten av en 
härskarklass med krigiska förtecken. Mansgravar 
med praktfulla vapen nedlagda som gravgåvor är 
vanliga i Östergötland under de första århundra
dena av vår tideräkning — det man brukar be
nämna romersk järnålder. Importerade föremål 
av glas och ädelmetall visar på förbindelser med 
omvärlden och ett ökat välstånd hos de härskande 
familjerna. Denna skiktning av samhället kan också 
spåras i den skillnad som finns mellan olika grav
fält. Vissa undersökta gravfält från den här tiden
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saknar nastan helt fynd, medan andra innehåller 
gravar med mycket praktfulla gravgåvor. Ty
piska vapengravar har påträffats bl.a. på Grebo 
kyrkogård, vid Östervarv i Varvs socken samt vid 
en utgrävning 1988 i kvarteret Glasrutan i Linkö
ping. Mer än 80 gravar med vapen som gravgåvor 
är påträffade från den här tiden i Östergötland.

Det är troligt att lokala stormän, som troligen 
vunnit sina rikedomar genom handel och kanske 
plundring utomlands, lägger under sig allt större 
domäner. Stora folkvandringar och omvälvningar 
ute i Europa vid den här tiden återverkade säker
ligen också på livet i Skandinavien. Förändring
arna i Europa hängde samman med det Väst- 
romerska rikets undergång och hunnernas inva
sion från öster. Att nordbor reste ut i Europa och 
även tjänstgjorde hos främmande härskare, vet vi 
också genom skriftliga källor från andra länder. 
De gamla föreställningar som funnits, om ett 
barbariskt samhälle isolerat från omvärlden, stäm
mer knappast. Åtminstone inte vad det gäller de 
mera välsituerade grupperna i samhället.

Från folkvandringstiden finns det inte särskilt 
många rika gravfynd i Östergötland. Även här kan 
man alltså ana någon sorts kontinuitetsbrott. Under 
vendeltid återupptas skicket att gravlägga vissa 
döda tillsammans med praktfulla gravgåvor. Seden 
att lägga ned vapen i gravarna blir nu mindre vanlig. 
Detta kan möjligen spegla att kampen om makten är 
avgjord, och att denna har samlats hos vissa famil
jer. Vapnen som uppenbart maktspråk blir då min
dre viktigt att framhäva.

Ett rikt gravfält från vendel- och vikingatid 
undersöktes 1990, vid Västra Bökestad nära Lin
köping. Utgrävningen skedde i samband med 
Saab Scanias utbyggnad av den civila flygplans- 
fabriken i Linköping. Flera gravar innehöll rika 
uppsättningar av smyckepärlor i glas, en ganska 
vanlig gravgåva under vikingatid.

De skrivna källorna från nordiskt område un
der förhistorisk tid är tyvärr mycket sparsamma. 
Ett märkligt undantag utgör Rökstenen från 800- 
talet — vårt längsta dokument i runskrift! Delar 
av texten på stenen anspelar i poetiska och för

täckta ordalag på händelser, både samtida och 
redan då historiska, som utspelat sig ute i Europa. 
Bristen på skrivna källor inom vårt eget område, 
kan vi annars ofta kompensera med de arkeolo
giska fynden och vad dessa berättar.

Till vendeltidens Östergötland kopplas ibland 
de mytiska berättelserna om Bråvallaslaget och 
landskapets inlemmande i svearnas välde. Äldre 
tiders forskare ville förlägga dessa händelser till 
700-talet e.Kr. Ett av de områden som pekats ut 
som platsen för slaget är Kvillingeslätten, nord
väst om Norrköping. Ingen vet dock om denna 
berättelse enbart tillhör sagans värld eller om 
händelsen har verklighetsbakgrund. Flera fors
kare idag menar att en uppdelning i Svear och 
Götar inte bör tas så bokstavligt som man gjorde 
förr.

Småriken med ett planerat försvar

Under folkvandringstid kan man alltså ana en 
konsolidering av makten inom vissa områden. 
För Östergötlands del kan tre av dessa områden 
ha utgjorts av de tidigare beskrivna central
bygderna. Fornborgarna i landskapet, vilka delvis 
verkar vara anlagda i planerade system, har i flera 
fall dateringar till folkvandringstid. Östergötland 
är ett av de fornborgsrikaste landskapen i Sverige, 
med över 130 borgar. Borgarna har troligen anlagts 
som forsvarspunkter och kanske som samlings
punkter för en krigsmakt.

De hövdingar som ansvarat för detta har för
modligen haft sina säten ide olika centralbygderna. 
Ett troligt exempel på en sådan plats finns i områ
det väster om Linköping. En märklig fornborg vid 
Odensfors nära Ledberg har ibland tolkats som ett 
sådant maktcentrum. Namn som Ullevi och 
Mjärdevi i närheten ger vid handen att området 
också haft betydelse för kulten. Göta virke — 
försvarsvallen i Västra Husby — är en annan 
försvarsanläggning som visar på ett planerat för
svar av de centrala delarna av landskapet.

Under yngre järnåldern utvecklades det område
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som idag utgör Borgs och Östra Eneby socken 
alltmer till att bli en av flera betydelsefulla kultur
bygder i Östergötland. Området har goda kommu
nikationer via Motala ström både inåt landet och 
ut mot havet, vilket underlättade kommunikation 
och handelskontakter med omvärlden.

Även i detta område finns spår efter ett makt
centrum under yngre järnålder liknande det vid 
Ledberg. Namnet på Borgs socken kan ha sitt 
upphov i en förhistorisk borganläggning som 
legat intill Motala ström på nuvarande Himmel- 
stalundsfälten inte långt från Borgs säteri. Detta 
menade i alla fall arkeologen och Norrköpings- 
forskaren Arthur Norden. Resterna av denna borg 
återupptäcktes vid förarbetet inför E4:a-grävning- 
arna 1990. Borgen tycks ha varit av liknande 
konstruktion som den vid Odensfors och även ha 
anlagts i ett liknande läge. Bägge dessa borg

anläggningar har förmodligen fungerat som be
fästa stormannagårdar.

Borgen har effektivt spärrat av vattenleden in 
mot det inre av Östergötland och därmed även 
skyddat området runt Glan för anfall från havet. 
Borgen har också bevakat handelsleden in till den 
nyupptäckta vendeltida—vikingatida marknads
platsen vid Herrebro. Endast ett fåtal så tidiga 
marknadsplatser är kända och Herrebro är den 
enda hittills i Östergötland. Man kan tänka sig att 
en storman haft sitt säte i eller intill borgen och att 
denne styrt den lokala handeln och vunnit sitt 
välstånd därigenom. Detta vet vi ännu inte med 
någon säkerhet. Kanske är det i stället gården 
Skälv som varit hövdingasäte under järnåldern. 
Vissa fynd från utgrävningarna tyder på det. De 
olika platserna kommer att beskrivas mera ingå
ende i de följande kapitlen.

Motiven på
Ledbergsstenen ger oss en 
bild av vikingatiden i 
Östergötland — en tid då 
mäktiga hövdingar 
rustade skepp för 
handels- och 
plundringsfärder över 
havet. De gamla 
centralbygderna i 
Östergötland hade då 
växt samman till en 
enhet och en ny tid och en 
ny religion stod för 
dörren — den kristna 
medeltiden. Ledbergs
stenen finns på Ledbergs 
kyrkogård, nära 
Odensforsborgen och mitt 
i det gamla maktcentret i 
Svartåbygden.
Teckning av 
Anders Kaliff
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Landskapshistorien 
speglad i äldre kartor

Anders Kaliff

E
n metod för att studera kulturlandskapet i 
äldre tid är att använda gamla lantmäteri
kartor. Ett ämbetsverk med ansvar för lant
mäteri inrättades liksom Riksantikvarieämbetet 

under vid mitten av 1600-talet. De äldsta kartorna 
över landsbygden — den s.k. "Geometriska jorde- 
boken" — är också från denna tid. Det landskap 
som framträder på kartorna är jordbruksbygden 
som den såg ut före skiftena på 1700- och 1800- 
talen. Bylägen och markutnyttjandet på 1600-talet 
återspeglar förhållanden som då funnits under 
lång tid. Kartorna kan alltså ge viktig information 
om medeltidens bylägen och även äldre skeden. I 
många avseenden kan 1600-talets kartbild säkert

avspegla också den yngre järnålderns jordbruks
bygd. Storskiftet och Laga skifte förändrade i 
grunden ett jordbrukssystem och en bystruktur 
som funnits under lång tid och varit mycket 
seglivad.

Som arkeolog kan man också få "gratis" infor
mation om lägen för numera bortodlade gravar 
och andra fornlämningar utifrån kartorna. Även 
om inte 1600-talets lantmätare var intresserad av 
dessa stensättningar och gravhögar i sig, så mar
kerades de ändå ofta som en beskrivning av 
marktypen. Om man finner ett parti med stenrösen 
utsatta på en gammal karta, kan dessa alltså 
markera läget för ett gravfält.

Den äldsta kartan över Klinga säteris ägor frän 1699. Kartan är en s.k. geometrisk avmätning. Vägen mellan Linköping 
och Norrköping (till vänster på kartan) har samma sträckning som den haft fram till idag. Flertalet av de äldsta 
lantmäterikartorna är mycket dekorativa och har en stor detaljrikedom. Lantmätaren Adolph Castman har här avbildat 
sig själv med kartans skalstock i händerna. Karta från Statens Lantmäteriverk
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Kulturgeografer vid Stockholms universitet har 
utvecklat ett arbetssätt för att få ut mesta möjliga 
information från det äldre kartmaterialet. Meto
den går ut på att man ritar av all väsentlig infor
mation från originalkartan och sedan överför 
denna till dagens ekonomiska karta. Genom att 
anpassa kartbilden — vinkel- och avståndsfel är 
oftast inte så stora — får man ett överlägg med det 
historiska kulturlandskapet ovanpå vår egen tid.

Den äldsta kartbilden över Borgs socken

Utvecklingen i området under medeltiden och 
senare har vi kunnat studera genom skriftliga

källor men framför allt i äldre kartmaterial. De 
äldsta lantmäterikartorna över området upprätt
ades vid mitten av 1600-talet och från omkring år 
1700 kan man genom kartorna få en heltäckande 
bild över Borgs och Löts socknar.

När vi studerade de äldre kartorna från Borgs 
socken framgick det att odlingslandskapet i om
rådet har varit sig ganska likt sedan 1600-talet. 
Fördelningen mellan åker, äng och hagmark över
ensstämmer väl med dagens landskapsbild, medan 
en del av det som nu utgör skogsmark då var 
betesmark. På kartorna finns också byar som 
senare försvunnit. På den äldsta kartan över Borgs 
socken från 1649 ser vi Borgs by strax före 
ombildningen till säteri. Eneby by, som låg strax 
intill, blev senare avhyst och kom att uppgå i

Karta över Borgs säteri från år 1700. Borg har då nyligen ombildats till säteri, från att tidigare ha varit en by med flera 
ägare. Även i detta parti har riksvägen samma sträckning som den haft fram till idag. Strax intill mangårdsbyggnaden 
till säteriet, i kartans övre högra del, finns Borgs gamla kyrka markerad. Karta från Statens Lantmäteriverk
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säteriet. Högby nära Skälv försvann i samband 
med Laga skiftet på 1800-talet. Namnet hade byn 
troligen fått efter det höggravfält som ligger strax 
intill.

På de äldsta kartorna finns också en borganlägg
ning markerad intill Motala ström vid nuvarande 
Himmelstalundsfälten. Borgen är troligen från 
förkristen tid och enligt en teori som framfördes 
av Norrköpingsarkeologen Arthur Norden kan 
Borgs by och socken ha fått sitt namn efter borgen. 
En annan men mindre trovärdig tradition säger 
att borgen anlades vid Engelbrekts belägring av 
Ringstadholm, medeltidsborgen invid Fiskeby, 
på 1430-talet. Av borgen finns idag bara en min
dre del av muren kvar.

Borgs och Löts socken

Före 1803 var nuvarande Borgs socken uppdelad 
i två skilda socknar: Borgs och Löts socken. Löts 
socken var sedan medeltiden den största och i 
äldre tid även den mest betydelsefulla. Socken
kyrkan låg där Löts klockargård finns idag — 
boningshuset är uppfört på den gamla kyrk- 
grunden. Under tidigt 1600-tal var häradstinget 
för hela Memmings härad förlagt till kyrkplatsen 
vid Löt. Dessförinnan låg tingsplatsen vid Herre
bro i Borgs socken, och ännu tidigare vid Skattna 
i Kullerstads socken.

Borgs gamla kyrka var belägen intill Borgs 
säteri. Ett gravkor över Lars Eldstjerna som var

Bilden visar den äldsta kartan över Löts prästgård, frän är 1698. Till vänster på kartan syns en naturalistisk avbild
ning av Löts kyrka som inte längre finns kvar. Karta från Statens Lantmäteriverk
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innehavare av säteriet vid slutet av 1600-talet 
finns på platsen idag.

Efter hand miste Löts socken sin betydelse till 
förmån för Borg och 1803 skedde en sammanslag
ning av socknarna. En ny sockenkyrka byggdes på 
den gamla sockengränsen — nuvarande Borgs 
kyrka. Under 1800-talet hette socknen som en 
kompromiss först Borgalöts, och senare Borg och 
Löts socken — för att från 1887 enbart heta Borgs 
socken.

Kartbilden över Borgs, Löts, och 
Klingas ägor kring år 1700, renritad och 
anpassad till dagens ekonomiska karta. 
Informationen kommer frän de tre 
återgivna lantmäterikartorna.
Genom denna överläggsteknik kan man 
hitta spår av det historiska landskapet i 
dagens flygfotograferade kartor. 
Upprättad av Anders Kaliff

__ till NORRKÖPING ->
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Bilden visar hur livet på den lilla boplatsen 
vid Leverstad kan ha gestaltat sig för 
6000 år sedan. Vid denna tidpunkt var 
Leverstad belägen vid en havsvik.
Utanför fanns en rik skärgård där bland 
annat säl kunde fångas. Mannen i förgrun
den tillverkar redskap av kvarts som kunde 
användas till spetsar och skinnskrapor.
I mitten väntar en kvinna med en behållare 
av trä (keramik fanns inte vid denna tid) 
för att samla upp blod från salen.
Teckning av Tor Morisse

26



Leverstad-en 
rastplats pr 6000 år sedan

Christina Lindgren

F
' ör 6000 år sedan låg Leverstad på en smal 
udde vid ett inlopp till en mindre lagun, idag 
ligger området ca 40 meter över havet. 
Boplatsen låg väl skyddad på en liten platå framför 

en mindre bergsklack som skyddade mot nordan
vinden. Platån övergick i en sluttning där man kan 
anta att den dåtida strandkanten var.

Vid utgrävningen hittade man ca 100 bitar av 
slagen kvarts inom ett ca 10 x 20 m stort område. 
Förutom slagen kvarts hittades också två knack- 
stenar och ett mejselliknande redskap av grön
sten. Inom detta område låg också två eldstäder 
intill varandra. Inga spår av hyddor eller liknande 
hittades. Föremålen och nivån över havet gör det 
troligt att boplatsen vid Leverstad var bebodd för 
6000 år sedan. De fåtaliga fynden och de två 
härdarna ger bilden av en mindre boplats, kanske 
bara utnyttjad vid något enstaka tillfälle.

Information från ett stenmaterial

Vad kan då knappt hundra fragment av slagen 
sten säga oss om hur platsen har utnyttjats?

Någon omfattande tillverkning av redskap har 
inte skett på platsen. I så fall skulle vi ha hittat 
mängder med små splitter och andra rester som 
brukar bli kvar på slagplatserna. Bland den slagna 
kvartsen fanns rester av kärnor och avslag med 
krossade kanter. Detta visar att man har använt en 
bipolär teknik när man har tillverkat sina redskap. 
Bipolär teknik innebär att man stöder en kärna 
mot ett städ. Kärnorna och avslagen får då två

motsatta krossade kanter. Avslagen från denna 
teknik blir ofta tunna. De kan vara användbara till 
mindre redskap som olika eggverktyg eller mindre 
pilspetsar .T ekniken var vanlig under mesolitikum 
i det här området.

Bland fynden från Leverstad finns inga fär
diga retuscherade redskap. Däremot såg man att 
vissa kanter på kvartsbitarna såg nötta ut. Genom 
att studera dessa spår i mikroskop ville vi under
söka om det gick att bestämma vad kvartsen hade 
använts till.

Slitspår från användning fanns på tre av frag
menten. Spåren var av varierande karaktär bl. a. 
syntes spår av skrapande och hyvlande rörelser. 
Man kunde däremot inte se vilka material som 
fragmenten hade använts på eftersom kvartsen 
troligen hade utsatts för kraftig erosion. Den kraf
tiga påverkan kan bero på att materialet låg i 
grusig morän vilket gjort att de ursprungliga 
spåren har suddats ut.

