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Förord

Förhistoriska brunnar har under de senaste 5-10 åren blivit en alltmer vanlig 
anläggningskategori i samband med undersökningar av boplatser. Detta hör till 
stor del samman med de nu vanliga stora maskinella avbaningarna av boplats
ytorna som givit ett mer holistiskt perspektiv på boplatsernas olika komponen
ter och aktivitetsområden. Brunnarnas speciella bevaringsförhållanden innebär 
dels betydligt ökade möjligheter att påträffa artefakter helt eller delvis av orga
niskt material och dels goda betingelser för bevarande av växtmaterial som kan 
ge underlag för miljöhistoriska studier.

I denna volym presenteras fem artiklar där både arkeologiska och arkeobota- 
niska aspekter på brunnar studeras. De båda infallsvinklarna kompletterar var
ann och är dessutom sammanknutna genom metodiska och källkritiska pro
blem som hör samman med kronologi, stratigrafi och olika lagers bildningssätt. 
En integration av de arkeologiska och naturvetenskapliga studierna är en förut
sättning för att djupare kunskap skall kunna utvinnas om de komplicerade och 
mångfacetterade företeelser brunnar är. Förutom sin vattensaml ande funktion 
kan de exempelvis även ha fungerat som platser för avfallsdeponering och ritu
ella handlingar.

Den geografiska tyngdpunkten för artiklarna ligger på Håbolandet i Uppland 
ca 5 mil NV om Stockholm. Två artiklar behandlar brunnar utifrån arkeologisk 
synvinkel i området (Eriksson, Ullén), och en presenterar kulturlandskapet runt 
brunnarna i ett tidsperspektiv (Engelmark). Slutligen diskuteras några principi
ella metodiska problem i två artiklar (Ranheden).

Förhoppningsvis skall dessa artiklar kunna inspirera till ytterligare studier, 
både av brunnar och andra anläggningstyper och lämningar på boplatserna. 
Brunnsstudiema illustrerar allmängiltiga förhållanden inom bebyggelsearkeolo
gin genom att dels visa på värdet av ett integrerat samarbete mellan arkeologi 
och naturvetenskap och dels belysa den potential och komplexitet som ”vanli
ga” anläggningar kan uppvisa.

Lund i juni 1995 
Ulf Säjvestad





Bronsåldersbrunnen i Apalle
- en arkeobgisk diskussion

Av Inga Ullén

Förhistoriska brunnar är en ny anläggningstyp i 

Mälardalen och har först under de senaste åren upp
märksammats på allvar. Tidigare var bara enstaka 
brunnar kända i denna del av landet. Sedan 1989, 
då brunnarna på bronsåldersboplatsen Apalle hitta
des, har ytterligare minst 70 påträffats. Bland dem 
kan särskilt nämnas det 50-tal brunnar som grävts 
fram på två boplatser utanför Västerås (Holm et al 
1993, Wilson 1992, Aspenborg 1994). Vidare har 
brunnar med såväl intressanta konstruktionsdetal
jer som rikligt fyndinnehåll hittats på Sanda- och 
Säbyboplatserna i Uppland (Åqvist, C resp Anders
son, C), liksom i Härad i Södermanland (Seving, B). 
Rapporterna från dessa undersökningar är under ut
arbetande på Riksantikvarieämbetet.

I de följande artiklarna kommer några av nyfyn
den att presenteras från brons- och järnåldern på 
Håbolandet i Övergran sn, Uppland. Mellan 1986- 
1990 undersökte riksantikvarieämbetet ca 40 bop
latser och gravfält längs med den kommande mo
torvägen för E18, mellan Bålsta och Enköping. Några 
år senare utfördes nya utgrävningar i samma områ
den, men nu för järnvägen, den s k Mälarbanan, 
strax söder om El8 (Eriksson, denna volym). Re
sultatet från utgrävningarna gav ett tvärsnitt genom 
Mälardalens tidigaste historia, från senneolitikum till 
medeltid.

En av de utgrävda boplatserna längs E18 var den 
stora bronsåldersbosättningen Apalle som låg på ler-

markerna mitt på Håbolandet, då en ö i nuvarande 
Mälaren (fig 1). Senare, under äldre järnåldern, 
medförde landhöjningen att den foma ön bands sam
man med landmassor norr därom. Håbo fick ett ut
seende som liknar den nuvarande halvöns, med Ull
fjärden i öster och Ekolsundsviken i väster som be
gränsande vattenleder.

Boplatsen vid Apalle låg i en liten sidodalgång till 
en större uppodlad dal, som sträcker sig över den cen
trala delen av Håbolandet. Bebyggelsen vid Apalle 
under bronsålder kan tidsmässigt delas upp i två hu
vudfaser, en äldre med tonvikt på 12-1000-talet f Kr. 
och en yngre med tonvikt på 800-700-talet f Kr. Da
teringarna är ännu preliminära. Mellan de två faserna 
har en övergångsfas funnits (fig 2,3). Även om inte 
alla hus i respektive fas existerat samtidigt har sanno
likt flera hus funnits parallellt. Bosättningen tolkas 
därför som ett samhälle bestående av flera hus/hus
håll i varje fas. Av de totalt ca 45 hus som påträffades 
är hittills 22 närmare analyserade. De bestod av lång
hus med varierade längder, tolkade som bostadshus, 
ett kortare rektangulärt hus och två runda hägnads- 
eller huskonstruktioner. Delar av två skärvstenshögar 
och sju säkra brunnar fanns också. Söder om husen 
låg under den äldre fasen en öppen, obebyggd yta, 
möjligen använd för djurhållning eller som sam
lingsplats. Den begränsades av ett gropsystem, vilket 
har tolkats som lertäkter, bl a för husklining. Husen 
på boplatsen låg i ett upp till 1 m tjockt kulturlager,
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Fig 2. Den äldre bebyggelsefasen på Apalleboplatsen. Område (area) 2 är ännu inte analyserat. 
Endast en au brunnarna, A1640, är markerad längst till vänster på planen.
Huvuddelen av de ömiga låg något längre ut mot väster. Ritning Eva Crafoord

vilket innehöll ca 2 400 föremål, varav 60 var av 
brons och de övriga av ben, sten och lera. Vidare 
fanns 360 kg keramik, 850 kg obrända och brända 
ben samt 1,7 ton lerklining.