Mesolitisk tid i Borg med omnejd

Boplatser från mesolitisk tid finns främst längs 
Bråvikens norra strand och runt sjön Tåkern 
(Olsson & Åkerlund 1987, Browall 1986). Land
skapet i övrigt var under denna tid en skärgård 
med flera större och mindre öar och ögrupper. 
Under 1920-talet hittades en flintyxa och ett antal 
grönstensyxor vid Eriksberg, Borgsmon i Norr
köpings kommun. Yxorna påträffades inom ett 
400 m långt område i vilket också "boplatslager av
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kolsvärtad sand" noterades (Norden 1932, s 3 -15). 
Idag utgörs området vid Eriksberg av radhus
bebyggelse. Boplatsen vid Leverstad visar, till
sammans med de tidigare iakttagelserna vid 
Borgsmon, att även andra delar av Östergötland 
än de tidigare kända områdena vid Bråviken och 
Tåkern har utnyttjats under mesolitikum. Säkert 
har hela detta område utnyttjats på olika sätt. Det 
har funnits större basboplatser där människor 
bott i större grupper, oftast under lång tid. Kanske 
har man också haft speciella jaktboplatser som 
endast utnyttjats under kort tid. På en boplats från 
mesolitisk tid kan man förvänta sig att hitta 
stenredskap — hela eller i delar, framför allt i 
kvarts. Man kan också hitta mängder med rest
produkter från stenverktygsframställning. Att 
bearbeta sten, flinta eller kvarts ger stora mängder 
restprodukter som oftast får ligga kvar på platsen. 
Man kan anta att de stora boplatserna där männi
skorna har lämnat efter sig stora mängder redskap 
och sopor är de vi lättast hittar. Mer sällan hittar 
vi de mindre boplatserna som bara har utnyttjats 
under en kort tid.

Leverstad - en rastplats för 6000 år sedan

Boplatsen vid Leverstad kan just vara en sådan 
tillfälligt utnyttjad plats. Lyndens utbredning kring 
de två eldstäderna ger bilden av en mindre grupp 
människor, kanske två familjer, som har stannat 
på platsen endast en kort tid. Kanske har man 
färdats med kanot från sina basboplatser vid 
Bråviken eller Tåkern för att under några veckor 
jaga och fiska i skärgården. Sundet in mot lagunen 
har säkert varit lämpligt för både fiske och 
sjöfågeljakt. Under ett par övernattningar har 
man reparerat trasiga redskap och kanske gjort 
några nya pilar istället för sådana som gått för
lorade under jakten. Lörmodligen har man bott i 
enkla tält eller hyddor. När man sen lämnade 
platsen rev man sina tält och tog med sig alla sina 
redskap och kvar blev bara några rester av trasiga 
stenverktyg.

Kärna och avslag av kvarts, vilka visar att bipolär teknik 
använts. Avslagen som bildas blir tunna och raka. 
Längst upp anar man en krossad kant — det är här som 
knackstenen träffade.

De tvä kärnorna till höger har också spår av knackstenens 
träffpunkt. Senare har man troligen missat ett slag och 
kärnan har delats i två delar.
Teckning: Anders Eide och Kjel Knutsson
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När man tillverkar avslag med 
bipolär teknik använder man 
ett städ på vilket man stöder 
kärnan. Med knackstenen slår 
man sedan mot kanten på 
kärnan. Precisionen i slaget är 
viktig — träffar man för långt 
bak splittras hela kärnan.

Dan E. Grabtree
An introduction to flintworking, 1972
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I förgrunden på bilden ses den övergivna 
bosättningen vid Borgs kyrka (RAA 168). 
Boplatsen avfolkades under det första århundra
det efter Kristus. I bakgrunden ser vi boplatsen 
vid nuvarande Eksundsvägen. Hit flyttades 
människorna från boplatsen vid Borg. En större 
gård etablerades här under det första århundra
det efter Kristus. Ett gravfält som tillhör 
boplatsen anas i bakgrunden. På sluttningen ned 
mot det låglänta området mellan de båda 
boplatserna anlades åkrar. En man går med ett 
årder, som är en enkel plog, vilket spants efter ett 
par oxar. Det sanka området utnyttjades som 
betesmark. Teckning: Tor Morisse
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Borg-enrik 
bygd under jämådem

Héléne Borna

O
mrådet kring Borgs kyrka är mycket rikt 
på lämningar från förhistorisk tid med 
flera gravfält och hällristningslokaler. Land
skapet utgörs idag av småkuperad terräng med 

moränbundna backar, vilka sticker upp ur de le
riga dalsänkorna. Det område som under sen
sommaren —- hösten 1989 berördes av vägbygget 
var områdena norr, väster och sydväst om kyrkan.

Sten- och bronsålder i Borg

Under neolitikum, "bondestenåldern", ca 4000 — 
1800 f.Kr. gick en grund havsvik in i området kring 
nuvarande Borg. Dagens bergshöjder var på den 
tiden småöar i en rik skärgård. I området fanns 
också vidsträckta våtmarksområden. Platsen mås
te ha varit idealisk att leva på, med riklig tillgång på 
såväl fisk, fågel som vilt. Människorna kunde också 
bedriva odling i mindre skala uppe på de mera 
höglänta och väldränerade backarna i området.

Några boplatser från denna tid påträffades 
inte, utan de spår som vi fann från "stenålders
människorna" i området bestod bl.a. av en flint
skära och en liten slipad bergartsyxa. Flintskäror 
har använts som hjälpmedel vid skörd och slåtter. 
De båda fynden hör hemma i slutet av stenåldern, 
ca 2400 — 1800 f.Kr.

Lite längre fram i tiden, under bronsåldern, ca 
1800 — 500 f.Kr. hade havsviken torkat ut och i 
stället fanns det små sjöar, vattensystem och 
våtmarksområden. De omfattande hällristnings- 
lokalerna, vilka finns längre österut in mot Norr
köping och längs stränderna av Motala ström,

visar på att området varit mycket attraktivt för stora 
befolkningsgrupper. I Borgs närområde finns syn
liga lämningar från bronsåldern i form av ett antal 
uthuggna skålgropar i berghällar och på friliggande 
stenblock. Skålgroparna anses höra hemma i rika 
bronsåldersbygder invid gamla odlingsområden. 
Det finns flera olika teorier bakom funktionen av 
skålgroparna. En av dessa teorier är att de hör 
samman med en kult, där man har offrat i skål- 
gropama, för att försöka säkerställa skörden.

Vid utgrävningarna vid Borg hittade vi för
utom de ovan omtalade skålgroparna inga andra 
spår av bronsålderns människor.

Gravar under järnålder

Under järnåldern har markutnyttjandet ökat kraf
tigt i området. Längs höjdryggen från Borgs kyrka 
öster ut mot Klinga och Löt finns ett stort antal 
gravfält från yngre järnåldern, ca 500 — 1000 e.Kr. 
Tyvärr har detta rika fornlämningsområde blivit illa 
åtgånget och uppsplittrat i samband med vägbyggen 
och husbyggen under 1900-talet. Några av gravarna 
undersöktes på 1940-talet av arkeologen Claes 
Classon. I en av de undersökta gravarna hittades ett 
likarmat bronsspänne från folkvandringstiden, 500 
— 600 e.Kr. I området har man tidigare också funnit 
en armring/ten i guld. Kring sekelskiftet förstördes 
ett litet höggravfält, RAA168, beläget strax sydväst 
om Borgs kyrka. Ett par hundra meter norr om 
kyrkan, uppe på en moränkulle, ligger ett gravfält, 
RAÄ 243. Detta gravfält är inte undersökt, men är 
troligen något äldre än de ovan omtalade.
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En långvarig bosättning

Området kring Borg är intressant ur den syn
punkten, att det inom en relativt begränsad yta 
har iakttagits en kontinuitet i bosättningen från 
yngre bronsålder till vikingatid.

Utifrån den kända fornlämningsmiljön trodde 
vi inför undersökningarna i området, att vi framför 
allt skulle finna yngre järnåldersbosättningar och 
resterna från det skadade höggravfältet, RAA 
168. Redan på ett tidigt stadium visade det sig att 
utfallet skulle bli något helt annat.

Av det skadade höggravfältet fanns ingenting 
bevarat. Istället påträffades en boplats från för
romersk/ tidig romersk järnålder, dvs. seklerna 
kring Kristi födelse. Mycket talar för att boplatsen 
har överlagrats av det yngre gravfältet. Det var 
inte så ovanligt, att man under förhistorisk tid lät 
begrava sina döda på platser, som tidigare hade 
utnyttjats för bosättning. Idag vet vi inte orsa
kerna bakom detta. Möjligen kan det ha funnits en 
bakomliggande religiös symbolik för beteendet.

En annan tolkning är att grupper med människor 
rörde sig inom ett begränsat område och att det 
därmed var viktigt för dem att utnyttja området 
på ett optimalt sätt.

Boplatslämningarna kan vara utkanten av ett 
mycket stort komplex. Det är oklart var den cen
trala delen av boplatsen har legat. Ur topografisk 
synpunkt är det troligaste läget uppe på höjden, 
där den nuvarande kyrkan står. Ett annat tänk
bart läge skulle möjligen kunna vara längre väs
terut på höjdryggen. Tyvärr har hela detta om
råde kraftigt påverkats av den befintliga bebyg
gelsen och vägarna.

Vid utgrävningarna påträffades ett par deci
meter tjockt fyndförande kulturlager med ut
sträckta skärvstenspackningar. En vanlig förete
else på boplatser är just förekomsten av sådana 
skärvstenspackningar. De uppstår genom att res
terna från t.ex. härdar och kokgropar samlats 
ihop när man har rensat upp på boplatsytan. Med 
skärvig sten avses stenar som ett flertal gånger 
kraftigt har upphettats och därmed spruckit sön-

Den slipade bergartsyxan. Yxan hittades i botten av en 
lerklädd förrådsgrop, i området sydväst om kyrkan. 
Foto: Rikard Hedvall

Flintskäran hittades som ett lösfynd 
i södra delen av undersökningsområdet. 
Foto: Rikard Hedvall
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der och blivit kantiga.
Vid undersökningen framkom dessutom en 

koncentration av stolphål, vilken har tolkats som 
resterna från ett mindre uthus. I utkanten av 
kulturlagret påträffades resterna från några ugns- 
bottnar. Bland de förhistoriska ugnarna kan urskil
jas några olika typer. En ugnstyp har bestått av en 
rundad koncentration av stenar över vilken en 
lerkupol byggts, en s.k. kupolugn. Resterna från en 
ugn utgörs vanligtvis ofta av en koncentration med 
kraftigt upphettad och sintrad lera. Dessa lerklum
par är ca 5—10 centimeter tjocka samt har ofta kvar 
avtryck från pinnar. Marken alldeles intill ugnen 
visar också ofta på kraftig upphettning.

Vad som speciellt utmärkte platsen var den rik
liga mängden mycket stora och djupa gropar. 
Groparna var mellan 3 till 5 meter i diameter och 
hade ett djup av 1 till 1,6 meter.

Ett par av groparna var lerklädda och har tolkats 
som förrådsgropar. En grop hade träskoning och 
utgör ett tidigt exempel på källare.

I samtliga dessa gropar påträffades ett rikligt

keramikmaterial.
En del av krukorna var i de närmaste hela och 

verkade vara ditsatta. Detta stöder en tolkning att 
vissa gropar utgjort källare. Den undersökta delen 
av boplatsytan omfattade endast ca 1500 kvadrat
meter och på dessa få kvadratmeter hittades 14 kilo 
keramik av enkelt bruksgods.

Den undersökta ytan har tolkats som ett förråd 
och hantverksområde, tillhörande en större boplats. 
Utifrån fyndmaterialet och resultaten från 14C, ver
kar ytan endast ha använts under en kortare tidspe
riod, dvs. seklerna efter Kristi födelse.

I det andra området, nordväst om kyrkan intill 
gravfältet RAÄ 243, undersöktes också en del av 
en större boplats. Boplatsen är något yngre än den 
tidigare omtalade. Vid undersökningen kunde 
det konstateras att det har funnits flera olika 
bebyggelseskeden på platsen. Det har funnits en 
kontinuitet i bosättning från äldre järnålder till 
vikingatid. Vid utgrävningarna påträffades inom 
en del av undersökningsytan ett par decimeter 
tjockt fyndförande kulturlager samt ett par hundra

En av keramikkrukorna som hittades i botten av en Vendisk kruka,
förrådsgrop. Foto: Rikard Hedvall Foto: Kulturen Lund
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stolphål. I kulturlagret fanns stora mängder med 
ler klining och kraftigt bränd lera. Inom en begrän
sad yta har det således stått ett stort antal hus, 
under olika tidsskeden. Marken var helt perfore
rad av stolphål, varigenom det har varit omöjligt 
att urskilja de olika husen. Både fyndmaterialet 
och dateringarna genom I4C metoden visar på 
olika faser i bosättningen.

Bland fynden finns en hel del keramik från 
olika tidsperioder. Det finns keramik från ro
mersk tid, 0 — 400 e.Kr. några vendiska kruk- 
skärvor och en liten keramikkopp från vikingatid. 
Vendisk keramik kommer från det slaviska områ
det sydöst om Östersjön, från den nuvarande 
östra delen av Tyskland och Polen. Utifrån sitt 
utbredningsområde kallas numera den vendiska 
keramiken ofta för östersjökeramik. Keramiktypen 
hör hemma i den yngsta delen av järnåldern. Till 
en början importerades keramiken hit från det 
slaviska området för att senare ersättas av en

inhemsk tillverkning. Den vendiska keramiken 
kännetecknas av flatbottnade och urneformade 
krukor med högt placerade skuldror. De var ofta 
insnörda under mynningskanten. Vanligt var 
också att kärlen var dekorerade, antingen med 
inristade vågformade linjer eller med stämpelde
kor. Dekorationen var ofta koncentrerad till själva 
skulderpartiet.

Vendisk keramik påträffades förutom i Borg 
också i Herrebro och på Klingagravfältet. Detta är 
inte så märkligt då både Borg och Klinga ligger 
nära marknadsplatsen vid Herrebro. Fynden av 
vendisk keramik visar på kontakter österut i form 
av handelsförbindelser med det slaviska områ
det.

Ett annat fynd som kan visa på nära kontakter 
mellan bosättningen i Borg och marknadsplatsen 
i Herrebro, är en liten glaspärla som hittades i 
Borg. Liknande pärlor tillverkades nämligen i 
Herrebro.

Arkeologer 
som letar efter fynd 
vid s.k. hackbord. 
Foto: Héléne Borna
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Allt tyder på, att bebyggelsen i Borg flyttat runt 
inom ett relativt begränsat område, åtminstone 
under de dryga tusen år, dvs under det första 
årtusendet e.Kr. som vi har kunnat spåra den.

Den äldsta bebyggelsen, som de arkeologiska 
undersökningarna i vägområdet gett vid handen, 
ligger sydväst om kyrkan. Därefter har man bo
satt sig på höjden strax väster om gravfältet RAÄ 
243. Den något yngre bosättningen har troligen 
begravt sina döda på platsen för den äldre bo
platsen. Boplatserna från äldre delen av järnål
dern ligger intill de yngre järnåldersgravfälten.

Kartbild över Östersjöområdet - 
den vendiska keramikens kärnområde. 
Renritning: Mari-Anne Grönwall

Översiktsfoto över 
arkeologiska 
undersökningar 
i Borg. I bakgrunden 
skymtar ett 
skogsparti med 
gravfältet RAA 243 
och den intilliggande 
boplatsen. Till höger 
om bilden ligger 
Borgs kyrka.
Foto: Héléne Borna
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I dalen nedanför gravfältet vid Klinga låg en gård vid tiden 
för Kristi födelse. Gravfältet hade då redan varit i bruk under 
mer än tusen år och en tidigare bebyggelse hade funnits uppe 
på åsen alldeles intill gravarna. I förgrunden på bilden syns 
delar av gravfältet, både äldre nästan övertorvade 
gravmarkeringar och sådana som är samtida med 
gårdsbebyggelsen i bakgrunden. Urnorna intill den närmaste 
stensättningen innehåller de brända kvarlevorna från en 
människa dier matoffer till den döde. Gravurnorna grävdes 
oftast ned men de kunde också placeras synliga som på bilden. 
Teckning av Tor Morisse
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Gård och gravfält vid Klinga
Ulf Stålbom

linga ligger i en bygd som är mycket rik på 
fornlämningar. Trakten verkar ha varit 
tämligen tätt befolkad. Här finns lämpliga 

jordar för jordbruk och närheten till Motala ström 
har givit goda förutsättningar för kommunikation 
och handel.

Undersökningarna vid Klinga har givit oss 
kunskap om en av traktens gårdar, där människor 
levt sina liv och begravt sina döda för över 2000 år 
sedan. Fornlämningsområdet omfattar en mycket 
lång tidsperiod. Gravfältet har använts som be
gravningsplats under närmare 1500 år, från ca 
1100 f.Kr. till ca 200 e.Kr. Som jämförelse kan 
nämnas att våra äldsta kyrkogårdar idag funnits 
knappa två tredjedelar av denna tid.

I gravarna låg män och kvinnor i olika åldrar. 
Här vilade generationer av bönder vars arbete 
lade grunden till ett omväxlande kulturlandskap 
som fram till idag präglat bygden. Under den sista 
delen av gravfältets användningstid kan vi också 
skymta hantverkare och stormän i gravarna. San
nolikt har det funnits sociala skillnader bland 
befolkningen. Välbyggda, omsorgsfullt lagda och 
rikt utrustade gravar restes över gårdsfolket. De 
lite enklare utformade gravarna kan vara vilo
platsen för de övriga i hushållet. De sociala skill
naderna blir tydligare under gravfältets slutskede.