Sex av de säkra brunnarna på Apalleboplatsen är 
från bronsåldern, medan den sjunde är yngre och 
kan kopplas till ett romartida hus som påträffades i 
toppen av kulturlagret. Fem av bronsåldersbrunnar
na låg samlade i västra utkanten på boplatsen, delvis

Fig 1. Fomlämningar från bronsåldern på Håbo-ön, 
begränsad av 15-meterskurvan. Den dåtida strandlinjen 
beräknas ha gått mellan 15-20 m över den nuvarande 
havsytan. Ritning Eva Crafoord.
Q Rosen, röseliknande stensättningarQSkålgropslokaler 

'Osy Figurristningar ^^Skärvstenshögar X Holkyxa

avskilda från husbebyggelsen genom en hägnad. Den 
sjätte, en liten brunn, fanns innanför hägnaden, när
mare bebyggelsen. Den var också av en annan typ 
än de övriga. Ytterligare brunnar har troligen fun
nits i anslutning till de påträffade, i utkanten av bop
latsen. De har p g a avsaknad av flätverk och otyd
ligare schaktnedgrävningar, kategoriserats som osäkra 
brunnsnedgrävningar. Även utanför den utgrävda 
exploateringsytan kan ytterligare brunnar finnas. 
Flera stora färgningar av liknande slag som de säkert 
konstaterade brunnarna kunde noteras i samband 
med provundersökningen av platsen.

Nästan alla brunnar på Apalle var av samma typ. 
I ytan syntes de som stora mörka färgningar, vilka 
nedåt bildade en trattformig nedgravning. Centralt 
i tratten tog själva brunnen vid, som bestod av ett 
lodrätt brunnsschakt. Schakten i brunnarna var av
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AREA 2

AREA 1

Fig 3. Den yngre bebyggelsefasen på Apalleboplatsen. Område 2 är inte analyserat. Ritning Eva Crafoord.

varierande djup, mellan 1,3 och 3,8 m. Alla brun
narna var nedgrävda genom den postglaciala leran. 
Medan den övre delen av anläggningarna tydligt av
tecknade sig mot den omgivande marken, var de 
undre delarna betydligt svårare att se beroende på 
att fyllningsmassans kulturj ordsinblandning varit 
svag. När brunnarna rasat igen, vilket troligen varit 
fallet för alla brunnarna i Apalle, har de i sina nedre 
delar delvis fyllts igen av omgivande lera, uppblan
dat med nedkastat antropogent material. I de övre 
delarna av brunnarna har kulturmaterialet domine
rat och de halvt igenfyllda hålen har sannolikt an
vänts som avfallsgropar.

Den äldsta brunnen

En av brunnarna, Al 992/Al 640, i boplatsens ut
kant, skilj de sig emellertid från de andra, genom en 
betydligt större fyndrikedom och genom att fler 
konstruktionsdetaljer fanns runt den (fig 4). Själva 
brunnsområdet var en ca 8 x 8 m stor, inhägnad yta. 
Intill störarna för hägnaden och även längs med den
na, fanns på insidan koncentrationer eller stråk av 
kalk. Kalken hör med största sannolikhet till hägna
den och kan utgöra pulveriserade rester av någon 
form av bestrykning av träet. Direkt innanför häg
naden fanns en stensatt, svagt trattformig försänk
ning. Denna har tolkats som en avställningsyta för 
vattenkärl runt brunnen och stenarnas funktion an
tas ha varit stadgande. Stenpackningen tunnades ut
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Fig 5. Exempel på kluvna och snittade trävidjor från brunnsschaktet. 
Teckning Eva Engblom.

ned mot själva brunnsschaktet, vilket troligen beror 
på att en del av stenarna rasat ned i det, antingen un
der eller efter användningstiden. Stenar av motsva
rande storlek fanns i brunnsfyllningen. Utanför häg- 
naden fanns i norr fyra motställda stolphål som bilda
de en rektangulär, ca 2,5 x 4 m stor stolpkonstruk- 
tion. Inga utanförliggande stolphål fanns, vilket anty
der att konstruktionen saknat yttre väggar. Innanför 
stolparna fanns två flata stenblock och intill den ena 
en stensatt försänkning där stora skärvor från minst 
tre kärl påträffades. Troligen har både försänkningen 
och stenblocken varit arbets- och avställningsytor un
der en takbärande, öppen byggnad. Nivå- och fynd
mässigt hör den samman med brunnen och ett sam
band mellan dem är sannolikt.

I brunnen har, liksom i de övriga brunnarna på bop

latsen, funnits en flätad korg i botten av schaktet. Re
dan i de övre delarna av det 2 m breda brunnshålet 
satt trärester längs med schaktväggama. Träet bestod 
av vidjor och störar. Några var tillspetsade, andra var 
kluvna eller snittade på tvären (fig 5). Fem störar var 
nedstuckna vertikalt i leran. Samtliga var emellertid 
avbrutna, den längsta bevarade störbiten var endast 
0,5 m lång. Längre ned i brunnen påträffades nedre 
delen av ett äldre intilliggande schakt (A 1992), vars 
norra övre del skurits igenom av den yngre A 1640. 
Också det äldre brunnschaktet A 1992 hade spår av 
en flätad brunnskoning. Trävidjor från botten av båda 
brunnsbalen är vedartsbestämda och 14C-daterade. 
Vidjoma som bestämdes till hassel var från mellersta 
bronsåldern, troligen slutet av 1300-talet eller början 
av 1200 talet f Kr. (3110+30 BP, Ua5989,3090+65BP,

14



m.ö. h.
WELL 1640

+28,00

80s taaras-------
Homo sapiens - 
Suts dom esti cuts

Water bearing level 1989

b =s n,. Wood trom plated work 
QSO Chalk/lime 

e> bone
• Pollen sample (1-2.9) 

Fire cracked stone

7 7,20 m

Fig 6. Tvärsnitt genom bronsåldersbrunnen vid Apatie. Ritning Eva Crafoord.

GrN-19926). Vedartbestämningarna utfördes av Tho
mas Bartolin, Lunds universitet och Ulf Strucke, Riks
antikvarieämbetet.