Den arkeologiska undersökningen

Före undersökningen var endast två gravar kända 
på platsen (RAÄ 210, Borgs socken). Det var två 
stora runda stensättningar uppbyggda av grova 
stenblock. Stensättningarna var högt belägna på 
krönet av en skogbevuxen bergsrygg. Vid under
sökningen visade det sig att de låg på ett stort 
gravfält. De flesta gravarna doldes av den täta

vegetation som fanns på platsen. Sammanlagt 
påträffades i E4:ans sträckning vid Klinga över 
hundra gravar och lämningar efter tre boplatser. 
Fornlämningarna dateras till yngre bronsålder 
(1100 f.Kr. — 500 f.Kr.) och äldre järnålder (500 
f.Kr. — 500 e.Kr.).

Gravfältet omfattar ett större område än vad 
som nu undersökts. Fler gravar finns utanför 
vägsträckningen. En provundersökning i områ
det strax öster om gravfältet bekräftade misstan
ken då man fann oregistrerade gravar. Registre
rade gravar förekommer längs med hela bergs
ryggen åt öster. När den undersökta delen av 
gravfältet överges är det sannolikt åt detta håll 
man flyttat begravningsplatsen. Här finns några 
ensamliggande stensättningar. Längst i öster finns 
de yngsta gravarna i ett gravfält beläget vid gamla 
E4:an.

Boplatserna

Det är inte mycket som återstår av en bosättning 
som övergavs för ca 2000 år sedan. Det enda som 
brukar finnas kvar är eldstäder, avfallsgropar och 
spår i marken efter hus och byggnader. Inget av 
detta är synligt ovan mark och därför är boplatser 
svåra att lokalisera. Däremot är gravar ofta synliga 
och genom dessa kan man få en uppfattning om 
var boplatserna har varit belägna. Gravarna 
samlades vanligen i ett gårdsgravfält, ofta beläget 
på en bit obrukbar mark i närheten av bebyggelsen. 
Varje gård hade sin egen ättebacke. Gravarna ger 
därigenom en god fingervisning om var man bör 
leta efter gårdsbebyggelsen.

Vid Klinga fanns tre områden med boplats
lämningar. Den äldsta boplatsen låg uppe på
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bergskrönet på en sandig väldränerad platå i en 
svag sydsluttning. På platsen påträffades läm
ningarna av ett hus markerat av stenskodda 
stolphål. Kring huset låg avskräde i form av kera
mik, ben och enstaka bruksföremål av sten. Bo
platsen kan dateras till yngre bronsålder (1100 — 
500 f.Kr.), sannolikt till den äldre delen av perio
den. Ungefär samtidigt anlades de äldsta gra
varna som inleder det stora gravfältet. Till en 
början anlades gravarna i boplatsens utkanter. 
Därefter byggdes gravfältet på mot väster.

Redan under bronsålderns slutskede flyttas 
bosättningen närmare dalen, till ett läge i syd
västsluttningen nedanför berget. Bebyggelsen pla

cerades i övergången mellan sandig morän och 
lera. Här fanns den lätta jord som lämpade sig för 
tidens jordbruk. Flyttningen hit från den magra 
moränmarken uppe på berget kan ha berott på att 
odlingen fått större betydelse. Man flyttade när
mare sina åkrar.

På den nya boplatsen låg bebyggelsen samlad 
på två höjdlägen i anslutning till den nutida 
åkermarken. De lättantändliga bostadshusen har 
legat skilt från eldkrävande verksamhet. Ytor 
med stora eldstäder använda för exempelvis 
matlagning påträffades en bit ifrån husen. Kring 
en av gårdsplatserna fanns rester av en hägnad i 
form av en stensträng. Platserna är i övrigt både

Karta över
området
med forn-
lämningarna
markerade.
Renritning:
Mari-Anne Grönwall

BOPLATS FRÅN YNGRE BRONSÅLDER 

BOPLATS FRÅN ALORE JÄRNÅLDER

UNDERSÖKT DEL AV GRAVFALT 210. 
YNGRE BRONSÅLDER OCH ALORE JARNÅ

STENSATTNINGAR, ENSAMLIGGANDE 

GRAVFALT FRÅN YNGRE JÄRNÅLDER 

ÅKERMARK
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svåra att tolka och att datera då varken fynd eller 
konstruktioner ger någon entydig bild. Analyser 
av 14C visar att boplatserna främst använts under 
förromersk järnålder (ca 500 f.Kr. — 0), och san
nolikt har de avlöst varandra. Möjligen har boplats
erna övergivits samtidigt som de sista gravarna 
på gravfältet anläggs, dvs. århundradena efter 
Kristi födelse.

Gravfältet

Gravarna på Klingagravfältet var brandgravar. 
Man har bränt sina döda på ett gravbål. Traditionen 
har dominerat gravskicket sedan bronsålderns 
mitt. Inte förrän under 1000-talet e.Kr. då kristen
domen införs, upphör bruket.

De äldsta gravarna på gravfältet anlades som 
tidigare nämnts under yngre bronsålder (1100 — 
500 f.Kr.). Gravarna anläggs som halvmeterstora

sotiga gropar i marken, utformade som omar
kerade gravar. "Omarkerade" står för att de idag 
inte har någon synlig markering ovan mark. Ur
sprungligen kan de ha varit försedda med en 
gravmarkering som nu försvunnit. Gravgömman 
var ofta försedd med olika konstruktionsdetaljer 
av sten. Ibland kunde gravgömman helt täckas av 
en flat täcksten som var placerad över graven eller 
vara placerad på en flat bottensten. Ibland var 
gravgömman placerad som i en liten stenkista 
med stenar runt om. Bronsåldersgravarna hade 
ofta de brända benen samlade i en gravurna av 
keramik.

Under förromersk järnålder (500 f.Kr. — 0) blir 
stensättningar allt vanligare som gravform vid 
sidan av de omarkerade gravarna. Stensättningen 
består av en tät, ofta rund stenpackning lagd över 
gravgömman. Stenpackningen kan vara flera 
meter i diameter och begränsas vanligtvis av en 
kantkedja av något större stenar.

På krönet av 
bergsryggen läg tvä 
stora kända 
stensättningar från 
början av romersk 
järnålder. Vid 
undersökningen visade 
det sig att de läg pä ett 
stort gravfält. Den täta 
smästenspackningen 
mellan gravarna består 
av sju äldre 
stensättningar från 
slutet av förromersk 
järnålder.
Foto: Ulf Stälbom
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I urnan låg resterna av en vuxen man. Han fick en 
bronsring och en benbricka med sig som gravgåva. 
Gravurnan var placerad i en grop fodrad med stora 
stenar, närmast som en liten stenkista.
Graven var en av de äldsta gravarna på gravfältet, 
nära 3000 år gammal.
Foto: Martin Skjöldebrand

Gravfältet har vuxit till gruppvis. Det märks särskilt 
tydligt pä de runda stensättningarnas läge. Gravarna 
formade grupper frän var sitt tidskede. Inom 
grupperna var stensättningarna anlagda kant i kant 
med varandra. De låg så tätt att de tangerade varandra 
och utnyttjade samma stenar i kantkedjan. Dessa 
sammanlänkade gravar kan vara ett uttryck för de 
begravdas nära släktskap.
Nedanför den stora stensättningen låg sju 
sammanlänkade flacka runda stensättningar frän slutet 
av förromersk järnålder. Foto: RAA

På bilden finns ett 20-tal gravgömmor från den äldre 
delen av förromersk järnålder. I förgrunden syns tre 
klumpstensgravar. Gravmarkeringarna var mycket 
svåra att särskilja från naturstenar. Tvä av 
klumpstenarna är de stenar som kastar länga skuggor. 
Strax ovan bildens mitt finns en rest sten.
Foto: RAÄ

Två runda stensättningar frän romersk järnålder. 
Kantkedjan till en tredje skymtar i den övre delen 
av bilden. Foto: RAÄ
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En av de två stora stensättningarna frän romersk 
järnålder. Graven var plundrad vid 
undersökningen, plundringsgropen syns i 
gravens mitt. I graven fanns inga fynd och endast 
enstaka brända ben. Foto: RAÄ

Stensättningar från romersk järnålder med fyllning av 
skärvig sten. Skärvsten var ett vanligt inslag i de runda 
stensättningarna. Skärvsten föredrogs framför den 
rundade sten som förekom naturligt i marken. Stenen får 
sitt karaktäristiska skarpkantade utseende då den spricker 
sönder på grund av upprepad upphettning. Stenarna 
anses bl.a. ha använts för lagring av värme och påträffas 
normalt i kokgropar och som avfall på boplatser. 
Skärvstenen har sannolikt hämtats från boplatsen och 
lagts på graven. Foto: RAÄ

Under stenpackningen i en stensättning från romersk 
järnålder låg denna brandgrop. De brända benen av en 
vuxen människa förekom spritt i hela den sotiga 
fyllningen. Foto: RAÄ

En kvinnograv från bronsålderns slutskede innehöll en 
urna med ovanligt stora benfragment (fig. mitten). 
Brandgravar med så stora benfragment är mycket 
sällsynta. Benen har sannolikt inte krossats innan de lades 
ned i gravurnan. De har förblivit vid ungefär den 
fragmenteringsgrad som de var efter kremeringen.
Normalt är fragmenten betydligt mindre (fig. vänster, 
mellan 1 och 2 cm stora). Bruket att krossa benen tycks ha 
varit gängse. Ytterligare några gravar på Klingagravfältet 
innehåller ovanligt stora benfragment. Skillnaden beror 
förmodligen på en lokal tradition i hanteringen av benen 
efter kremeringen. De ovanligt stora benfragmenten ses i 
figuren i mitten. Till vänster "typisk" fragmen- 
teringsgrad. Det obrända skelettet (höger) är utlagt som 
jämförelse (Sigvallius 1991).
Foto: Gabriel Flildebrand
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Två andra gravmarkeringar som hör hemma i 
förromersk järnålder är s.k. resta stenar och klump
stenar. De förra utgörs av stora avlånga stenar 
som rests på högkant och de senare av rundade 
eller närmast kubiska stenar. På Klingagravfältet 
hade upp till två meter höga stenar placerats över 
gravgömmorna.

Gravstenarna skilde sig inte mycket från ste
nar som förekom naturligt i omgivningen.

Under romersk järnålder (0 — 400 e.Kr.) domi
nerar stensättningarna helt. Till skillnad från de 
äldre stensättningarna är de försedda med en 
mittkrets eller mittröse centralt i graven.

Två stensättningar från denna tid särskilde sig 
från de övriga genom sin storlek, sina fynd och sitt 
dominerande läge. Det var de två sedan tidigare 
kända gravarna. En tydlig markering av den dödes 
sociala status var märkbar.

På gravfältet förekommer också en grupp av 
oregelbundna stensättningar, vilka var mycket 
slarvigt ihopsamlade. I en "stenhög" kunde olika 
stora stenar ligga travade utan någon synbar 
ordning. Det har inte funnits någon möjlighet att 
ge gravarna någon datering. Ett gemensamt drag 
var att de ofta innehöll mycket lite ben och att 
gravgåvor saknades.

Många gravgåvor utgörs av dräkttillbehör och smycken. Armring, dräktnål, fibula och kedja från romersk järnålder 
samt en liten bronsring från bronsålder. (Reservation för hur fynden ser ut efter konservering) Foto: Ulf Bruxe
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Gravskick

När gravbålet slocknat samlades ben och sot ihop 
för att läggas ned i graven. Under bronsåldern var 
det vanligt att benen placerades i en gravurna. 
Gravurnan var ofta av keramik och är ibland 
mycket välbevarad. Benbehållaren kunde också 
vara en svepask eller ett kärl tillverkad av t.ex. 
skinn eller trä. I dessa fall har själva benbehållarna 
förmultnat men ibland finns tätningsmaterialet, 
harts, kvar. Under äldre järnålder är det mer 
sällsynt med benbehållare. Istället finner man ofta 
benen spridda i hela gravgömman.

För det mesta innehåller gravgömmorna rikligt 
med ben. Men sällan finns så mycket ben att det 
motsvarar en hel människa. Ibland förekommer 
extremt lite ben i gravarna, bara några enstaka 
fragment. Kanske har det inte varit det viktigaste 
momentet att få med alla benen i graven. Eldbe- 
gängelsen och därmed själens frigörelse kan ha 
varit den religiöst mest betydelsefulla handlingen. 
Man har sannolikt haft bestämda tankar om sjä
lens fortsatta tillvaro efter döden. Gravgåvor av 
mat eller av föremål med mer praktisk eller 
statusbetonad natur talar för detta.

Krumkniv, knivblad, pryl och synål från romersk järnålder. 
(Reservation för hur fynden ser ut efter konservering) Foto: Ulf Bruxe
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Gravgåvor

Seden med gravgåvor i gravarna har varierat med 
tiden. På Klingagravfältet förekom relativt få 
gravgåvor totalt sett. De som påträffades framkom 
främst i runda stensättningar, dvs. i de yngre 
gravarna. Vanliga gravgåvor utgörs av vardagliga 
föremål som t.ex. dräkttillbehör; spännen, dräkt
nålar, bältebeslag, pärlor etc. Många föremål är 
eldskadade, vilket tyder på att dessa ursprungligen 
burits på klädedräkten vid eldbegängelsen.

Andra vanliga gravgåvor är redskap och verk
tyg t.ex. knivar, skaror, synålar och prylar som 
använts i hem och hantverk och sedan fått följa 
med i graven. Dessa vardagliga föremål är av 
mycket stort arkeologiskt värde. Då som nu har 
samhällets utveckling, och inte minst modet, på
verkat föremålens utformning. Gravgåvorna är

en viktig hjälp vid datering av gravarna. De ger 
oss också den unika möjligheten att kunna speku
lera i den dödes sysselsättning och sociala status 
i livet. Ibland kan föremålen också ge en anvisning 
om det är en man eller kvinna som ligger i graven.

Så kallade krumknivar och halvmånformiga 
knivar är vanliga gravgåvor under århundradena 
kring Kristi födelse. Knivarna har breda utsvängda 
eggpartier och påminner om de knivar som ännu 
idag används inom läderhantverket. I en grav 
hade en sådan kniv lagts ned tillsammans med en 
syl, en pryl och en grov synål — man anar en 
läderhantverkares sista viloplats. Lädret har un
der denna tid sannolikt varit av stor betydelse 
som handelsvara. Troligen har det exporterats i 
utbyte mot kontinentala lyxvaror.

Ibland förekommer mer maktbetonade grav
gåvor som vapen och vapendetaljer. Enstaka grav-

I en grav från yngre bronsålder påträffades en gravurna och ett bikärl. Urnan innehöll de brända benen av ett ca 5 är 
gammalt barn. Med sig i graven hade barnet fått en liten nålspets av brons och en bennål. Foto: Rikard Hedvall
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ar med vapenfynd är inte helt ovanligt under ro
mersk järnålder. I en grav från denna tid påträffades 
en buckla och kantbeslag till en sköld. Själva skölden, 
som ursprungligen var av trä, hade förmultnat. De 
metallbeslagna detaljerna fanns däremotkvar. Sköld
bucklan utgjorde sköldens mittparti och fungerade 
som ett förstärkt skydd för handen och handtaget. 
I graven fanns också en björnklo. Klon har suttit på 
en björnfäll som den döde kanske varit insvept i. 
Gravgömman påträffades i en av de två stora och 
högst belägna stensättningarna på gravfältet. De 
udda fynden i en i övrigt mycket imponerande grav 
med många särskiljande detaljer vittnar om en 
begraven storman.

En gravgåva av lite annat slag som förekommer 
i många av de äldre gravarna är s .k. bikärl. Kärlen 
är ofta av keramik men kan också vara av annat 
material. De har sannolikt innehållit mat eller 
dryck. Kanske har den döde fått dela en gravmåltid 
med sina efterlevande eller fått med sig reskost för 
den långa resan? En av gravarna var i denna 
mening väl rustad för färden. I botten av gravurnan 
fanns ett tjockt lager med brända matrester och 
tillsammans med benen låg en bit förkolnat bröd. 
Vid sidan om urnan fanns bitar av hartstätning 
från en svepask, vilket visar att ytterligare ett kärl 
med mat följt den döde i graven.

Stormansgraven i en av de bägge stora stensättningarna från romersk järnålder hade en ovanlig 
utformning. Man har byggt stensättningen direkt över resterna av bålplatsen. Kring brandlagret 
påträffades lem som utsatts för sä hög temperatur att den bränts och till och med sintrat.
Troligen är det spären av en lerklinad ugnsliknande konstruktion kring gravbålet, anlagd för att öka 
förbränningstemperaturen. Foto: Ulf Stålbom
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"Vid Herrebro, ther 
allmänna vägen mellan 
Norrköping och Linköping 
går fram genom socknen, 
ses uti ett flatt berg 
åtskilliga ritningar, som 
likna kronor och lyckohjul, 
och förmenes ritningen 
vara gjord till åminne av 
något fältslag, som här i 
urminnes tider stått och 
hvarom de förråstade 
werieklingor, spårrar och 
nu på obrukeligt sätt 
gjorda hästskor som här i 
nejden funnits vittna."

Renritning:
Mari-Anne Grömvall
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Hällristningar 
- förhistoriens bilderbok

Rikard Hedvall, Ann-Lili Nielsen

Vidstående ord är Carl Fredric Broocmans, 
nedskrivna på 1760-talet. Dessa ritningar, 
som han kallar dem, är desamma som de 

hällristningar vilka 1989 kom att bli riksbekanta 
genom att E4:ans nya sträckning delvis skulle 
komma att beröra dessa.