Brunnsschakten var igenfyllda med jordmassor, vilka 
kunde delas upp i fyra lager (fig 6): Lager 12 låg i 
toppen av schaktet Al 640 och var ett gråfärgat, kul- 
turpåverkat lerlager med både skörbrända och ej eld- 
påverkade större stenar, särskilt i övre delen av lagret. 
Enstaka lerkliningsbitar samt obrända djur- och män
niskoben fanns mot botten. Därunder följde lager 12B 
med något mindre kulturlagerinblandning. Lagret var 
mellerat med grågrön och gulbrun lera. I fyllningen 
fanns djurben och spår av risflätning. Nästa lager, nr 
13, bestod av ett flammigt gråsvart lerlager med stör
re skörbrända skärvstenar, kol och sot samt bark-, vid
je- och störrester. Lagrets tyngdpunkt låg i mitten av

brunnen. Det sista lagret, 14, bestod av grå lera med 
enstaka stenar och hade liksom föregående lager rik
ligt med vidje- stör- och barkrester. Lagrets fyllning 
var mellerat med gulbrun lera, vilket har tolkats som 
resultat av en naturlig sedimentering. Det sista lagret 
var gemensamt för båda brunnsschakten, Al992 och 
Al 640. Man kan sammanfattningsvis konstatera att 
fyllningen i brunnarna bestod av både naturligt sedi- 
menterat material (14), antropogen igenfyllning (13) 
och en blandning av båda lagertyperna (12-12B).

Händelseförlopp

Utifrån lageruppbyggnaden både i och ovanför brun
narna kan man tolka fram ett händelseförlopp för
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deras tillkomst, användning och slutliga kollaps: I det 
äldsta skedet togs brunnsschaktet Al 992 upp och kläd
des med flätverk. Runt dess mynning anlades en tratt- 
formig mindre yta som troligen stensattes, ca 4 x 4,5 
m stor. Brunnen rasade senare in, troligen från söder 
och arbetet med en ny, större brunnn, A 1640, påbör
jades istället. Också denna brunn kläddes med ett flät
verk av vidjor mellan nedstuckna störar. Vid tillverk
ningen av de flätade korgarna använder man hassel. 
Vid brunnens mynning stabiliserades kanterna med 
stenar för att bl a underlätta hämtningen av vatten. 
Runt brunnen skalades markytan av, mellan 2 och 4 
m åt alla håll. Den mot brunnen sluttande marken 
stenlades och hägnades in. En del omtrampning av 
markytan resulterade i att några stenar rasade ned i 
brunnshålet. Så småningom började botten slamma 
igen och en liten bit av västra brunnsväggen brast (15). 
Efter en tid har en avgörande inkalvning skett, östra 
brunnsväggen och delar av flätverket kollapsade. Di
rekt därefter har man kastat ned brand/avfallsrester i 
brunnen, troligen från härdar eller kokgropar på bop
latsen (13). Samtidigt har enstaka stenar från brun
nens mynning rasat ned i det tämligen dyiga vattnet. 
Sannolikt hade man nu övergivit brunnen som ffisk- 
vattenkälla och en naturlig igenslamning följde, då och 
då avbruten av en tillfällig inblandning, vilken bestod 
i att man kastade ned ben från svin och nöt (12B). 
Denna avsiktliga igenfyllning intensifierades i brunns- 
schåktets översta del och nedre delen av brunnstrat- 
ten (12) med ett större antal ben. Ett vegetationsskikt 
bildades snabbt i den fuktiga svackan ovanför brun
nen (11), blandat med en accumulation av nedrin
nande material från den omkringliggande stensatta 
brunnsanläggningen (10). Brunnen var vid denna tid
punkt helt övergiven (och kanske glömd). En ny 
markyta bildades ovanpå det nedflutna lagret (2) och 
ett övre kulturlager (1) avsattes i samband med an
dra, senare aktiviteter på boplatsen.

1989 var brunnen starkt vattenförande redan i sin 
övre del (L12B).

Igenfyllnadshastigheten av brunnen är svår att 
avgöra men om man utgår från den naturliga igen- 
slamningsprocessen som kunde noteras på Apalle 
under utgrävningsåren 1989-1990 har förloppet gått 
snabbt. Dessutom bör den antropogena inblandning
en i samband med igenfyIlningen ha påskyndat pro
cessen ytterligare.

Användningstiden för brunnen är svår att exakt 
ange. I det stensatta brunnsområdet fanns krukskär- 
vor med kannelurornamentik, vilka tolkats tillhöra 
slutfasen på brunnens existens. Keramiken dateras 
till Montelius per IV-V, dvs från början av 1100- 
talet till 800-talet f Kr (jfr Jaanusson 1981, von 
Muller 1964). I K Randsborgs revidering av det his
toriska periodsystemet har kalenderdateringarna för 
per III-V tidigarelagts 100-150 år och slutskedet för 
period V anses nu vara 900-talet f Kr (Randsborg 
1993:165 och där anförda källor). Hur länge brun
nen i Apalle hållits öppen är således ännu svårt att 
säga, p g a den vida fynddateringen av keramiken, 
men en brukstid på mer än hundra år är möjlig. En 
så lång användningstid förutsätter att ett kontinuer
ligt underhåll skett. Flätverk kan tyckas vara en in
stabil brunnskonstruktion men om vidjorna legat 
under vatten haller de som material mycket länge.

Flätade brunnskorgar

Flätade brunnskorgar är som konstruktionsdetalj 
kända i sydskandinavien, från senneolitikum och 
fram till åtminstone medeltid. Till de äldsta hör de 
mindre gropar som fanns på den till senneolitikum 
och bronsålder daterade delen av Fosieboplatsen i 
Skåne. Groparna, tolkade till brunnar, hade flätverks- 
rester och flera av dem låg i anslutning till våtmarks-
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Fig 7. Rekonstruktion av brunnar med flätverk och 
urholkade ekstammar, från det medeltida Lund. Ur 
Mårtensson 1963:214.

områden (Björhem och Säfvestad 1993:159, 1989). 
Något senare, från förromersk järnålder, härstammar 
brunnarna i Lille Vildmose, Danmark, med flätade 
korgar och ett innehåll av djurben och keramik, be
dömt som nedkastat avfall (Marseen 1956:70). För
fattaren menar att själva korgen flätades först, ge
nom att man satte ned spetsiga pålar i marken i en 
cirkel och flätade in grenar däremellan. Därefter 
grävde man brunnschaktet och sänkte ned korgen. 
Flätverk i brunnar fanns också senare i järnåldern, t 
ex på gravfältet Lindholm Höje på Jylland och fram 
i medeltid i Lund (fig 7). Där förekom de tillsam
mans med brunnar i stavkonstruktion och brunnar 
gjorda av urholkade trästammar (Mårtensson 1962).

De senare har också förekommit från bronsåldern 
och framåt, t ex i Skamlebaek på Själland (Lom- 
borg 1978).
I Mälardalen har den flätade brunnskorgen förutom 
i Apalle och dess närområde (se Eriksson denna vo
lym) också hittats på järnåldersboplatser utanför 
Västerås (Aspenborg 1994, Wilson 1992). Totalt 
fanns hela 54 brunnar på två boplatser. En del av 
dem bestod endast av djupa gropar/schakt i mar
ken, medan andra hade flätverk. De flesta tycks ha 
haft en sekundär användning som avfallsgropar. I en 
av dem låg en träklubba, tillverkad ur ett stycke och 
troligen använd för att slå ned störarna i brunns- 
korgskonstruktionen (Wilson 1992:143). Brunnar
na utanför Västerås låg mellan de många järnålders- 
husen på boplatserna. Deras placering skiljer sig där
igenom från Apalle där bronsåldersbrunnarna, med 
ett undantag, låg samlade i ena utkanten av bosätt
ningen. Skillnaden talar för en annorlunda plane
ring av boplatsstrukturen på bronsåldersboplatsen. 
Även på den senare romartida gården nära Apalle 
fanns en annan anknytning mellan hus och brunn 
(se Eriksson denna volym).

Djur- och människoben

Fyndmaterialet runt bronsåldersbrunnen på Apalle 
dominerades av djurben och keramik. I själva brun
nen fanns förutom två löpare och några enstaka bitar 
lerklining, endast djur- och människoben. De låg i den 
övre delen av brunnen. Intressantast är det benmate
rial som utgjorde den slutliga igenfyllnaden av brun
nen. Tillsammans med löparna fanns låg 119 bestäm
bara ben från olika delar av nöt, inkl kranie- och käk
delar och 73 ben från svin (fig 8) (Ericson & Kjellberg 
1995). Djurbenen låg nära intill varandra, men ändå 
väl samlade inom sina respektive koncentrationer, med



SUS DOMESTICA (SVIN)

Axis (2:a halskotan)
Calcaneus (halben)
Coxae (bäckenben)
Femur (lårben)
Metatarsus/metapod (mellanhand/fotsben) 

Os tarsi (fo trots ben)
Phalanges (falanger)
Scapula (skulderblad)
Talus (halben)

Tibia (skenben)
Vertebrae (kotor)

ANTAL FRAGMENT

1
2
2
2
12
3
10

3
1
1

36

BOS TAURUS (NOT)

Atlas/Axis (halskotor)
Calcaneus (halben)
Carpi/tarsi (hand/fotrotsben)
Coxae (bäckenben)

Cranium (olika kraniedelar)

Dentes (tänder)
Femur (lårben)

Flumerus (överarmsben) 
Maxilla/mandibula (käke inkl tänder) 
Metacarpi/metatarsi (mellanhand/fotsben) 

Phalanges (falanger)
Processus cornu (hornkvick)

Radius (strålben)
Sacrum (korsben)

Scapula (skulderblad)
Sesamben 

Tibia (skenben)
Ulna (armbågsben)

Vertebrae (kotor)

ANTAL FRAGMENT

3 
1
2
8
32
12
9

1
4

4

5
22
3
1
1
1
3
2
5

Fig 8. Förteckning av koncentrationer svin och nötben i Apallebrunnens överdel. 
Uppgifter ur Eriksson &Ć Kjellberg 1995.
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svinet underst i lager 12B och benen från nötdjur över, 
i botten av lager 12. Depositionernas samlade karak
tär tyder på en avsiktlig deponering.

Slaktmärken fanns på några av benen. Då ben från 
både köttrika och köttfattiga delar av djurkroppa
rna fanns kan benresterna inte enbart bestått av slakt
avfall. Avfallsdeponeringen av nöt och svin på bop
latsen i stort ägde rum antingen i skärvstenshögar 
eller i skärvstensflak, där de låg blandade med ben 
från främst får/get. Det fanns emellertid två, hittills 
noterade depositioner där käkar/kraniedelar från nöt 
och svin förekom samtidigt. Den ena depån bestod 
av en liten grop i botten av en av skärvstenshögarna, 
där kr aniedelar av de två djuren låg tillsammans. Den 
andra depositionen fanns i ett av de analyserade 
husen, där käkdelar av dem fanns i en nedgravning i 
en del av huset, som i övrigt nästan helt saknade 
fynd. Då det mycket stora djurbensmaterialet på 
Apalle ännu inte är kontexuellt genomgånget kan 
de två noterade depositionerna vara tillfälliga, men 
om kombinationen uppträder även i fortsättningen 
kan de antyda att en relation av mer symbolisk art 
har funnits mellan de två djurarterna, vilket har ut
tryckts i en representation av vissa delar av djuret. 
En sådan tolkning kan då även appliceras på före
komsten av djurbenen i brunnsfyIlningen.
En bennedläggelse från bronsåldern fanns i den kända 
Budsenebrunnen på Mön i Danmark (Nordman 
1920). Brunnen som bestod av en urholkad alstam, 
var nedsatt i en källa och har fungerat som en vat- 
tensamlande behållare. I den låg ett stort antal kvin- 
nosmycken av brons mellan djurben från svin, oxar, 
får, häst och hund. Utifrån representationen av ben 
anser Nordman att djuren slaktats och att utvalda 
delar av kropparna lagts ned som ett slags fruktbar- 
hetsoffer.