Ristningarna i Herrebro är genom Broocman 
de tidigast kända hällristningarna i Östergötland. 
Därefter har genom åren ett flertal forskare be
skrivit och dokumenterat den här typen av förhis
toriska lämningar. Den kanske mest kända är 
Arthur Norden som i början av 1900-talet gjorde 
omfattande dokumentationer och avbildningar 
av landskapets hällristningar.

De kronor och lyckohjul Broocman beskriver är 
troligen de många skepp och cirkelfigurer som finns 
i Herrebro. Hällristningarna har dock en betydligt 
äldre historia än det fältslag Broocman menade att 
de avspeglar. De flesta ristningarna har tillkommit 
under bronsåldern ca 1500 — 500 f.Kr.

En typ av ristningar som gjorts även under 
stenålder och järnåldern är skålgropar. Bevisligen 
har de också använts i historisk tid bl.a. för att 
offra i för att råda bot mot sjukdomar.

Vad betyder bilderna?

Tolkningarna av hällristningarnas innebörd är 
många. Att de inte tillkommit enbart i dekorativt 
syfte förstår man när man ser att en bild ibland har 
ristats över en äldre.

På ett sätt kan man säga att ristningarna är en 
förhistoriens bilderbok, men inte i den meningen 
att de direkt avbildar den vardag bronsålders- 
människan levde i. Tvärt om får man nog tänka sig 
att bilderna ristades vid speciella tillfällen och då 
kanske i ceremoniella syften. Vissa forskare me
nar att de är ristade som en magisk eller religiös 
handling. Det kan förklara, menar man, att samma

Skålgropar och fotsida. Foto: RAÄ Del av ristningsyta. Skepp och djurmotiv. Foto: RAÄ
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Skepp överristat 
med cirkelfigur

Adoranter

Skepp, ramfigur 
och skålgropar

Djurfigur
och fotsula

Cirkelfigur

Olika skepp

typ av motiv ofta upprepas många gånger på 
samma berghäll och även att ristningarna ibland 
är överhuggna med nya figurer. Det här visar 
också att själva ristningshandlingen och inte den 
bestående bilden var det som i första hand var 
viktigt. Utöver ristningarnas magiska funktion 
menar man att de också kan ha varit revirmar
keringar som markerat makt och rikedom hos en 
släkt, precis som vissa gravhögar gjort. Ett cen
tralt beläget hällristningsfält kan också ha fung
erat som en central kultplats för bygden.

Herrebroristningarna

Hällristningarna i Herrebro ingår i den grupp av 
figurristningar som i stort sett är koncentrerade 
till området närmast väster om Norrköping. I 
övriga Östergötland förekommer figurristningar 
mycket sporadiskt medan skålgropar, eller älv
kvarnar som de också kallas, är mer vanligt 
förekommande. I stort sett är utbredningen av 
hällristningarna knuten till slättbygden från Vätt
ern till Vikbolandet och faller i stora drag samman 
med den övriga fornlämningsbilden i landskapet.

Motiven

Den bildvärld som möter oss i Herrebro utgörs av 
ganska få motiv. De allra vanligaste är skålgropar, 
därefter kommer skepp och fotsulor. Dessutom 
finns ramfigurer, punktcirklar, djurfigurer och 
sju stycken hornbeprydda s.k. adoranter — en 
grupp män med hornbeprydda hjälmar och upp
sträckta armar som tillbeder en högre makt. Den 
här typen av figurer är mycket ovanlig som 
hallristningsmotiv. I Östergötland motsvaras ado- 
rantgruppen endast av en liknande i Ekensberg, 
Östra Eneby socken. Hornbeprydda hjälmar i 
brons har även påträffats som offerfynd på bl.a. 
Själland i Danmark. Hjälmarna har ibland liknats
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vid afrikanska dansmasker med avbildade ögon 
och mellan dessa en krok som ger hjälmen en viss 
likhet med en fågelmask.

Ramfigurer är också ett sparsamt förekom
mande motiv i Östergötland. Motivet har en 
mängd olika tolkningsforslag, från fångstnät till 
kultföremål.

Av de ristningar som finns representerade i 
Herrebro kan utöver de vanliga också nämnas en 
mycket stor, 40 cm lång djurfigur, sannolikt 
föreställande en häst.

Ett betydligt vanligare motiv är fotsulor som 
vi hittade 33 stycken av i Herrebro. Fotsulorna 
brukar ibland beskrivas som "gudens fotspår" 
vilket innebär att bronsålderns religion inte skulle 
tillåta direkt avbildning av guden. Hans när
varo fick i stället markeras med de inhuggna

fotsulorna.
Cirkelfigurer brukar också förknippas med då

tidens religion. De tolkas ofta som en symbol för 
solen och för soldyrkan. Det kan också tänkas att 
den runda formen och de flerdubbla cirklarna i 
dessa är att jämföra med många gravformer från 
perioden.

Skålgroparna, som är det vanligaste motivet 
bland ristningarna i Herrebro, kan ha använts för 
att hälla brännbara vätskor i för att göra upp eld. 
Skapandet av eld har i många kulturer setts som en 
symbol för livgivning. En förklaring är också att de 
varit kopplade till att symboliskt göra upp eld med 
en roterande träpinne. Ofta förekommer också 
skålgropar på block i eller i anslutning till gravar, 
vilket inte är vanligt vad gäller andra typer av 
hällbilder.

Bronshjälmar från 
Själland, Danmark. 
Foto: Kit Weiss, 
Nationalmuseet 
Köpenhamn.
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Vad hände med ristningarna?

När undersökningen i Herrebro startade var stora 
delar av hällristningsberget täckta med gräs och 
mossa och bevuxna med träd och buskar. Till en 
början sågades dessa ned så att vi kom åt att rensa 
berghällarna för hand och med tryckluft.

Därefter började letandet efter ytterligare figu
rer. 69 figurer fördelade på sju skilda ytor var 
kända sedan tidigare. Efter en grundlig undersök
ning av hällarna ökade antalet ristningar med 
över 100%. 163 figurer hittades fördelade på 23 
bildytor. Det visade sig också att ristningarna var 
bättre bevarade än vad man tidigare trott.

Enligt den ursprungliga projekteringen skulle 
vägen komma att beröra en större del av rist
ningarna. Projektet ändrades dock varvid endast 
fem av de totalt 23 ristningsytorna behövde tas 
bort. De fem ytorna innehöll merparten av de 
sämst bevarade ristningarna i området.

Efter besiktning av ristningarna 1989 beslutade 
länsstyrelsen i Östergötlands län att ristningarna 
i tre av de fem ytorna skulle tas bort och transpor
teras till Norrköpings Stadsmuseum för förva
ring. De andra två, innehållande tolv skålgropar, 
två slipade ytor samt fem fotsulor, skulle ej tillva
ratas. Anledningen till detta var att flertalet var av 
dålig kvalitet med flera sprickbildningar tvärs 
igenom ristningarna.

I länsstyrelsens beslut angavs också att 
"ristningarna som skall tillvaratagas, skall bort- 
spjälkas av stenhuggare" samt att hela arbetet 
skulle stå under antikvarisk kontroll genom Riks
antikvarieämbetet, UV Linköpings försorg. Kon
trollen skulle innefatta dokumentation av arbetet 
genom fotografering och en skriftlig beskrivning. 
Dessutom kompletterades dokumentationen ge
nom videofilmning av arbetet.

SLUTGILTIGT VÄGOMRÅDE

Plan över vägområdet 
vid Herrebro, 
fornlämning 51. 
Siffrorna markerar de 
olika ristningsytorna. 
Renritning: 
Mari-Anne Grönwall
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Dokumentationen

I samband med de arkeologiska undersökningarna 
på platsen uppmättes samtliga ristningar i skala 
1:10 samt i skala 1:1 på transparent plast. Plan
ritning över de olika hällristningsytorna upp
rättades i skala 1:50. Det totala antalet ristningar 
inom Herrebro, fornlämning 51, redovisas nedan. 
För deras inbördes placering inom fornlämningen 
hänvisas till ritningen till vänster.

På grunt huggna och svårtolkade figurer an
vändes en metod kallad frottage. Ett tunt papper 
läggs över ristningen och gnuggas med t.ex. gräs.

Hällristningar syns tydligast när ljuset faller näs
tan parallellt utmed hällen dvs. då solen står som 
lägst på himmelen. Själva ristningen framträder då 
som en mörk figur i förhållande till den upplysta 
hällen eftersom ljuset inte når ner i den huggna 
"rännan". En förstärkt effekt av metoden fås genom 
artificiell belysning av ristningen nattetid.

Herrebrohällristningarna fotograferades nat
tetid i denna typ av belysning, s.k. släpljusfoto- 
grafering.

Även flygfotografering har utförts över områ
det både före och efter vägbyggnationen. Släpljusfotografering. Foto: RAÄ

Yta Figur
13 14 skålgropar, 7 skepp,

1 9 skålgropar, 2 fotsulor och 2 slipade ytor 7 adoranter och 2 punktcirklar
2 5 fotsulor och 12 skålgropar 14 3 punktcirklar, 1 ränna, 4 skepp,
3 3 skepp och 1 fotsula 4 fotsulor, 2 obestämbara figurer
4 1 fotsula, 4 skepp, och 1 skälgrop

5
1 obestämbar figur och 3 skålgropar
7 djurfigurer, 12 skepp, 1 fotsula,

15 3 skepp, 2 fotsulor, 7 skålgropar,
1 ramfigur, 1 obestämbar figur och 1 ränna

9 skålgropar och 1 punktcirkel 16 2 skålgropar
6 1 fotsida 17 1 ramfigur och 1 skålgrop
7 1 skepp 18 1 skälgrop
8 2 skepp och 1 skålgrop 19 1 fotsula och 1 skepp
9 1 skepp och 1 fotsula 20 1 djurfigur och 1 fotsida
10 5 skepp 21 3 skålgropar
11 1 fotsula 22 1 skepp och 1 fotsula
12 1 skepp och 1 obestämbar figur 23 1 obestämbar figur
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Ristningarnas borttagande

Två stenhuggare hemmahörande i Bohuslän kon- 
trakterades för borttagningen av hällristningarna. 
Arbetet började med gipsavgjutningar av de rist
ningar som innehöll sprickbildningar. Detta gjordes 
i syfte att kunna passa ihop de olika delarna om 
ristningen skulle spricka. Avgjutningarna skulle 
också tjäna som komplement till fotografier och 
ritningar. Aluminiumfolie placerades över rist
ningen och trycktes mot ytan så att folien exakt följde 
hällens yta. På folien lades en träram och innanför 
denna hälldes gips. När gipset torkat lackades 
avgjutningen. Lacket gör gipset hållbarare och 
möjliggör en avgjutning av gipsavgjutningen för att 
få fram ett positiv av ristningen. Den komplicerade 
bergartsammansättningen och ett stort antal natur
liga sprickbildningar påverkade det fortsatta arbetet.

Ursprungligen var det tänkt att ta loss så stora

stenblock med så många ristningar som möjligt. I 
ställetblevnusprickorochbergartsskiljenavgörande 
faktorer för stenblockens storlek.

Planer för ristningarnas framtid

Totalt tillvaratogs åtta stenblock innehållande 18 
skålgropar, två fotsulor, ett skepp samt en obe
stämbar figur. Sedan ristningarna kom till Norr
köping har de mindre blocken ingått i flera olika 
utställningar. Enligt ansvarig personal på Norr
köpings Stadsmuseum kommer även de större rist- 
ningsblocken att finnas tillgängliga för allmänheten 
inom några år. Planer finns på en utställning i 
Himmelstalund eller vid en planerad servicean
läggning utmed E4:an, i Klinga.

Hällristningarna är tillsvidare magasinerade ge
nom Norrköpings Stadsmuseums försorg.

Hällarna syns i 
den nedre kanten 
och Borgs kyrka 
skymtar mitt i 
bild. Vägens 
sträckning med 
den lilla bojen runt 
hällarna framträ
der tydligt. Bilden 
tagen från nordost. 
Foto: Jan Norrman
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Planerade spjälkningslinjer och 
borrhål ritades på hällarna med 
krita. Med huggmejsel och slägga 
höggs sedan linjerna in i berget.
De markerade hålen borrades med 
tryckluftmaskin. Avståndet mellan 
hålen varierade beroende på 
hällarnas skiftande kvalitet.
I borrhålen slogs järnkilar in, varpå 
stenblocken lossnade.

Stenblocken lyftes med 
hjälp av kranbil upp på en 
lastbil för vidare transport 
till Norrköping.
Foto: RAA

De avtäckta hällarna vid 
tillfället för de arkeologiska 
undersökningarna 1988. 
Bilden tagen frän väster. 
Foto: Jan Norrman
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Illustrationen visar en konstnärs bild av folklivet pä 
marknadsplatsen vid Herrebro för ungefär 1000 är sedan. 
Invid den forna strandkanten pågick säsongsvis en mängd 
olika aktiviteter. Handelsmän från när och fjärran sam
manträffade med lokalbefolkningen och tillresta hantver
kare. På platsen arbetade man med bl.a. smide, 
pärltillverkning samt ben- och hornhantverk. En omfat
tande slakteriverksamhet förekom också på platsen. De 
omfattande benfynden från utgrävningen visar att nöt, 
får och svin var de vanligaste slaktdjuren.
Teckning av Tor Morisse
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Herrebro - Östergötlands 
äldsta marknadsplats

Ann-Lili Nielsen, Karin Lindeblad

O
m vi står vid de numera riksbekanta hällrist
ningarna vid Herrebro och förflyttar oss ca 
1000 år tillbaka i tiden får vi tänka oss att vi 
är mitt uppe i en livlig aktivitet med både handel 

och hantverk på platsen. Här ute på en udde i det 
utdikade Herrebrokärret låg under yngre järnålder 
en marknadsplats. Kärret utgjorde vid denna tid 
fortfarande en farbar vattenled ut mot Glan.

När de första undersökningarna startade un
der hösten 1988 antog vi att vi skulle hitta läm
ningar från bronsålder, tiden då hällristningarna 
på platsen tillkommit. I stället stötte vi på utkan
ten av en marknadsplats från yngre järnålder. Här 
fanns lämningar som visar att man bedrivit både 
handel och hantverk på platsen från 700-talet 
fram till 1000-talet.

I dag ligger större delen av marknadsplatsen 
outforskad vilket man kan ana i åkerjorden intill 
den undersökta delen. Här syns spår efter de 
aktiviteter som förekommit i form av mörk sotig 
jord och eldpåverkade stenar som är rester efter 
en del av det avfall som kastats i strandkanten.

Herrebro är en plats väl vald ur kommu
nikationssynpunkt, i skärningspunkten mellan 
vattenled och landväg. Från Glan kunde man vid 
tiden för marknadsplatsens existens fortfarande 
nå Herrebro vattenvägen. Via Glan och Motala 
ström kunde sedan de inre delarna av Östergöt
land nås och via Bråviken kom man vidare ut mot 
Östersjön.

Platsen ligger också på den tidigare gränsen 
mellan Borgs och Löts socknar och i närheten av 
knutpunkten mellan Memmings, Lösings och 
Bråbo härad. Dessa gränser kan vara föregångna

av tidigare indelningar, vilket tyder på att Herre
bro redan under yngre järnålder hade en central 
placering i bygden.

Vid Herrebro gård korsar nuvarande E4:an 
Herrebrokärret. Vägens sträckning motsvarar 
ungefär den medeltida eriksgatan mellan Norr
köping och Linköping, en väg som säkerligen haft 
betydelse för transport och samfärdsel redan un
der förhistorisk tid. Från 1800-talet finns det upp
gifter om att man vid lågvatten kunde se läm
ningar efter en gammal bro över kärret, på samma 
plats där den nuvarande bron finns.

Marknadsplatser under förhistorisk tid upp
kom just på platser som låg bra ur kommu
nikationssynpunkt. Platserna låg i skyddade lä
gen där dåtidens flatbottnade båtar lätt kunde ta 
sig in och lägga till. Några av dessa platser besök
tes endast säsongsvis medan andra utvecklades 
till mer permanenta handelsplatser som t. ex. 
Birka i Mälaren. Vid Herrebro, som förmodligen 
representerar en säsongsvis besökt marknads
plats, samlades hantverkare av olika slag under 
vissa tider på året och tillverkade sina produkter 
för avsalu. Några spår efter hus som tyder på att 
man bott permanent vid Herrebro har ännu inte 
påträffats.

I sluttningen mellan hällristningsberget och 
Herrebrokärret hittades en mängd förhistoriska 
lämningar som eldstäder, ugnar och en smides
härd. Däremot fanns inga spår av egentliga bo
stadshus. Den enda byggnad som funnits på plat
sen, åtminstone på den undersökta delen, var en 
mindre strandbod eller enkelt vindskydd i kanten 
av kärret. I närheten av denna fann vi också
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resterna efter en smideshärd och ett stenfundament 
till en brygga.

I ett område med avfallsrester i kanten av 
kärret fanns mängder av ben från slaktade djur 
och dessutom de föremål som skulle berätta om 
vad man gjort på platsen och vilka kontakter man 
haft med omvärlden.

Kosthållning vid Herrebro

Vid Herrebro, liksom vid många undersökta 
boplatser från vår förhistoria, utgör slaktavfall 
från djur ofta den största delen av fyndmaterialet. 
Djurbenen är av stor betydelse eftersom de kan 
berätta en hel del om vad som stod på middags
bordet. Vid Herrebro har man tydligen föredragit 
nöt, får och svin. Däremot finns inga ben från vilt 
i materialet. Det anmärkningsvärda är att även 
hästen, som i och med kristendomen varit nästan 
tabubelagd som föda, har varit vanligt före
kommande på matsedeln i Herrebro. Många av 
rörbenen bär spår efter att ha blivit kluvna, vilket 
visar att djuren slaktats och konsumerats på 
platsen.