Tillsammans med nötkoncentrationen i Apalle- 
brunnen fanns ett överarmsben och ett lårben från

människa. Lite längre upp i brunnstrattens fyllning 
låg två skallfragment, troligen från samma individ 
(Ericson och Kjellberg 1995). Inga slaktspår fanns 
på benen. Ben från människa förekom på boplatsen 
i samband med skärvstenskoncentrationer. Ett lår
ben från människa låg i en liten skärvstenssamling 
utanför ett av husen i den sena fasen. I en annan 
skärvstenssamling från samma skede fanns ben från 
en nyfödd (ofödd?) tillsammans med sälben. Även 
under den tidigare bebyggelsefasen på Apalle fanns 
människa i kulturlagren; några små fragment låg i 
packningen till den ena skärvstenshögen på platsen.

Möjligen kan människobenen i brunnen härröra 
från en äldre grav i omgivningen och (slumpmäs
sigt?) återdeponerats i brunnen, men de kan emeller
tid också vara yngre, dvs samtida med boplatsen. 
Kremering tillämpades aldrig fullt ut under brons
åldern i Uppland (Gräslund 1993) och den enda 
konstaterade graven vid Apalle från denna tid ut
gjordes av skelettbegravningen av en kvinna.

Oavsett benens ålder är deras närvaro i brunnen 
svåra av förklara enbart utifrån en praktiskt - funk
tionell syn. I analogi med diskussionen av nöt- och 
svinmaterialet är ett representationsoffer av en (ti
digare) avliden människa en möjlig tolkning. En så
dan tolkning innefattar möjligheten att benen före 
deponeringen kan ha cirkulerat, kanske som ett slags 
reliker. Denna tänkbara förklaring har R Bradley gett 
åt människoben och kranier, vilka påträffats i våtmarks- 
och boplatskontexter i England under bronsåldern 
(Bradley 1991:58) .

I Sverige har människoben, tolkade som offer, tidi
gare påträffats i en till järnålder daterad brunn på 
Gödåkersgravfältet i Uppland (Ekholm 1925:344). 
Människoben i brunnar från brons- och äldsta järnål
der är kända från olika håll i Europa, t ex på Hallstatt- 
boplatsen Lossow i östra Tyskland och från La Téne- 
tid bl.a. Wilsford i England. På den befästa Lossowbo-
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platsen från yngre bronsålder fanns över 50 brunnar, 
varav många innehöll såväl människo- som djurben. I 
en brunn förekom även ett helt mansskelett, med 
huvudet vänt nedåt (Audouze & Büchsenschütz 
1992:142). Ett komplext förhållningssätt tycks ha 
existerat i förhållande till underjorden och vattnet och 
det är möjligt att både människo- och djurdepositio- 
nema i Apallebrunnens slutskede skall tolkas som ett 
lokalt utslag av en med kontinenten gemensam, ritu
ell sfär under bronsåldern. Även många av de samtida 
föremålsdepåema kan sättas in i olika våtmarksVvat- 
tenkontexter (Baudou 1960).

Bradley har i sammanhanget visat på ett intressant 
skifte mellan olika typer av innehåll i depåerna i södra 
England. Under neolitikum och äldre/mellersta brons
ålder farms där en tonvikt på votivoffer av föremål i 
våtmark/vatten. Från slutet av bronsåldern och vidare 
in i järnåldern ändrade emellertid depåerna karaktär 
till en övervikt för deponering av levande materia, 
framför allt djur. Bradley kopplar samman förändringen 
med en övergång till ett annat samhällssystem, där 
sociala positioner i högre grad än tidigare baserades på 
möjligheten till matproduktion. En sådan transforma
tion menar Bradley har även ägt rum i andra delar av 
Europa (1990:68).

Krukorna runt brunnen

I området runt brunnen fanns mycket keramik. Av 
totalt knappt 3 000 skärvor har ca 1 500 skärvor 
beräknats tillhöra brunnens användningstid. Av dem 
kunde ytbehandlingen bestämmas på ca 550 skärv
or. Såväl polerade (89 st) som rabbiga (323 st) och 
släta (134 st) skärvor fanns (fig 9). De obestämda 
skärvorna var små och spjälkade, vilket tyder på att 
de utsatts för fragmentarisering genom ned- och om- 
trampning. Bland den polerade keramiken fanns skär
vor med dekor av kannelurer av s k Lausitztyp. Hu-

PoleradRabbig

Fig 9. Fördelning mellan ytbehandlingen på krukskärvoma 
runt brunnen.

vuddelen av dem låg öster om brunnshålen, direkt 
innanför brunnshägnaden och var av två nära be
släktade typer. Skärvorna till den ena typen var po
lerade till hög glans och närmast svarta till färgen 
med skarpt markerade kannelurer. Godset var redu
cerat. Den andra var ljusare till färgen och hade 
mjukare antydda kannelurer (fig 10). På de befintli
ga skärvorna var ytan starkt vittrad, varför den ur
sprungliga poleringen till stor del försvunnit. Båda 
har paralleller i materialet från brunnen i Berlin-Lich- 
terfelde iTyskland (se nedan). Lausitzinspirerad ke
ramik fanns på den övriga delen av boplatsen endast 
i samband med två hus.

Keramik med slät och rabbig ytbehandling fanns 
i hela brunnsområdet. Den rabbiga dominerade 
emellertid klart i norra delen av brunnsområdet; här 
fanns delar av flera mer eller mindre fragmentariska 
kärl i olika koncentrationer. Även lite längre norrut 
fanns flera rabbiga kärl i den stensatta arbetsytan i 
den öppna byggnaden. Till skillnad från boplatsen i 
övrigt bar ingen av skärvorna i brunnsområdet spår 
av förkolnade, organiska rester på insidan och troli
gen har kärlen uteslutande använts för vattenhämt-
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Fig 10. Lausitzinspirerad keramik med dekor av 
kannelurer. Teckning Agneta Åkermark.

ningen. Det bör främst ha gällt de större, rabbiga 
och släta kärlen. De polerade skärvorna har tillhört 
mindre koppar och skålar. De små kärlen tyder inte 
på att vatten hämtats för vidare förvaring, utan sna
rare på att det druckits på plats eller att vattenhämt
ningen i dem skett för speciella tillfällen. Många stora 
krukskärvor, bl a polerade, har funnits i stenpack-

ningen och det är egendomligt att de, liksom flera 
kärlkoncentrationer kunnat ligga intakta utan ned- 
trampning och ytterligare fragmentering vid den 
kontinuerliga användningen av brunnen. En möjlig 
tolkning är att en del kärl, däribland de Lausitzin- 
spirerade, har placerats runt brunnen i samband med 
den slutgiltiga igenfyllnaden, dvs samtidigt med 
deponeringen av djur- och människoben.

En symbolisk användning av lerkärl kan ses i en 
brunn i B erlin-Lichterfelde, Tyskland (von Müller 
1964). Brunnen, samtida med Apallebrunnen, låg 
på en mindre boplats och bestod av en urholkad 
ekstock. Brunnen har efter användandet fyllts igen 
med ca 100 små keramikkrukor och koppar. De är 
alla av Lausitztyp, lika de som fanns intill brunnen i 
Apalle. Mellan keramiken i Berlinbrunnen hade man 
lagt skikt av gräs. Pollenanalyser från brunnen visar 
att kärlen bl a innehållit pollen från björk och pil, 
olika sädesslag samt honung. Brunnen var i toppen 
igentäckt med ris och vass. von Müller tolkar ned
läggningen av krukorna som symboliska offer vid 
återkommande besök efter det att brunnen torkat 
ut och boplatsen flyttats närmare en annan vatten
källa.

Depån av kvinnosmycken i Budsenebrunnen är 
hittills den enda av sitt slag i Norden och ger inte 
underlag för en koppling mellan kvinnor och brun
nar. Hennes relation till vatten demonstreras däre
mot tydligare längre söderut i Europa, i den antika 
världen. I den grekiska mytologin fanns ingen sär
skild kult förknippad med brunnen och dess vatten, 
men Manakidou (1993) menar att den ingick i inof
ficiella, mer vardagliga ceremonier, utövade av kvin
nor. Författaren har studerat brunnsmotiv på svart- 
figuriga ateńska vaser från 6-500-talen f Kr. Ett åter
kommande motiv är kvinnor som bär fram lövkvis
tar och kransar, med vilka de smyckar brunnen och 
brunnshuset. Manakidou tolkar detta som en slags
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fruktb arhets ceremonier. Även krukorna som kvin
norna bär är av en typ och storlek som var avsedd 
för ceremoniella bruk. Kvinnorna är inga vanliga vat- 
tenhämterskor, menar Manakidou, utan en represen
tativ idealbild för det senarkaiska, attiska samhällets 
ledande skikt. I sin koppling till vattnet antas de för
medla en konkret föreställning om sin sociala status. 
Författaren tolkar således den ceremoniella hämtning
en och däri en slags makt över vattnet som en egen
skap kopplad till den ateńska kvinnan (fig 11).

I Apalle finns inga möjligheter att utröna vem som 
hämtade vatten eller på vilket sätt det kan ha ingått 
i ceremonier. Oavsett den exakta innebörden av 
brunnens slutliga igenfyllning får man inte glömma 
bort dess praktiska betydelse för den dagliga vat
tenförsörjningen. Sannolikt har brunnsplatsen och 
den intilliggande öppna byggnaden använts som en 
social mötesplats i samband med vattenhämtning
en, likt traditionen från andra samtida kulturer. Ock
så andra hushållsaktiviteter tycks ha förlagts hit, till 
boplatsen utkant. Runt brunnen påträffades flera 
benföremål; två skålmejslar, en dubbelspets och en 
pryl, liksom andra bearbetade ben (Åkermark 1995). 
En av de få funna sländtrissorna på Apalle fanns också 
här, liksom avlånga ringlade lerkorvar, vilka kan ha 
utgjort spill vid keramiktillverkning i utkanten av 
brunnsområdet. Strax söder om brunnen fanns en 
ca fyra meter i diameter stor grop som var drygt en 
halv till en meter djup. I och intill den fanns rikligt 
med fiskben, liksom även några spetsredskap av ben. 
Det är troligt att gropen, vilken troligen varit vat- 
tenfylld, haft en funktion som rensningsplats för fisk. 
Brunnen och brunnsplatsens roll som arbets- och 
mötesplats ger den en särställning i förhållande till 
de övriga brunnarna på boplatsen. Ingen av dem har 
haft omkringliggande iakttagbara konstruktioner och 
de saknar också större fyndmängder. En orsak till

skillnaden kan vara att åtminstone några av dem 
enbart har utnyttjats som vattenkälla för boskapen.

En skillnad mellan brunnar för boskap och brun
nar för människor skulle möjligen kunnat ge utslag i 
botaniska analyser. Makrofossilprover har emeller
tid endast varit möjliga att ta i några av brunnarna 
och pollenprover bara i en av dem, Al 992/1640 
(Ranheden, denna volym).

Landskapet

Uppodlingen på Håbolandet har medfört att inga 
pollenprover kunnat tas utanför brunnarna i Apal- 
leområdet (fig 12). Pollendiagram finns däremot från 
två platser på västra sidan Ekolsundsviken, Sävsta 
kärr respektive Panna mosse, båda drygt en mil väs
ter omApalleboplatsen (Påhlsson et al 1994). Land
skapet i denna del av Uppland är flackt med vatten 
och få uppstickande bergklackar. Pollendiagrammen 
kan därför ha en viss relevans för miljön runt Apalle, 
även om de inte direkt kan jämföras med resultatet 
från pollenstapeln i brunnen. Därtill är kontext- och 
destruktionsförhållanden alltför olika (se Ranheden, 
denna volym). En översiktlig likhet kan dock ses 
mellan bronsåldersbrunnen vid Apalle och Fanna- 
mosse. Samma typer av växter förekommer och an
tyder en liknande kulturmiljö. Fanna mosses sista 
fas är daterad till mellersta bronsåldern och motsva
rar i tid Apallebrunnen (Påhlsson et al 1994:325).