Ett vanligt sätt att tillreda köttet var att koka det

i sitt eget fett i nedgrävda gropar med uppvärmda 
stenar. Vid utgrävningen undersöktes en mängd 
sådana så kallade kokgropar.

Vi kan anta att under den tid som marknads
platsen i Herrebro varit använd har en ansenlig 
mängd djur slaktats för att förse alla de människor 
som vistades här med mat. Säkert gjorde de lokala 
bönderna i trakten goda förtjänster genom att 
sälja kött på marknaden. Antagligen såldes även 
levande djur på marknaden, men i dag kan vi 
naturligtvis inte se några spår av detta.

Benföremål

Bland benmaterialet hittade vi också en delbenföre
mål, bl.a. några bennålar. Bennålarna är relativt 
vanliga fynd vid vikingatida boplatser och har 
använts vid vävning eller nålbindning. Nålbind
ning som är en gammal och känd teknik innebär 
att man "syr" öglor i varandra och på så sätt 
åstadkommer en gles eller tät textil. Tekniken 
kallas också "vantsöm", vilket även antyder det 
främsta användningsområdet för nålarna, nämli
gen den att tillverka vantar. Det tidigaste exemplet 
på nålbindning i vårt land är just en vante från

Slaktavfall från marknadsplatsen. Foto: Rikard Hedvall Bennålar och ett förarbete till kam. Foto: Rikard Hedvall
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omkring 200 — 300-talet e.Kr. funnen i Väster
götland. Nålbindning var den allenarådande tek
niken att framställa "stickade" plagg fram till 
slutet av medeltiden då stickning i ordets rätta 
benämning blev känd.

Kanske har även bennålarna som påträffades i 
Herrebro tillverkats på platsen. Ett förarbete till 
en kam gjord i ben antyder att ben- och horn
hantverk förekommit. Kammar är för övrigt en 
typ av föremål som vissa forskare menar har 
tillverkats av ambulerande hantverkare. Likheten 
mellan de kammar som påträffas på många av de 
undersökta handelsplatserna från yngre järnålder 
visar sådana likheter att de antas ha tillverkats av 
några få kringresande hantverkare som speciali
serat sig på ben- och hornhantverk.

Metallföremålen

Bland metallerna utgör järnslaggen den allra 
största fyndgruppen i Herrebro. Det rör sig om 
s.k. smidesslagg, en restprodukt vid smidesverk-

samhet. Smideshärden låg bara några meter från 
strandkanten. Antagligen har man där smidit en 
del av de knivar, hästbroddar och en ringnål som 
hittades i avfallslagret. Ringnålar var ett inte 
ovanligt spänne som framförallt männen använde 
i klädedräkten. Nålen var till för att hålla samman 
den mantel som männen ofta bar över skjortan.

Andra föremål som tillverkats på platsen är 
klinknaglar och nitbrickor. Klinknaglarna kan 
sedan ha använts vid reparationsarbeten på de 
båtar som lade till vid Herrebro. Ett föremål 
förutom klinknaglar som brukar kopplas sam
man med byggande och reparationer av båtar är 
s.k. navare. Navaren, eller skedborr som den 
också kallas, användes till att borra hål i plan
korna till bordläggningen på båten så att dessa 
kunde fogas samman. Plankorna lades med en 
viss överlappning så att båtsidan fick ett trapp- 
stegsliknande utseende. Dessa klinkbyggda båtar 
var den allra vanligaste typen av båtar under 
yngre järnålder.

På andra platser med handels- och marknads- 
aktiviteter under samma tid har det ibland före-

Hästbroddar och ringnål. 
Foto: Rikard Hedvall
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Navare och 
klinknaglar 
funna vid 
utgrävningen. 
Jmf ritning ovan. 
Foto:
Rikard Hedvall
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kommit varvsverksamhet i ganska stor skala. Ett 
exempel är Paviken på Gotland. Där har man hittat 
lämningar som visar att det bedrivits både skepps
byggnation och fartygsreparationer på platsen.

Importerad keramik

Ett mycket vardagsnära bruksföremål som påträff
ades i Herrebro är en keramikskärva i s.k. vendiskt 
svartgods från de slaviska områdena söder om 
Östersjön. Kärlet har förmodligen kommit till Herre
bro som emballage för andra varor, t.ex. salt. Den 
vendiska keramiken är av betydligt finare gods än 
den inhemskt tillverkade. Den vanligaste typen av 
keramik på boplatser från yngre järnålder är annars 
grova, ganska tjocka och dåligt brända kärl. Typiskt 
för den vendiska keramiken är också den våg
linjedekor som ofta förekommer vid mynningen.

Pärltillverkning

Ett av de mest intessanta fynden som gjorde att vi 
började fundera på vilka långväga förbindelser

Herrebro haft med omvärlden var några till synes 
oansenliga glasmosaiker som hittades i avfalls- 
lagret. Vid den här tiden och i dessa trakter var 
tekniken att framställa glas inte känd, varför man 
måste ha importerat varan. Antagligen kommer 
mosaikerna från de samtida verkstäderna i Raven
na i norra Italien. Här producerades mosaiker i 
stor skala för att användas till utsmyckning av de 
stora katedralerna.

I Herrebro användes emellertid inte mosaikerna 
till utsmyckning av dåtidens hus utan för helt 
andra ändamål.

Ganska snart stod det klart för oss att man 
tillverkat pärlor av de glasmosaiker som importe
rats till Herrebro. Förutom glasmosaikerna fann 
vi även smält glas, en hel del pärlor, både hela och 
sådana som gått sönder vid tillverkningen.

Dessutom hittade vi en eldstad med en upp
byggd lerkrans runt om. Den har förmodligen 
varit den eldstad som använts vid själva pärl- 
tillverkningen. Från eldstaden gick också en 
blästergång uppbyggd av kantställda stenar. Ge
nom blästergången har luft tillförts för att höja 
temperaturen. Den här typen av eldstad var nöd
vändig, då man var tvungen att få upp värmen till

Bild t.h: Pärlor, mosaiker 
och avfall från 
pärltillverkningen.
Foto: Rikard Hedvall
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900 — 1000 grader för att kunna smälta glaset.
Vid pärltillverkningen började man med att 

smälta glasmassan i en mindre järnpanna. När 
massan var smält fångade man upp en glasklump 
på spetsen av en järnstav. När glasmassan sedan 
började "droppa" snoddes denna runt en järnstav 
där den sedan fick kallna långsamt. Ibland har 
man också gjort flerfärgade pärlor genom att

lägga på olikfärgade glastrådar i omgångar. En 
del halva pärlor bland fynden tyder på att man 
ibland misslyckades när pärlan skulle avlägsnas 
från järnstaven.

Vilka dessa pärltillverkare var vet vi inte. Kan
ske var de utifrån komna hantverkare som med 
mosaikerna även tog med sig sitt kunnande att 
tillverka de pärlor som kom att bli några av de
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vanligaste föremål vi i dag finner i den yngre 
järnålderns gravar.

Handelsplatser i övriga Sverige

Vad vi känner till i dag är att pärltillverkning inte 
förekommit på mer än ett fåtal platser i landet vid 
den här tiden. Pärltill verkning har i Sverige endast 
kunnat påvisas vid Paviken på Gotland, på Helgö 
och Birka i Mälaren och Åhus i Skåne. Dessa 
platser har haft ett väl utvecklat handelsutbyte 
med stora delar av Östersjöområdet.

Det antas att handeln har gått via Hedeby i 
södra Danmark som varit en mycket betydelsefull 
plats under den här tiden. Över Hedeby passe
rade stora delar av det gods som kom från Väst
europa och som sedan gick vidare upp till Öster
sjöområdet.

Framtida perspektiv

I dag är endast en mindre del av marknadsplatsen 
undersökt och då endast utkanten av området, vil
ket medför att många frågor fortfarande kvarstår.

En av frågorna är om Herrebro varit knuten till 
en närliggande gård eller om platsen, som vi 
tolkar den i dag, endast varit säsongsvis besökt. 
En annan fråga som vi skulle kunna besvara om vi 
undersökte större delar är, om Herrebro haft 
ytterligare hantverk och om fler handelskontakter 
kan spåras.

Vilka som organiserade handeln i Herrebro vet 
vi inte. En av gissningarna är att innevånarna på 
Skälv, en gård som sedan äldre järnålder haft stor 
betydelse, variten av de drivande krafterna bakom 
handeln i Herrebro under yngre järnålder.

I slutet av vikingatiden upphör marknadsplat
sen vid Herrebro.

Möjligen flyttas verksamheten p.g.a. ändrade 
markförhållanden till Norrköping. Några arkeo
logiska belägg för detta finns inte i dag, men 
ortnamnet köping uppträder redan under sen 
vikingatid — tidig medeltid. Namnet köping an
vänds då i betydelsen handelsplats.

Marknadsplatsen i Herrebro är unik i sitt slag 
i Östergötland. En intressant forskningsuppgift 
blir därför att utifrån vad vi vet om Herrebro 
försöka finna fler möjliga marknadsplatser från 
yngre järnålder, i liknande geografiska lägen.

Karta över marknads- och 
handelsplatser (Ambrosiani, Erikson 1991). 
Renritning: Mari-Anne Grönwall,
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Bilden visar hur en likbränning på gravfältet vid Skälv kan 
ha gått till. Kremeringsplatsen var belägen på gravfältets 
högsta punkt. I bakgrunden syns en rekonstruktion av 
gårdsbebyggelsen som undersöktes samtidigt med gravfältet. 
Kläderna och dräktdetaljerna på människorna runt bålet 
baserar sig delvis på olika gravfynd.
Teckning av Tor Morisse

64



Skälv - en stormannagård 
med gravfält från äldre järnålder

Anders Kaufe

S
kälv är ett både gammalt och ovanligt 
gårdsnamn. Man vet att den nuvarande 
gården har anor tillbaka till tidig medeltid. 
Vissa ortsnamnsforskare menar att gårdsnamnet 

kan gå tillbaka ända till 500-talet. Namnet kan 
komma av ordet skjalf — ett fornnordiskt ord 
som ursprungligen haft betydelsen klippavsats 
men som också kunde betyda hövdingasäte eller 
kungatron. Enligt en annan teori är betydelsen av 
namnet Skälv ett vakttorn som bevakade stra
tegiskt viktiga platser. Gården har förmodligen 
haft stor betydelse redan under järnåldern.

I området mellan Skälvs gård och Högby gamla 
bytomt undersöktes under 1989 —1990 resterna 
efter ett större gårdskomplex från romersk järn
ålder (0 — 400 e.Kr.). Det har förmodligen utgjort 
flera gårdar som genom samverkan kan ha bildat 
en större enhet. Människorna som levde här har 
blivit begravda på gravfältet intill bebyggelsen. 
Gravfältet undersöktes samtidigt med boplatsen 
och de gravgåvor som lagts med de döda teck
nade en fascinerande bild av livet och döden på 
en östgötsk stormannagård under denna tid.

Gårdsbebyggelse från äldre järnåldern

Vid undersökningen fann vi rester av minst fyra 
hus. Husen var konstruerade som treskeppiga 
hallbyggnader med en bärande konstruktion av 
upprättstående stolpar. Vad som idag återstår är 
främst spår i marken där stolparna varit pla
cerade. Dessa "stolphål" bildar ett mönster som 
talar om för oss hur husen varit konstruerade. 
Väggarna var ofta risflätade och tätade med lera

—på liknande sätt som korsvirkeshus under senare 
tider. Takbeläggningen utgjordes troligen av halm 
eller vass. Husen var alltså av ganska eldfängt 
material. Spår av sot och kol talar också för att 
eldsvådor var vanliga. Vid brand blev lertätningen 
i väggarna hårt bränd och har sedan bevarats i 
vägglinjerna till huset.

Husen i Skälv har varit 13 — 20 meter långa och 
med en bredd som varit knappt hälften av längden. 
Detta är ganska typiska dimensioner på de s.k. 
"långhusen" under äldre järnålder. En mindre 
hustyp som är omkring 5 meter lång brukar också 
finnas på boplatser från den här tiden. Av sådana 
hus fanns dock inga spår i Skälv.

På en av undersökningsytorna fann vi ett exem
pel på en annan hustyp som genom sin konstruk
tion brukar kallas grophus. Grophusen har som 
namnet antyder varit delvis nedgrävda i marken. 
Möjligen har de fungerat som förvaringsutrym- 
men men det finns också fynd som tyder på att man 
vävt och spunnit i grophusen. Den fuktiga luften i 
de delvis nedgrävda husen kan ha varit lämplig för 
textilhantverk. Intill gaveln på ett hus fanns ett 
stensatt parti som förmodligen varit en gårdsplan.

Ett stycke från bebyggelsen fanns ett område 
med eldstäder och ugnar. Matlagning och annan 
verksamhet som krävde öppen eld sköttes ofta en 
bit från husen, säkert för att minska brandrisken. 
Kol från eldstäderna ger ett bra material för 
dateringar med 14C metoden. Dateringarna från 
Skälv visar att den utgrävda delen av gården varit 
bebodd vid tiden för Kristi födelse och under de 
närmaste århundradena därefter.

I närheten av huslämningama upptäcktes ett s.k. 
kulturlager. Sådana består av förmultnat material
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som lämnats kvar eller kastats på boplatsen. I 
bland är sådana lager helt enkelt förhistoriska 
sopor. Ofta är det i soplager som de flesta före- 
målsfynden från en boplats finns bevarade — 
keramik från trasiga krukor m.m.

Fädrift och åkerbruk

Intill gårdsbebyggelsen fanns spår av hägnads- 
system — gärdesgårdar av sten. Dessa brukar 
kallas för stensträngar och har inhägnat fägator 
som fört djuren från gården till betet på utmar- 
kerna. Närmast gårdsbebyggelsen har man trolig
en haft slåtterängar och lövängar för att få vinter
foder. I ett område intill gårdsbebyggelsen vid 
Skälv fanns partier som troligen utgjort förhis
toriska åkrar. Inom ett ganska stort område fanns 
ett 1 — 2 decimeter tjockt mörkt jordlager. I detta 
lager, vilket tolkades som ett gammalt odlings- 
skikt, fanns förhistorisk keramik och bränd lera.

För de människor som levde i Skälv under 
äldre järnåldern utgjorde jordbruk och fädrift 
huvudnäringarna — säkert kompletterat med jakt 
och fiske. Fynden från gravarna visar ändå att 
ekonomin varit mera utvecklad än så och att man 
haft långväga handelsförbindelser över Öster
sjön.

Gårdsgravfältet

Gravfältet som hörde till gården låg endast några 
tiotal meter från bebyggelsen. Spår av äldre 
bebyggelse fanns också under och intill gravarna. 
Under äldre järnålder, fram till 400-talet, är det 
vanligt att gravarna ligger alldeles intill bo
platserna. Ibland har gravarna blivit anlagda så 
att de täcker äldre huslämningar.

Gravfältet har använts från yngsta delen av 
bronsåldern (ca 700 — 500 f.Kr.) och fram till 
början av den period som kallas folkvandringstid

Vy över undersök
ningsområdet vid Skalv.
I förgrunden syns fram- 
rensade stensättningar på 
gravfältet och i bakgrun
den delar av boplatsen 
under utgrävning.
Foto: Anders Kaliff
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(400 — 550 e.Kr.). Därefter verkar befolkningen i 
trakten ha börjat använda en ny begravningsplats 
som ligger ett par hundra meter väster om Skälv. 
Där undersöktes också en del av ett gravfält som 
kunde dateras till yngre järnålder.

Brännandet av de döda 
- en religiös föreställning

På Skälvgravfältet undersöktes 63 gravar. I samt
liga fall utom ett rörde det sig om brandgravar — 
dvs. den döde hade kremerats på bål. Brand
gravskicket är dominerande i hela norra Europa 
under äldre järnålder. Under stenålder och äldre 
bronsålder begravdes merparten av de döda 
obrända men under yngre bronsålder sker en total 
omsvängning. Exakt vad detta beror på är omde
batterat men då begravningsriten i de flesta

samhällen är nära knuten till övriga religiösa 
föreställningar, ligger det nära till hands att tro att 
en ny religion har gjort sig gällande.

Man har försökt utforska vilka tankar som kan 
ligga bakom brandgravskicket genom studier av 
kulturer som idag på ett traditionellt sätt prakti
serar likbränning. Att man förstör den dödes 
kropp med eld eller på annat sätt, brukar ofta 
sammanhänga med en tro på att man därigenom 
underlättar själens frigörelse från kroppen. Den 
här sortens föreställning verkar ha varit allmän i 
vitt skilda samhällen.

Att sådana tankar därför skulle legat bakom 
brandgravskicket i Skandinavien under förhisto
risk tid kan vi ändå inte vara säkra på. Skicket att 
begrava människor obrända återkommer vid ti
den kring Kristi födelse men fortsätter att vara 
ovanligt fram till vikingatid. Brandgravskicket 
fortsätter att vara helt dominerande fram till kris
tendomens införande.