Vid en jämförelse av Apallebrunnen med pollen
resultaten från en några hundra år yngre, närliggan
de brunn (Nyckelbybrunnen) syns inte några påtag
liga skillnader (Engelmark, denna volym). Nyckelby
brunnen är daterad till yngre bronsålder, ca 800 f Kr 
och dess fyllning bör vara ännu något yngre. (Eriks
son, denna volym). Samantaget antyder pollenma
terialet från mellersta-yngre bronsålder i de olika 
provkontexterna ett blandat kulturlandskap med
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Figli. Brunnsmotiv från svartfigurig vas från Aten. Ur Grekland och Rom 1965:192.

såväl öppna som skogiga partier. Då brunnarna, med 
sin ringa diameter troligen endast tagit emot pollen 
från den närmast omgivande marken, måste pollen
bilden i brunnarna betraktas som mycket lokal.

Det senare pollendiagrammet från Sävsta kärr 
visar en större öppenhet i området under loppet av 
järnåldern. Troligen har mer betesmark tagits i an
språk. Den tidigaste 14C-dateringen från Sävsta kärr 
är från romersk järnålder.

Utifrån det arkeologiska och osteologiska fynd
materialet, liksom från makrofossilanalyserna iApal- 
le vet vi att odling och en omfattande boskapssköt
sel har ägt rum på platsen under hela bosättningsti-

den, men förhållandet tycks utifrån de hittills gjor
da pollenanalyserna inte haft samma konsekvenser 
för det omgivande lanskapet som i Sydskandinavien. 
I Sydsverige och på Jylland har man kunnat se en 
mycket tydlig exploatering av landskapet. Utifrån 
olika Sydskandinaviska lokaler har B E Berglund i 
pollendiagram konstaterat flera s k expansionsfaser 
med mänsklig påverkan av landskapet (Berglund 
1969, 1991). Den här aktuella, fas 3, har infallit 
omkring 800 f Kr till 400 f Kr (Berglund 1991). En 
dramatisk förändring ägde rum, där landskapet ra
dikalt öppnades. S Tesch har inom Ystadsområdet 
kopplat samman förändringarna med en klimatför
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sämring och jorderosion (Tesch 1993:136-137,209) 
vilken bl a medfört att befolkningen fick söka sig 
allt längre ut från basboplatserna för insamling av 
foder. Tanken om en överexploatering av landska
pet har tidigare förts fram av K Kristiansen (1988:85) 
framför allt vad gäller de näringsfattiga jordarna på 
Jylland i Danmark. Utifrån pollenanalyser, osteolo
giska och arkeologiska resultat menar han att det 
finns en korrelation mellan befolkning, ekonomi och 
utarmning av jorden. Under den äldre delen av brons
åldern fanns ett överskott av produkter (bronser), 
men ett ökat befolkningstryck, tillsammans med kli
matförsämringen från omkring 1000 f Kr, ledde till 
en överexploatering och ekologisk kris i yngre brons
åldern. En av de direkta faktorerna anser Kristian
sen vara den ökade dominansen av får/get i förhål
lande till nötboskap på boplatserna från yngre brons
åldern. Djuren orsakade en kraftig utbetning av de 
magra, lättflyktiga jordarna. Som ett svar på den 
ekologiska degrationen intensifierades åkerbruket, 
vilket så småningom ledde fram till en omorganisa
tion av såväl jordbruk som bebyggelse och social 
organisation (Kristiansen 1994). I Apalle kan en lo
kal social förändring ses under loppet av yngre brons
åldern, i en ändrad bebyggelsestruktur, innefattan
de hus och hushållsaktiviteter, liksom möjligen en 
ändrad tonvikt på odlad gröda (Ullén 1995). För
ändringen kan här emellertid inte kopplas till synli
ga förändringar i de hittills gjorda pollenanalyserna i

området. Exempel på antydan av en tidig öppning i 
landskapet finns i andra pollendiagram från mälar
dalen, t ex det från Järna, Södermanland (Risberg, 
Karlsson och Björk 1994).

Pollenunderlaget i den aktuella delen av Uppland 
är ännu alltför bristfälligt för att några långtgående 
slutsatser skall kunna dras på Håbolandet, men även 
om ett öppnande av landskapet ägt rum i samband 
med förändringarna på Apalle, har den sannolikt inte 
orsakats av eller medverkat till en överexploatering 
av de kalkrika lerjordar som funnits här. Dessutom 
har landhöjningen i denna del av landet efterhand 
gett ett betydande tillskott av ny mark (jfr Petré 
1984:16, fig 8). Den har i ett längre perspektiv kun
nat utnyttjas bl a som betesmark. Ett förslag till 
arkeologisk tolkning av pollenproverna från brons
åldern i denna del av Uppland, är därför att den eko
logiska stressen inte varit lika stark under yngre 
bronsåldern som längre söderut. Då pollenmateria
let har tagits ur olika kontexter med åtföljande käll
kritiska problem, kan tolkningen endast bli prelimi
när. Även ett tidsglapp mellan de ,4C-daterade sedi
menten finns, vilken faller inom Berglunds expan
sionfas yngsta bronsålder - äldsta järnålder. En ange
lägen uppgift i framtiden blir därför att söka kom
plettera pollendiagrammen med ytterligare provtag
ningar i området, vilka kan täcka hela bronsålders- 
fasen.

Fig 12. Flygbild över dagens uppodlade kulturlandskap 
runt Apalle. Boplatsen syns i främre delen av bilden, 
i den planerade El 8-sträckan. Längst till vänster 
skymtar järnvägen, där man några år senare gjorde 
nya undersökningar (se Eriksson). Foto Jan Norrman. 
Publicerad med tillstånd för spridning.
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Bronsåldersbrunnen i Apalle
- en arheobotanisk diskussion

Av Håkan Ranheden

I DETTA AVSNITT BEHANDLAS DE ARKEOBOTANISKA mo
menten av brunnsstudiema från Apalle. Den arkeo
logiska presentationen samt de rent arkeologiska 
tolkningarna görs av Inga Ullén som också ansvarat 
för grävningarna.

Vid undersökningen av brunnen 1640 togs dels 
makrofossilprover, dels pollenprover i en stående 
profil i brunnens fyllning. Makrofossilprovema togs 
ur de arkeologiskt urskiljbara lagren (8 prover), 
medan pollenprover togs på var 10 cm från botten 
till toppen (prov 1-27). Av pollenproverna analyse
rades de 13 lägsta. De överliggande pollenproverna 
var alltför destruerade föra att ge tillförlitlig infor
mation. Pollenanalyserna har gjorts av Arnold Olofs
son riksantikvarieämbetet, UV-Uppsala, och mak- 
rofossilanalysema av Ingmar Påhlsson som före sin 
bortgång också tillhörde Riksantikvarieämbetet, UV- 
Uppsala. Undertecknad har inte deltagit i provtag
ning eller analysarbete utan har efter undersökning
ens slut utfört nedanstående tolkningsarbete.