Förstörandet av den döda kroppen tycks ha haft en 
religiös betydelse. Efter kremeringen krossades de brända 
benen, kanske med en maisten och en löpare som på 
bilden. Foto: Rikard Hedvall

De krossade benen samlades upp i en urna av 
keramik, vilken placerades i graven. Nedanstående 
urna från Skälv innehöll brända ben från ett barn. 
Foto: Rikard Hedvall
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Ett varierat gravskick

Gravgömmorna vid Skälv var liksom på Klinga- 
gravfältet av mycket olika karaktär. Vissa var 
placerade under gravmarkeringar i form av sten- 
sättningar av olika form, medan andra var be
gravda utan någon nu synlig markering ovan 
jord. I en stor del av gravarna var de brända benen 
placerade i en urna — oftast av keramik. Urnan 
har sedan blivit nedsatt på gravfältet.

Vanligen grävdes urnan ned eller täcktes av en 
stenpackning, men det finns också exempel på att 
den placerats mer eller mindre ovanpå markytan. 
Man får då tänka sig att urnan även fungerat som 
gravmarkering. Paralleller till detta finns från 
samma tid i det klassiska Grekland. I vissa gravar 
finns rester av gravbålet nedlagt tillsammans med 
benen. Benen har vanligen blivit krossade efter 
kremeringen och ofta rentvättade från sot. Att 
benen rengjordes är vanligast under förromersk 
järnålder (500 f.Kr. — 0). Senare blir det vanligare 
att rester från kremeringsbålet finns med i 
gravgömman.

Krossningen av benen har troligen utförts som 
ett led i den rituella förstöring av den döda krop
pen, som börjar med kremeringen. Skulle den 
vara utförd av praktiska orsaker, borde de ben 
som påträffas i mindre urnor vara de mest väl- 
krossade. Så är inte alltid fallet. Själva krossningen 
av benen kan ha utförts med de malstenslöpare 
som ibland finns med i gravarna. Efter den rituella 
krossningen kan stenarna ha ansetts heliga och 
därför lagts med som gravgåvor.

I flera av gravarna har också andra föremål 
lagts med som gravgåvor. Ibland handlar det om 
vardagsföremål som redskap eller dräktdetaljer. 
Ibland finner man också smycken och vapen i 
gravar från den här tiden.

En märklig kvinnograv

På gravfältet vid Skälv var en praktfull kvinnograv 
den mest påkostade gravläggningen. De brända 
benen var nedlagda i ett träskrin tillsammans med

Bild t.v: Gravurna 
från Skälv.

Foto: Rikard Hedvall

Bild t.h: Gravgåvorna 
från den rika 
kvinnograven från 
omkring år 200 e.Kr. 
På bilden en berlock 
av förgyllt silver samt 
av brons: två 
armringar, 
remändebeslag, 
bältespänne, kedja och 
en nyckel.
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flera smycken och dräktdetaljer av brons samt en 
ovanlig berlock av förgyllt silver—den första i sitt 
slag som hittats i Östergötland.

Berlocken är av inhemsk tillverkning och ett 
flertal paralleller finns från främst Öland och 
Skåne. Berlocken är tillverkad i s.k. filigransteknik 
vilket innebär att den tillverkats av tunn metall
tråd som tvinnats och formats till en berlock. Det 
detaljerade guldsmedsarbetet skulle vara kom
plicerat att utföra även för en guldsmed med 
tillgång till dagens teknik.

Graven kunde dateras ovanligt exakt till om
kring år 200 e.Kr. Modet svängde även på den här 
tiden och två dräktföremål, ett bältespänne och ett 
beslag till bältet, är därför mycket lätta att datera.

Bland gravgåvorna fanns också två armringar 
av ovanligt slag. Dessa är tillverkade av brons och 
har en märklig dekor som härrör från nuvarande 
östra Polen eller Ukraina, där de också tillverkats. 
Armringarna har importerats därifrån, kanske 
via mellanhänder vid Östersjökusten. Goterna, en 
märklig folkgrupp som flera forskare tror utvand
rade från Skandinavien vid tiden kring Kr.f.

bebodde området kring floden Wislas mynning 
vid den här tiden. Troligen har det funnits förbin
delser med dessa goter, som dessutom talade ett 
språk som var mycket närbesläktat med de skan
dinaviska.

Av skrinet, som benen och gravgåvorna varit 
nedlagda i, återstod bara ett handtag av järn samt 
beslag och delar av låsmekanismen. Bland grav
gåvorna fanns också en bronsnyckel som kan ha 
hört till skrinet. Nycklar är ett relativt vanligt fynd 
i kvinnogravar från äldre järnålder. Förmodligen 
är nyckeln ett föremål som symboliserade något 
av kvinnans status och ställning i det dåtida 
samhället. Liksom i senare tiders bondesamhälle 
var det förmodligen kvinnan som hade ansvar för 
hus och hem — ofta symboliserat av nyckeln eller 
nyckelknippan till gårdens förråd.

Vem kvinnan som blivit begravd här har varit 
kan vi bara gissa oss till. Att döma av den rikt 
utrustade graven så bör hon ha haft en hög ställ
ning i samhället. Det är lätt att föreställa sig att hon 
tillhört det styrande skiktet i centralbygden runt 
Skälv.

Bland gravgåvorna 
fanns även några 
glaspärlor. Föremålen 
längst till höger är ett 
järnbeslag och hanken 
till det skrin som benen 
och gravgåvorna varit 
nedlagda i. Skrinet hade 
förmodligen varit av trä 
och var sedan lång tid 
bortmultnat.
Foto: Gunnel Jansson
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Vapen- och björnklogravar

Två män har också blivit begravda på ett sätt som 
särskiljer dem från flertalet. Förmodligen har också 
de varit betydelsefulla personer under livstiden.

Under en vällagd stensättning i sydvästra 
hörnet av gravfätet fann vi en rektangulär ned
gravning, en jordbegravning där kroppen ej blivit 
bränd. I graven fann vi rester efter en sköld som 
lagts med som gravgåva. Av skölden fanns sköld
bucklan av järn bevarad. Sköldbuckla kallas det 
järnbeslagna partiet i sköldens mitt som skyddat 
handen. Inuti sköldbucklan fanns rester av tyg 
bevarade i rosten. Tyget har fungerat som en 
stoppning för att ge ytterligare skydd och be
kvämlighet för handen. Tyget har kunnat prepa
reras fram och konserveras av konservatorer på 
Statens Historiska Museum.

Detta var den enda av gravarna som innehöll 
något vapen. Sköldbucklan är av en ganska ovan
lig typ som troligen har sitt ursprung i södra 
Polen, alltså ytterligare ett exempel på kontakter 
med östra Europa.

Att ett eller flera vapen läggs med som gravgåva 
tyder också på att den döde åtnjutit en speciell 
ställning i samhället. Det är intressant att det både 
på Skälv- och Klingagravfältet fanns en vapengrav 
med endast en sköldbuckla som vapengåva. Vi 
vet från den romerska historieskrivaren Tacitus 
som år 98 e.Kr. skrev om germanstammarna på 
kontinenten, att skölden ansågs särskilt viktig 
som symbol för krigarna. Vapengravar förekom
mer i ganska stort antal under romersk järnålder, 
inte minst i Östergötland.

I den andra ovanliga mansgraven har kroppen 
vid kremeringen legat på eller blivit svept i en 
björnfäll. Det kan vi tyda oss till genom att brända 
björnfalanger och klor fanns med i graven. Van
ligtvis lämnades tassarna kvar på skinnfällarna. 
Liknande gravar där den döde blivit svept på ett 
sådant sätt är inte särskilt vanliga i Östergötland. 
De anses också tyda på att den döde haft en 
statusfylld position i livet.

Vissa forskare har satt dessa gravar i samband 
med att skinnhandel och skinnhantering förmod
ligen varit av stor ekonomisk betydelse för regio-

Krumknivar och 
en skära som 
påträffades som 
gravgåvor i Skälv. 
Bilden visar 
föremålen efter 
metallkonserueringen. 
Krumknivarna har 
troligen använts 
som skinnknivar. 
Foto: Ulf Bruxe
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nen under århundradena närmast efter Kristi fö
delse. Man tror att skinn och hudar exporterats 
utomlands — troligen med det romerska riket 
som främsta avnämare. Romarriket stod vid denna 
tid på höjden av sin makt och den romerska armén 
hade ett omättligt behov av hudar och läder. 
Handeln med romarriket skedde förmodligen 
främst via mellanhänder på kontinenten, men 
direkta handelskontakter har nog också förekom
mit. Resor till främmande länder gjordes säkerli
gen långt före de mera väldokumenterade vikinga
färderna.

Liksom i gravarna från Klinga fanns det i flera 
gravar s.k. krumknivar nedlagda som gravgåvor. 
Krumknivarna är en typ av knivar som användes 
för tillskärning av skinn. Sådana knivar har haft 
ungefär samma utseende alltsedan det forntida 
Egypten och fram till idag. Att krumknivar lagts 
ned som gravgåvor har också satts i samband med 
skinnhanteringen som en betydelsefull syssla. Det 
är vanligt att en krumkniv lagts ned som gravgåva 
tillsammans med en grov nål och en pryl — också 
typiska redskap för skinnhantverk. Kanske har de

efterlevande velat visa att den döde haft del i 
denna sysselsättning, en markering av grupp
tillhörighet.

Att Skälv utvecklades till en betydelsefull plats 
under äldre järnålder har flera orsaker. De goda 
kommunikationsmöjligheterna genom närheten 
till havet och vattenleder var en förutsättning för 
långväga handelskontakter. Genom sådan handel 
kom invånarna på Skälv och liknande gårdar att 
tillhöra det ledande skiktet i samhället. Som bas 
för inflytandet låg en god ekonomi och de kontak
ter man fått genom en utvecklad handel. Som en 
lokal aristokrati kom de att bli drivande för för
ändringen av samhället och uppkomsten av en 
centralmakt.

Nålar av olika slag 
var också vanliga 
gravgåvor, ofta 
tillsammans med 
krumknivar. Nålen 
längst till höger är 
en dräktnål, vilken 
hållit samman ett 
klädesplagg.
Foto: Ulf Bruxe
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Konservering av ett 
svärdshandtag frän 
regalskeppet Kronan. 
Arbetet sker under mikro
skop och med hjälp av en 
roterande borste.
Foto: RIK
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Konservering 
av arkeologiska metaller

Annmarie Christensson

onservering av arkeologiska föremål är en 
del av arkeologin. Föremålen ger oss infor
mation som ökar vår kunskap om den 

historiska människan. Konservering ger unika 
möjligheter att studera föremål i detalj, men viktigt 
är att ett samarbete mellan olika specialister sker 
t.ex. kemister, föremålsspecialister och numis
matiker.

Konservatorn måste ha kunskaper i humaniora, 
bl.a. arkeologisk föremålskunskap samt känna till 
äldre tillverkningstekniker. De naturvetenskapliga 
insikterna är viktiga för att kunna tolka analys
resultat och för att kunna samarbeta med ämnes- 
specialister. Hantverksfärdigheter samt kunskap 
i konserverings- och restaureringstekniker är nöd
vändiga för att utföra det praktiska arbetet. Inte 
minst viktig är dokumentationen. All behandling 
och föremålsstatus ska metodiskt och vetenskapligt 
kunna redovisas.

Konservering syftar alltså till att fördröja ned
brytningen av föremålen. I samband med kon
serveringen finns det möjligheter att göra kemisk
tekniska analyser, vilket har gjort att kunskapen 
om föremålens tillverkningsteknik, kemiska sam
mansättningar, nedbry tningsmekanismer osv. har 
ökat. Viktiga tekniska analysinstrument för metall
analyser är bl.a. svepelektronmikroskop, röntgen 
och røntgendiffraktion.

Konservatorsyrket är ett förhållandevis nytt 
yrke. I Sverige är det för närvarande brist på 
utbildade konservatorer och det finns endast ett 
fåtal ateljéer som arbetar med arkeologiskt mate
rial. Sverige har ända tills för några år sedan inte 
haft en fullständig konservatorsutbildning. Det 
var först 1985 som en högskoleutbildning till 
konservator startade i Göteborg.

De senaste åren har det varit en markant ök

ning av arkeologiska utgrävningar. Det känns 
därför mycket positivt att ett direkt samarbete har 
kunnat inledas mellan RIK-metallkonservering 
och arkeologerna som grävt längs E4.1 och med 
att föremålen fortare kan tas om hand blir inte 
nedbrytningen av materialet så stort. Steget från 
fynd till föremål blir kortare, vilket underlättar 
tolkningen av fynden och fyndplatserna.

Konserveringsetik

Utgångspunkten för konserveringsarbetet är att 
varje föremål är unikt. Varje föremål har sina

Definitioner inom konserveringsområdet
Konservera: Bevara, vårda — åtgärder som 
förhindrar/ hejdar skadliga förändringar. 
Rengöring och stabilisering. För arkeologisk 
konservering innefattar begreppet även 
frampreparering.

Restaurera: Åtgärder som gör det möjligt att 
förstå ett skadat föremål. Även att återföra till 
ursprungligt skick och funktion.

Renovera: Bättra på historiska material och 
former med tillägg av nya material. I första 
hand på byggnader och föremål som fortfarande 
är i bruk.

Rekonstruera: Återställa/nytillverka till 
ursprungligt utseende med hjälp av nya 
material och med ledning av t.ex. gamla bilder.
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förutsättningar och kräver en individuell behand
ling för att ett bra resultat ska uppnås.

Konservatorn har ett ansvar i och med att 
behandlingen utförs på historiska originaldoku
ment, och liksom det sker en utveckling av be
handlingsmetoder sker det även en utveckling av 
de etiska värderingarna.

Innan behandlingen börjar är det viktigt att en 
noggrann dokumentation görs. Man noterar t.ex. 
objektets kondition, korrosionsstatus och andra 
synliga observationer. Allt eftersom konserv- 
eringsarbetet sedan framskrider, noteras allt som 
sker under behandlingen. Under arbetets gång 
händer det ofta att ny information kommer i 
dagen, vilket gör att det fortsatta arbetet måste 
rätta sig efter detta. Ibland måste man t.ex. välja 
att bevara ett material på föremålet till förmån för 
något annat. Arbetet är hela tiden en bedöm- 
ningsfråga och varje ingrepp man gör innebär en 
förändring av det ursprungliga materialet. Därför 
är dokumentation en central uppgift vid konser
vering.

Vid behandling bör man sträva efter att in
kräkta minimalt på föremålets originalform. I den 
mån förstärkningar och kompletteringar måste 
göras, måste dessa tillägg vara synliga och rever- 
sibla och som sagt, dokumenteras väl.

Till skillnad från konstnärer och hantverkare 
skapar inte konservatorer nya kulturföremål. Ar 
föremålet ett fragment så är det. Förbättringar och 
rekonstruktioner utifrån enstaka fragment kan 
leda till historieförfalskning. Därför måste alla 
tolkningar av föremål ske utifrån föremålets ur
sprungliga delar.

All behandling måste vara reversibel, dvs. lim- 
mer och lacker ska kunna avlägsnas utan att skada 
föremålet. Man bör tänka på att i framtiden kom
mer det troligen att ha utvecklats ännu bättre 
metoder. Det man gör idag får alltså inte förstöra 
möjligheterna att göra ännu bättre undersökningar 
och behandlingar imorgon.

På 60-talet var det vanligt med hårdhänta ke
miska och mekaniska metoder. Man "strippade" 
t.ex. metallföremål. Dvs. all korrosion skalades av

ända ner till den rena metallen, som eventuellt 
fanns kvar som ett tunt "skelett" inuti föremålet. 
Fördelen med metoden var att föremålet möjligen 
blev tåligare mot ny korrosionsbildning. Däremot 
försvann all den information som fanns i ytan: 
originalform, ytdetaljer som ornamentik samt 
övriga tillägg på metallen.

Nu bearbetas föremålen på ett mer respektfullt 
sätt. Föremålen är i första hand historiska doku
ment och, som sagt, möjligheterna att i framtiden 
göra bättre analyser och behandlingar får ej för
störas.

Dolk från bronsåldern. Före konservering. 
Foto: RIK
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Järnkonservering

Föremål som legat länge i jorden kommer så 
småningom i jämvikt med sin omgivning. När 
föremålet helt plötsligt vid en utgrävning kommer 
upp i luften, startar genast nedbrytningen igen.

Arkeologiskt järn tillhör ett av de svårare ma
terialen att konservera. Järn strävar obönhörligen 
åt att återgå till sin naturliga mineralform, dvs. 
olika former av järnoxid (rost).

Därför är det viktigt att insatser snabbt görs så 
att föremålet återfår sin balans. Konservatorns

Efter en hårdhänt och etiskt diskutabel konservering 
utförd med EDTA (etylendiamintetraättiksyra).
Dolken är "strippad" ner till den rena metallen, vilket 
har gjort att dess originalyta och ursprungliga form har 
gått förlorad. Foto: RIK

uppgift blir att, så långt det är möjligt, skjuta upp 
verkningarna av denna "naturlag".

Korrosion är en elektrokemisk process, som 
förutsätter syre och vatten (fukt). En av orsakerna 
till att processen fortgår och ökar är förekomsten 
av klorider i korrosionsskiktet, respektive i gräns
ytan till den rena metallen. När kloriderna kom
mer i kontakt med luftens fuktighet och syre 
aktiveras de och järnföremålet börjar att rosta. 
Likaså är det viktigt att föremålet hålls så torrt 
som möjligt. En relativ luftfuktighet (RF) på ca 
18% anses vara någorlunda säker för att proces
sen helt skall avstanna. Det är därför viktigt att 
försöka att avlägsna kloriderna från järnföremålen.

Någon generell beskrivning över hur arbetet med 
föremålen utförs är svår att göra med tanke på att 
varje föremål har sina förutsättningar, men här 
nedan följer några exempel på hur arbetet kan gå till:

Ofta när järnföremål kommer in till ateljén, är 
det i form av en "rostklump", som inte alltid säger 
så mycket. Inuti denna "klump" gömmer sig ett 
föremål med information. Tillgång till röntgenut
rustning är till stor hjälp inför det fortsatta arbetet.

Behandling av arkeologiskt järn innebär ofta en 
torr, mekanisk bearbetning. Målet är att nå ner till 
föremålets originalyta, dvs. föremålets ursprung
liga yttre form. Beroende på hur långt korro
sionsprocessen gått, kan originalytan vara det 
enda som finns kvar av föremålet, dvs. föremålet 
består endast av ett tunt skal och inuti detta har 
allt järn korroderat bort. Det gäller alltså att gå 
varsamt fram och sätta stopp i rätt tid, så att ytan 
inte blir förstörd.

Vid ytskiktet finns mycket av informationen 
t.ex. ornamentik, tillverkningsdetaljer och nöt- 
ningsspår, men på väg ner genom korrosions- 
skikten finns det också information att hämta. Det 
kan t.ex. finnas rester av organiskt material som 
trä, läder och textil. Även arten av korrosions
produkter kan t.ex. berätta om vilka förutsätt
ningar föremålet haft, både innan och efter det 
hamnade i jorden.

En vanlig metod att mekaniskt bearbeta arkeo
logiskt järn är med mikrobläster. Principen vid
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blastring är att ett blästermedel t.ex. glaspulver, 
blandas med luft som under högt tryck strömmar 
ut genom ett munstycke. Genom energiuppladd
ningen får blästermedelspartiklarna en bearbe
tande effekt när de träffar ytan.

Med hjälp av mikroblästring kan man bearbeta 
mycket små och sköra ytor och, om så behövs, ta 
bort ett korn i taget. Arbetet kan också ske under 
mikroskop.

Roterande små diamanttrissor är effektiva och 
skonsamma när hårda och tjocka korrosionsskikt 
ska slipas ner.

Att försöka få bort de skadliga kloriderna är en 
av de viktigaste samt mest komplicerade delarna 
vid konservering av metaller. Flera olika metoder 
har prövats, med mer eller mindre god framgång. 
Vi har valt att använda destillerat vatten. Urlak- 
ning är en process som kan ta lång tid och arbete 
pågår för närvarande att ta fram en metod som 
rationaliserar urlakningsprocessen. Efter avslu
tad läkning torkas föremålen noggrant i vakuum, 
för att slutligen få ett fukt- och smutsavstötande 
ytskikt av mikrokristallint vax eller lack.

När det gäller föremål av järn är de speciellt 
känsliga för fukt och även efter behandling hos 
konservator följer de naturens lag, dvs. de vill 
fortsätta att rosta. Man måste därför ställa höga 
krav på att de förvaras torrt, högst 18 % RF.

Bearbetning med mikrobläster. 
Foto: Gunnel Jansson

Järnsölja från Klinga, Borgs sn, Östergötland. Före 
rengöring och konservering. Foto: Gunnel Jansson

Röntgenfotografi. Foto: Gunnel Jansson 
Efter konservering. Foto: Ulf Bruxe
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Bronskonservering

Grundämnet koppar legeras vanligen med tenn, 
bly och zink eller kombinationer av dessa. Alla 
kopparlegeringar kallas bronser, utom de där 
zink dominerar som legeringsmetall. Denna lege
ring kallas mässing.

En stor del av det arkeologiska bronsmaterialet 
som kommer från utgrävningar är mycket korro- 
derat. I många fall består föremålen i stort sett 
bara av ett poröst pulver. Att med skalpell prepa
rera fram ursprungliga ytor och ornamentik m.m. 
på genomkorroderade bronser är ett tidskrävande 
och känsligt arbete. I detta fall är mikroskop ett 
helt nödvändigt arbetsredskap.

Ar korrosionsprodukterna hårda och svåra att 
avlägsna, kan man använda bl.a. EDTA (etylen- 
diamintetraättiksyra). EDTA är en komplexbildare 
som "luckrar upp" korrosionsprodukterna. Det 
måste användas med försiktighet, eftersom många 
arkeologiska bronser endast består av korrosion, 
dvs all metall är omvandlad till mineral.

Andra hjälpmedel vid bronskonservering är 
roterande polerborr och ultraljud. Bronsföremålen 
lackas ofta tillsist med ett akrylatlack för att stabi
liseras och få ett skyddande ytskikt.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att 
konserveringen inte är avslutad bara för att före
målet lämnat ateljén.

Konservering berör alla som hanterar histo
riska föremål.

Sköldbuckla från skelettgrav

Sköldbucklan kom från den enda skelettgraven i 
gravfältet. Personen som legat i graven har haft en 
träsköld över sig. Av denna återstår nu endast 
sköldbucklan och handtaget.

Bucklan kom in till metallkonserveringen som 
ett preparat, dvs. föremål som är svåra att gräva 
ut i fält tas upp i ett "paket" med jord kvar runt 
föremålet. På så sätt kan föremålet grävas ut inne 
på laboratoriet med alla tekniska hjälpmedel, bra

ljus och lugn och ro.
Under framprepareringen framkom det rester 

av trä från skölden. Inuti sköldbucklan samt runt 
sköldens handtag kom det även fram två typer av 
mineraliserad textil. Textilen har fungerat som 
foder och skydd för handen.

Textilfragmenten visade sig vara av två slag: 
Dels en 4-skaftad kypert som troligen är av ull och 
dels ett tuskaft av en vegetabilisk fiber.

Själva sköldbucklan är förhållandevis liten och 
toppig till formen. På dess brätte finns sex stycken 
nitar som sitter parvis två och två på tre ställen.

Det finns ytterligare ett par hål efter nitning i 
brättet. Det är dels från handtaget, som varit fäst 
från baksidan, dels från några extra nitar för fastsätt
ning av bucklan vid träskölden. De pars tällda nitama 
fungerade ofta mest som utsmyckning.

Toppen av sköldbucklan är avslagen. Detta beror 
troligen på att kistlocket har rasat in och slagit ner på 
skölden.

Framprepareringen gjordes med skalpell, mjuk 
pensel och liten luftpump. Under arbetets gång 
måste hela tiden föremålet stabiliseras med akry
latlack för att ej falla isär. Själva sköldbucklan ren
gjordes sedan mekaniskt med bl.a. mikrobläster.

Analys av berlock, Skälv,
Borgs socken, Östergötland

I den påkostade kvinnograven från gravfältet i 
Skälv, fanns bl.a. denna berlock från ca 150 e.Kr.

Hängets yttersida är ljust guldfärgat. På insidan 
är färgen mer vitaktig. Berlocken har haft en hängögla 
som bmtits av och som nu saknas. Det avlutande 
"kulpartiet", består av små kulor som lagts ovanpå 
varandra med en tunn vriden tråd emellan.

P.g.a. berlockens ljusgula färg uppkom frågan 
vilken metall eller legering föremålet är tillverkat av.

Först gjordes en undersökning av den kemiska 
sammansättningen på föremålets yta. Med hjälp av 
ett svepelektronmikroskop med Mikro Röntgen
analys Link AN 10 000, undersöktes berlockens 
ytskikt, både på flätverket och på "kulpartiet".
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Analysresultaten visade förekomster av guld och 
silver, men störst var inslagen av koppar och zink.

De kraftiga värdena av koppar och zink kommer 
från lodet som användes när flätverket löddes. Lod 
innehåller till stor del koppar och zink. När lod 
smälter drar det sig mot värmen och när flätverket 
och kulorna löddes har lodet lagt sig som ett tunt 
skikt över hela ytan.

I och med att det är i ytskiktet som mycket av 
förändringarna sker, är det viktigt att komma or
dentligt ner i godset för att få så rättvisande 
analysresultat som möjligt.

I fallet med berlocken kan det dock vara svårt att 
göra en sådan undersökning, utan att göra åverkan 
på föremålet. Dock fanns det vid brottytan, där 
hängöglan suttit, en möjlighet att skava ner en av de 
tunna trådarna i flätverket, för att där kunna ta ett 
prov. Man måste beakta att tråden är så tunn, att helt 
rent gods ej går att få, p.g.a. att ytterskikten kommer 
så nära varandra att de "går in i varandra", men en 
antydan om vilken metall/legering det är bör man 
kunna få.

Resultaten visade att det fanns inga spår av zink. 
Kopparhalten sjönk, silverhalten ökade, liksom gul
det. Utifrån detta resultat kan man utesluta att den 
kraftiga mässingshalten (koppar/zink) från de tidi
gare proven, skulle kunna komma från något annat 
än från slaglodet. Den lilla procenten koppar (4%) 
som blev kvar, härrör från silver och/eller guld. 
Dessa metaller legeras med koppar för att metal
lerna ska bli lättare att arbeta med. Vid fler analyser 
närmare ytterkanten på den tunna tråden stiger 
guldhalten ytterligare.

Det finns flera alternativ som utifrån testresul
taten är teoretiskt möjliga. Man måste ha klart för sig 
att det metallföremål som analyseras idag inte är det 
samma som lades i jorden för, i detta fallet, nästan 
tvåtusen år sedan. Metaller och dess legeringar 
förändras. De analyser som görs idag talar om 
vilken metallsammansättning föremålet har idag. 
Det ursprungliga materialet kan man, i många fall, 
ha mer eller mindre sannolika teorier om.

Om föremålet består av flera olika metaller, som 
t.ex. berlocken från Skälv, påverkar de varandra.

Sköldbuckla 
med handtag 
frän Skälv, 
Borgs socken, 
Östergötland. 
Efter konserve
ring.
Foto: Ulf Bruxe
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Vid Skälv i 
Borgs socken 
fann man en 
praktfull 
kvinnograv 
från 200-talet. 
Bland fynden 
fanns bl.a. 
denna ovanliga 
berlock.
Foto: RIK

79



Det kan p.g.a. jonvandringar ske förändringar i 
materialet, t.ex. kan silver som är förgyllt "krypa 
upp'' och lägga sig ovanpå förgyllningen. Likaså kan 
koppar vandra och lägga sig ovanpå silvret. En 
annan möjlighet är att silvret i en guld / silverlegering 
kan korrodera bort så att det sker en anrikning av 
guld på ytan.

Om man antar att grundmaterialet i berlocken är 
silver, vilket den ljusare insidan också tyder på, så 
skulle guldet på utsidan kunna komma från en 
brännförgyllning. När en brännförgyllning sker blir 
det mellan kontaktytorna av silver och guld en 
legering. Den ljusa guldtonen på hänget kan bero på 
att den tunna förgyllningen är sliten så att silvret 
"lyser" igenom eller att silvret har vandrat upp

igenom den porösa förgyllningen och lagt sig ovanpå.
En av de sannolikaste teorierna är att hänget är 

tillverkat av en innerstomme av silverplåt. Berlocken 
har sedan brännförgyllts.

Vid tolkningar av testresultat är det viktigt att ett 
samarbete mellan analyspersonal och olika sakkun
niga sker. I detta fallet är det motiverat med en 
diskussion bl.a. med dem som har praktisk erfaren
het av metallhantverk samt dem med kunskaper om 
olika korrosionsförlopp.

Ytskiktsanalyserna som gjordes i svepelektron- 
mikroskop utfördes av Anna Svärdh, RIK-A. Kon
servator och silversmed Eric Norgren, RIK-L, har 
haft värdefulla synpunkter vid bedömningen av 
analysresultaten.

Kemiska sammansättningen på berlockens yta.
Analys med svepelektronmikroskop (mikroröntgen analys Link An 10 000). 
Cu=koppar, Zn=zink, Ag=silver, Au=guld. Foto: Anna Svärdh
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Tillverkningsteknik
1. Den övre innerkonstruktionen är 
troligen tillverkad av en silverplåt 
som legerats med koppar. Plåten är 
stomlödd.

Under innerkonstruktion av silverplåt 
som troligen slagits i en puckelanka.

2. Ihop löd ning av innerstommens två 
delar. Pålödning av tre kraftiga band 
som även ska fungera som stöd för 
det kommande yttre flätverket.

3. Fastsättning av tunna trådar. De 
har lindats från ändarna mot mittpar
tiet. Trådarna är först tvinnade två 
och två åt olika håll. Sedan är de lag
da mot varandra för att bilda ett fisk- 
bensmönster.

Flätverket har hårdlötts med ett par 
små paljor. (Eventuellt filat lod som 
fått flyta ut över flätverksytan.) Lodet 
innehåller även koppar och zink.

4. Toppkonstruktionen tillverkad för 
sig. Efter det pålöddes hela toppen 
på grundkonstruktionen, som sticker 
upp en bit som stöd.

Den nu avbrutna häng öglan pålöd
des troligen vid samma tillfälle. Till 
sist har hänget brännförgyllts.

Teckningar förf.
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Storhögen från yngre järnålder vid Ledberg. 
En av de största i landet. Foto: Mats Larsson
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Brons och
jämåldersbygd i nytt ljus

Mats Larsson

/
de föregående kapitlen har de arkeologiska 
undersökningarna, som utförts inför E4:ans 
nya sträckning, presenterats.

Vi har fått inblickar i framför allt järnålderns 
bosättning, gravskick och handel. I det inledande 
avsnittet diskuterades de tre centrala områden 
som kan urskiljas i Östergötland från bronsåldern 
och framåt. De omfattande undersökningarna 
inom ett av dessa tre områden (Norrköpings- 
området) har gett oss delvis unika möjligheter att 
studera framväxten och utvecklingen av ett cen
tralområde. Framför allt är utvecklingen under 
järnåldern möjlig att närmare belysa. Tack vare de 
omfattande gra vfältsundersökningarna kombine
rat med boplatsundersökningar är det möjligt att 
erhålla en ganska god bild av samhällsutveck
lingen från de sista århundradena före Kristi fö
delse och framåt i tiden. Till detta har inte minst 
upptäckten av en handelsplats vid Herrebro bi
dragit, men mer om detta senare.

Att människor levt i området långt före hällrist
ningar och handelsplatser finns det belägg för 
från Leverstad. Här undersöktes en mindre bo
plats från äldre stenålder. Redan för bortåt 7 000 
år sedan bodde människor i området. Några 
boplatser från yngre stenålder har inte påträffats 
i området. Fynden från t.ex. Borg av en slipad 
bergartsyxa samt en flintskära visar dock att män
niskor levt här också under denna period.

Kunskapen kring bosättningen under brons
åldern är också ganska knapp. Sannolikt kan dock 
boplatsen som framkom i samband med grav- 
fältsundersökningarna vid Klinga placeras i brons
ålder. Intressant i detta sammanhang är också de 
resultat som har framkommit vid förundersök

ningarna för E4:ans fortsatta sträckning förbi 
Norrköping. På ett par platser (Vattenverket och 
Pryssgården) har boplatser påträffats som åt
minstone delvis kan dateras till senare delen av 
bronsåldern. Dateringar genom 14C metoden vi
sar att platserna varit bebodda på 700- och 600- 
talen före Kristus.

Om kunskapen kring bronsålderns bosättning 
ännu är relativt dålig i området är däremot kun
skapen kring gravskick betydligt bättre. Vid un
dersökningarna av gravfältet vid Klinga fram
kom ett betydande antal brandgravar från senare 
delen av bronsåldern. Att det dessutom påträffa
des brandgravar från den äldre delen av perioden 
gör saken ännu mer intressant. Dessa brandgravar 
är bland de äldsta i landet.

Under bronsåldern intar det rituella en stark 
ställning. Härmed menas den kombination av 
hällristningar och offerfynd som också finns i det 
här diskuterade området. Ett fynd av ett brons
svärd vid Klinga /Resbro är säkert ett offer. Ett 
par halsringar är också påträffade i Herrebr okärr et.

De mest frapperande lämningarna från brons
åldern i Östergötland är dock hällristningarna vid 
Himmelstalund. Ristningarna i form av skepp, 
vapen och olika symboler dateras oftast till yngre 
bronsålder. Området kring Norrköping är ett av 
vårt lands rikaste hällristningsområden. Som 
nämndes ovan finns det relativt få spår av boplatser 
från bronsåldern i området. En analys av arkeo
logen Tomas Larsson visar tydligt att hällrist- 
ningslokalerna ligger i bronsåldersbygdens väst
liga periferi. Detta kan tolkas på följande sätt: 
Hällristningslokalerna har varit centrala samlings
platser för större grupper av människor. Dessa
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hällristningscentra har kanske utgjort mötesplat
ser för uppskattningsvis 10-12 bosättningar. Vi 
kan tänka oss att 1000-1200 människor utnyttjat 
området för aktiviteter av olika slag.

Denna modell kan delvis förklara avsaknanden 
av bronsåldersboplatser inom det här aktuella 
området. Hällristningsområdet kan ha utgjort en 
form av buffertzon mellan olika befolkningscent
ra.

Det är dock järnåldern som bäst kunnat bely
sas genom undersökningarna. Boplatser från en 
tidig del av järnåldern och fram i yngre järnålder 
har undersökts. I tid omspänner boplatserna en 
period från Kristi födelse och fram i yngre järn
ålder: 600/700-talet.

I samband med undersökningarna av boplats
erna vid Skälv och Högby har huskonstruktioner 
belagts, som givit oss kunskap om husbyggnation 
och boplatsernas inre struktur under den del av 
äldre järnålder som går under beteckningen ro
mersk järnålder (0 — 400 e.Kr.). Tack vare de olika 
undersökningarna har vi kunnat studera hur 
människor organiserat sin närmaste omgivning 
med hus, hantverk och andra aktiviteter .

Boplatserna verkar ha utgjorts av en eller möj
ligen två gårdar. För den äldre järnåldern verkar 
det vara karakteristiskt med ensamliggande går
dar. Dessa gårdar har sannolikt varit bebodda av 
en storfamilj. De har genom de på flera håll i 
Östergötland så karakteristiska stensträngarna, 
d.v.s. förhistoriska hägnader, varit förbundna 
med varandra. Gårdarna har ingått i en form av 
hägnadslag med varandra.

Tack vare boplatsundersökningarna är kun
skapen kring människors levnadsvilkor under 
järnålder relativt goda. Vi vet genom fynden av 
hus hur de bodde, de osteologiska analyserna ger 
kunskap om djurhållning och därmed också kring 
vad människorna åt. Studier av den inre struktu
ren, dvs. hur boplatsen såg ut, ger oss kunskap om 
hur befolkningen ordnade sin närmaste omgiv
ning t.ex. var avfallet deponerades och var hant
verk bedrevs. För att komma själva människorna 
närmare måste vi dock vända oss mot en annan

fyndkategori: gravarna.
Genom gravfältsundersökningarna vid Klinga 

och Skälv har förändringar i människornas liv, 
förutsättningar och föreställningsvärld kunnat 
belysas. Under bronsålder ser vi ett samhälle som 
kan sägas ha baserats på en form av hövdinga- 
dömen där vissa personer dominerat och utövat 
makt. Dessa personer har t.ex. behärskat den så 
viktiga bronshandeln och troligen också hante
ringen av skinn och hudar som varit en viktig 
handelsvara redan under bronsåldern. Stor vikt 
läggs vid rituella handlingar som offernedläggelser 
av både djur och föremål. I Östergötland har ett 
flertal sådana fynd påträffats under årens lopp. 
Inledningsvis nämndes bronssvärdet från Klinga / 
Resebro. En annan känd fyndplats är Hagebyhöga 
vid Vadstena där ett par stora s.k. ceremoniyxor 
påträffats.

Till skillnad mot bronsålderns samhälle som 
dominerades av ett fåtal personer framträder 
under den äldre järnåldern ett annat samhälle. 
Detta samhälle baserades på mindre gårdsenheter, 
som sammanbundna med stensträngssystemen 
samverkade. Betesmarkerna ger t.ex. intryck av 
att ha varit gemensamma. Den tidiga järnålderns 
samhälle uppvisar ringa sociala skillnader. Några 
gravar med rika gravgåvor föreligger inte från 
denna period.

En förklaring till denna utveckling kan vara en 
förändrad samhällsstruktur; från ett samhälle 
baserat på släktgrupper och större enheter under 
bronsåldern och den äldsta järnåldern sker en 
omstrukturering mot mindre enheter av troligen 
familjestorlek under de första århundradena före 
Kristi födelse. Det intressanta är att undersök
ningar inom andra delar av Östergötland visat på 
ökade sociala skillnader under denna period både 
när det gäller boplatser och gravar.

Produktionsenheten är storfamiljen på kanske 
8-10 individer. Boplatsundersökningar vid tex 
Mjärdevi i Linköping visar på klara skillnader i 
gårdarnas storlek under denna tidsperiod (300 — 
0 f.Kr.). Vi kan se framväxten av ett skikt stor
bönder. Skillnaderna är framför allt baserade på
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tillgång på brukbart land och betesmark.
Det är med tanke på dessa förändringar intres

sant att kort diskutera resultat från danska under
sökningar av gravfält. Resultaten av undersök
ningarna pekar på en markant skillnad mellan de 
perioder arkeologer betecknar äldre och yngre 
romersk järnålder. I gravmaterialet från först
nämnda period (0 — 200 e.Kr.) utgör männen 2/ 
3 av de könsbestämda gravarna. Under denna 
period är det framför allt männen som fått rika 
gravgåvor med sig i graven. En slutledning som 
ligger nära till hands är att mannens status och 
rättigheter har spelat en stor roll i samhället.

Under den efterföljande perioden (200 — 400 
e.Kr.) ändras förhållandet och antalet rika kvinno- 
gravar är lika stort som rika mansgravar. Kvin
norna har behandlats med lika stor omsorg som 
männen. Detta behöver naturligtvis inte avspegla 
en egentlig jämställdhet. Kvinnor som tillhört 
stormannasläkter har dock sannolikt uppnått en 
viss likbördighet med sina manliga släktingar. 
Detta har haft stor betydelse när det gäller frågor 
kring äganderätt till land och därmed samman
hängande arvstvister.

Detta mönster kan vi också se i Östergötland. 
Under 200-talet efter Kristus framträder en grupp 
människor med en klart avvikande social och 
ekonomisk ställning, vi kan kalla dem stormän. I 
gravmaterialet utmärkes dessa personer genom 
ett rikare gravgods. Karakteristiskt är vapengravar 
när det gäller män och i ett fåtal fall rika smyckes
uppsättningar i kvinnogravarna. Vi kan se skill
naderna mellan de gravlagda på Klinga- och 
Skälvgravfälten som ett uttryck för skillnader i 
rang. På flera håll tyder vapengravar, importer 
från det romerska imperiet och rika smyckes
uppsättningar på ökade sociala och ekonomiska 
skillnader. Den övervägande delen av svärden är 
import från det romerska riket. Värdet av dessa 
vapen kan kanske ses som symboliskt, ett uttryck 
för några exklusiva politiska och sociala förbin
delser. I två av gravarna i Skälv kan vi se spår av 
sådana förbindelser. I dessa fall dock inte ro
merska utan närmast baltiska.

Vari ligger då grunden för dessa ökande so
ciala och ekonomiska skillnader? En möjlig för
klaring är boskapsskötselns ökande betydelse.

I gravarna både på Klinga- och Skälvgravfälten 
förekommer skinnknivar som gravgåvor. Detta 
är säkert tecken på en ökad specialisering i sam
hället där t.ex. skinnhanteringen varit av stor 
betydelse. Flera forskare har velat koppla sam
man detta med en ökad export till det romerska 
rikets legioner som hade ett aldrig sinande behov 
av skinn och hudar. Av central betydelse är då, 
som antytts ovan, tillgången på åkermark och 
betesmark men även de förbindelser med andra 
områden och familjer som stormannen haft och 
kontrollerat.

I detta sammanhang är därför undersökning
arna vid Herrebro mycket intressanta och även 
tänkvärda. Det rör sig om en handelsplats som 
etableras under 600-talet och kvarlever till början 
av 1000-talet.

En plats som Herrebro växer inte fram av sig 
själv utan ett flertal faktorer har spelat in. Vi kan 
peka på läget vid en viktig samfärdsled och belä
genheten intill de rika bosättningarna och grav
fälten vid Borg och Skälv. Sannolikt har handels
platsen vid Herrebro sina rötter i verkstadsplatser 
just vid dessa orter. Det kan därför vara av in
tresse att kort se på den utveckling som leder fram 
till denna centralt belägna handelsplats.

En intressant utveckling av verkstadsplatser 
sker under 400-talet efter Kristus och framåt. 
Under 400-talet, och tidigare, är verkstäderna i 
regel knutna till stormannagårdar. Helgö i Mäla
ren är ett exempel på detta. Inom vårt område kan 
möjligen boplatserna vid Borg och Skälv tolkas 
som stormannagårdar med därtill hörande verk
städer. Från att hantverket har varit kopplat till 
stormannagårdar under en lång följd av år kan vi 
under 700-talet se en tendens mot ett friare sys
tem. Handelsplatserna blir också verkstadsplatser. 
Denna utveckling kan vara kopplad till framväx
ten av ett mera centraliserat och stabilt lednings
system, stormän framträder som har kraft att 
dominera och påverka en större region. Den kan
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Guldgubben från Svintuna.
Foto: ATA

säkert förutsättas ha sina rötter i de stormanna- 
släkter som vi sett spåren av i t.ex. Skälvgravfältet.

Handelsplatsen vid Herrebro skall ses i ljuset 
av detta. Ett intressant resultat från undersök
ningen är att glaspärlstillverkning kunde beläg
gas. Detta är något mycket ovanligt även i ett 
större nordeuropeiskt perspektiv. Idag känner vi 
endast till en handfull platser där pärltillverkning 
ägt rum.

Ovan har talats mycket om bronsålder och 
äldre järnålder medan den yngre järnåldern (400 
— 1050) inte berörts. Undantaget är handelsplatsen 
vid Herrebro som kan dateras till denna period. 
Detta hänger samman med att spåren av den 
yngre järnålderns boplatser är få inom under
sökningsområdet. Boplatsen vid nuvarande Ek-

sundsvägen (Borg) kan till vissa delar dateras till 
sen järnålder. För att förklara denna brist på 
boplatser måste vi alltså gå utanför centralområdet 
kring Norrköping och närmare studera utveck
lingen i andra delar av Östergötland.

På flera håll i Östergötland har man kunnat se 
en markant förändring i landskapsutnyttjande på 
400/500-talet e.Kr. De tidigare så viktiga sten- 
strängssystemen utnyttjas inte längre och män
niskorna flyttar. Undersökningar i de östra de
larna av landskapet har pekat på en omstrukture
ring av bebyggelsen. Från 500-talet och framåt 
finner vi bebyggelsen på andra platser, ofta i 
anslutning till de tidigmedeltida byarna. Stora 
förändringar äger med andra ord rum under 
denna tid.

Samtidigt med förändringen i bosättningen sker 
också en förändring i gravskicket och hög-gravfält
en växer fram. Dessa är ofta mycket omfattande 
och kan tolkas som bygdegravfält. På dessa grav
fält förekommer ibland även en speciell gravtyp, 
s.k. kammargravar. Så är fallet t.ex. på det stora 
gravfältet vid Tift strax söder om Linköping. 
Undersökta sådana gravar, t.ex. på Björkö i Mäla
ren, uppvisar ofta ett mycket rikt gravgods. De 
sociala skillnader som växer fram under 200-talet 
accentueras uppenbart under den senare delen av 
järnåldern.

Under 400/500-talet börjar också seden att an
lägga storhögar växa fram i framför allt central
området kring Linköping. De allra största av 
denna grupp av högar begränsar sig till en kortare 
period, tiden ca 500 — 650 e.Kr. Högar har för
visso anlagts redan tidigare, under bronsåldern, 
men dessa är nästan undantagslöst lokaliserade 
till västra Östergötland. Gruppen kring Linkö
ping kan sannolikt samtliga dateras till yngre 
järnålder.

Den mest imponerande är Ledbergskulle utan
för Linköping. Enligt äldre källor skall det ha 
funnits ytterligare en storhög i Ledberg. I övriga 
Mellansverige är denna utveckling också mar
kant. Vi kan bara tänka på storhögar som Ottars- 
högen i Vendel och Gamla Uppsala.
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Vid Ledberg finns även den i inlednings- 
avsnittet nämnda borgen vid Odensfors.

Borgen kan ha tillhört en storman som behärs
kat området kring Svartån vilken utgjort en viktig 
kommunikationsled inåt Östergötland. Kanske 
har det funnits en plats liknande den vid Herrebro 
även vid Ledberg.

Under den här aktuella tiden verkar det som 
om centralområdet kring Linköping till stora de
lar överflyglat Norrköpingsområdet. Flera nya 
maktcentra växer fram i förstnämnda område 
som Ledberg, Kaga, Sjögestad, Tift och Sätuna.

Det finns dock paralleller till dessa maktcentra 
även i Norrköpingsområdet. Några storhögar 
finns dock inte belagda i området. På Vikbolandet 
finns däremot en av landskapets största: Grönhög. 
Ett centrum har dock sannolikt vuxit fram i det 
område där nu Borgs Säteri är beläget. Prelimi
nära resultat från förundersökningar vid Borgs 
Säteri tyder på bosättning under sen vikingatid 
och tidig medeltid. Liknande resultat föreligger 
från Ö. Eneby inte långt därifrån.

Att denna del av järnåldern varit både en 
expansionsperiod och en period med mycken oro

framgår tydligt av både ringvallsborgen vid Motala 
Ström och av Göta virkevallen, som kanske redan 
börjar anläggas under äldre järnålder men där själva 
vallen sannolikt tillhör den yngre järnåldern.

Av stort intresse i detta sammanhang är de 
undersökningar på Kolmårdens sluttningar inte 
långt från Marmorbruket som utfördes av Norden 
på 1930-talet. Idag ser man en del stenrader och 
runda stenläggningar på platsen. Platsen hette 
troligen en gång Svin tuna. Tuna var namnet på en 
gård eller marknadsplats. Vid undersökningarna 
på 1930-talet påträffade Norden rester av en stor 
gårdsanläggning bestående av sju hus. Boplatsen 
har varit utnyttjad under en lång tidsperiod med 
början på 600/700-talet. I ett av husen påträffades 
ett litet tunt guldbleck med en bild av ett östgötskt 
par från 600- eller 700- talet e.Kr. Blecket är endast 
12 mm högt. Oftast kallas dessa guldbleck med 
människoframställningar för "guldgubbar".

Själva platsen Svin tuna kan vara en föregång
are till, eller möjligen delvis samtida med han
delsplatsen vid Herrebro. Svin tuna ligger vid en 
gammal kommunikationsled över Bråviken. Tidi
gare har båtar gått mellan just Svintuna och

Sätunahögen. En 
storhög från yngre 
järnålder med Kaga 
kyrka i bakgrunden. 
Foto: Mats Larsson
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Konungssund på Vikbolandet. Sannolikt har le
den utgjort en del av Eriksgatan.

Sammanfattningsvis kan sägas att vår kunskap 
om bebyggelse och gravfält i centralområdet kring 
Norrköping markant har ökat både kvantitativt och 
kvalitativt. Kunskapen om förändringar i gravskick 
och bosättning under 1500 år är idag avsevärt större 
jämfört med för bara några år sedan. Nya fynd
kategorier har kommit fram, t.ex. den mycket in
tressanta handelsplatsen vid Herrebro.

För det andra har vi idag möjlighet att formu
lera och testa ett flertal olika hypoteser kring 
förändringar i gravskick, bosättningsmönster, 
ekonomi, social struktur och yttre kontakter. Detta 
är den kvalitativa aspekten.

Vårt utgångsläge inför de fortsatta undersök
ningarna av den nya sträckningen av E4 förbi 
Norrköping är mycket gott. Ett flertal frågeställ
ningar och hypoteser kan formuleras utifrån de 
framkomna resultaten av 1989-1990 års under
sökningar. Viktiga frågeställningar inför det kom
mande arbetet är bronsålderns och den yngre 
järnålderns bosättning. Det är framför allt från 
dessa båda perioder vi saknar större boplatser.

Spår av boplatser från dessa perioder har fram
kommit i samband med förundersökningar vid 
Norrköping. En viktig fråga att diskutera när det 
gäller bronsåldern är huruvida området redan 
under denna tid utgjort ett maktcentrum, eller om

hällristningsområdet utgör en buffertzon. Hur 
skiljer sig t.ex. bronsålderns bosättning från den 
äldre järnålderns? Kan vi eventuellt se föränd
ringar i huskonstruktioner och skillnader i hur 
människor ordnat sin närmiljö.

Viktigt att belysa är också den yngre järnålderns 
bosättning. Är den ovan framförda tanken om ett 
nära samband mellan den yngre järnålderns bo
platser och de tidigmedeltida byarnas läge riktig 
finns det en möjlighet att vid de kommande under
sökningarna vid Eneby och Borgs säteri se om detta 
stämmer. De preliminära resultaten från förunder
sökningarna vid båda platserna antyder att så kan 
vara fallet. Gravfältet och runstensbron vid Will- 
helmsberg kan också placeras i yngre järnålder. 
Förutsättningarna för att kunna belysa frågor kring 
förändringar i gravskick och bosättning även under 
yngre järnålder får därför anses som goda.

Intressant ur ett vägperspektiv är också den del 
av en äldre medeltida vägsträckning som skall 
undersökas vid Kvillinge. Det är fullt möjligt att 
vägen skall kopplas samman med den medeltida 
Eriksgatan. Spår efter denna har under senare år 
framkommit vid Rök och Mörtlösa i Linköping. 
Spår efter denna tidiga kommunikationsled har 
alltså kunnat beläggas på flera håll i Östergötland. 
E4:an har med andra ord haft föregångare som vi 
tack vare arkeologiska undersökningar kunnat 
belägga.
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"En väg med historia"

Det här är historien om en östgötabygd under 7 000 år, speglad i de 
arkeologiska undersökningar som Riksantikvarieämbetet utfört vid 
byggandet av nya E4:an utanför Norrköping. I bokens olika kapitel 
presenteras de spännande resultaten av utgrävningarna för den nya 
vägen — en väg som döljer en lång historia!

Utgrävningarna för E4:an har kastat nytt ljus över ett område vars 
historia tidigare varit relativt outforskad. Vi vet nu att här tidigt funnits 
en rik bygd som utvecklats till ett maktcentra med internationella 
kontakter, från de första stenåldersjägarna fram till järnålderns 
hövdingar och handelsmän. Fynd av importerade föremål i gravar 
och på den vikingatida handelsplatsen vid Herrebro ger oss en bild av 
resor över Östersjön och vidare österut.
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