Pollendiagrammet

Pollendiagrammet bygger på den serie av pollenprov 
som togs utefter brunnsprofilen (se fig 6 sid 15). 
Proverna formerade en sekvens varför pollendia
grammet har en traditionell uppbyggnad där de oli

ka pollenkurvoma i diagrammet kan motsvara, eller 
visa, en succession i tiden. Pollendiagrammet är av 
konventionell typ och inget human impact diagram 
har gjorts i denna undersökning. Detta är ett val som 
gjorts med avsikt att koncentrera diskussionen till 
de frågor som sannolikt är de viktigaste i detta ma
terial, nämligen de som hänger samman med mate
rialets kontextuella signifikans. Detta vill säga att 
pollenresultatens värde i ett ekologiskt perspektiv 
hela tiden måste prövas i kontextuella termer och 
det är min uppfattning att upprättandet av ett hu
man impact diagram skulle bereda vägen för allt för 
lättvindiga agrarhistoriska tolkningar. Diskussionen 
nedan kommer, vilket än mer är fallet med Skälby- 
brunnen, mycket att handla om kontinuitetsaspek- 
ten i brunnsmaterialet och dess kontextuella signifi
kans.

Inledande kommentar till diagrammet

Det kan redan tidigt sägas att pollendiagrammet vi
sar en svårtolkad utveckling då man följer kurvorna 
där det framför allt är frånvaron av samordnade sig
naler som utmärker diagrammet. Vid ett försök att 
tolka de olika pollenkurvorna med avseende på nå
gon speciell ekologisk parameter uppstår nämligen 
genast motsättningar bland indikationerna. Som 
exempel kan nämnas indikationerna på röjning el-
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ler ett öppet landskap, där pollen av arter som tex 
hassel, enbuske, vissa gräs och örter brukar förekom
ma i högre grad än annars medan de från skogsbil
dande träd som exempelvis gran och vissa ädellövs- 
träd brukar förekomma i mindre utsträckning. I detta 
ser man då ofta en succession, ett utvecklingsför
lopp. Naturligtvis är det inte alltid så att kurvor, vil
ka representerar liknande biotoper strikt samvarie
rar men viktiga gemensamma tendenser brukar ändå 
kunna följas bland dem. I brunnen från Apalle har 
kurvorna uppåt i fyllningen emellertid inte alls ut
vecklat sig enligt det mönstret. Inte heller tycks ce- 
realie-kurvan ha hängt ihop med pollendiagrammets 
övriga indikationer på agrar verksamhet. Hemerofi- 
la örter eller åkermarksogräs visar istället godtyckli
ga mer eller mindre oberoende variationer i pollen
diagrammet.

Destmktionskurvans förhållande 
till deposition/erosion

En viktig kurva i pollendiagrammet har varit destruk- 
tionskurvan. Det är en kurva som konstruerats på 
den procentuella mängden destruerade pollen, be
räknad mot summan av trädpollen. Det är inte helt 
självklart vad destruktionskurvan representerar, men 
i regel brukar den anses koppla mot graden av erosi
on av markytan runt sedimentfällan. Även detta är 
emellertid ett komplext förhållande (vilket diskute
ras i artikeln om Skälbybrunnen) eftersom flera fak
torer påverkar förutsättningen för erosion, där de 
kanske viktigaste faktorerna är markaktivitet och 
områdets hydrografi. Teoretiskt finns dock en an
nan aspekt av destruktionskurvan och det är förhål
landena i själva brunnen. I regel är brunnen fuktig 
även i sen tid vilket leder till hög bevaringsgrad, åt
minstone i botten medan högre liggande delar kan

vara väldränerade med högre sekundär erosion som 
följd. Det är också tydligt att vi i denna brunn har 
haft att göra med två variabler som påverkat brunns- 
materialets bevaring där det ena är förhållandena i 
brunnen och den andra den utanför brunnen och 
det är delvis just destruktionskurvan som visar det. I 
bottenlagret, där destruktionskurvan var hög, förekom 
nämligen sporer av vitmossa liksom alger av släktet 
Pediastrum, vilka båda indikerar fuktig eller våt miljö. 
Hade dessa kopplat till marken runt brunnen borde 
destruktionskurvan ha varit låg eftersom fuktig mark 
ger låg destruktionsgrad. Förklaringen till den ändå 
höga destruktionskurvan är att de alger och sporer som 
påträffats i första hand härrör från vegetationen i själ
va brunnen och inte från den utanför. Här kan man 
jämföra med de fuktmarksindikerande växter som 
måste ha vuxit på marken utanför brunnen, t ex de 
som representeras av halvgräsens familj (Cyperaceae- 
kurvan), älgört (Filipendula) och igelknoppsväxter 
(Typha). Dessa kurvor var låga och överhuvudtaget 
var allmänintrycket av pollendiagrammet att områ
det runt brunnen var relativt väldränerat.

Utifrån destruktionskurvans uppträdande blir det 
centralt för tolkningen av pollendiagrammet att för
söka förstå hur balansen mellan erosion och desposi
tion av själva markytan runt brunnen har varit. Ero
sionen av markytan kan ha ätit sig ned i redan be
fintliga lager i marken. Eftersom området runt brun
nen också har varit en aktivitetsyta där avfallsmate- 
rial och olika former av spill dagligen genererades 
har erosionen mer eller mindre momentant även 
kunnat hämta nytt material för avsättning i brun
nen. I praktiken betyder det att den pågående akti
viteten och det material som denna genererade och 
som därefter svämmades ned i brunnen sannolikt 
fått ett tillskott av spår från något äldre aktiviteter 
och resulterat i ett blandat material. Det finns där
med en dubbel komplexitet, dels den momentana
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kopplingen mellan aktivitet och sedimentavsättning, 
dels erosion av något äldre lager och därav avsatt ma
terial. I teorin bör man alltså kunna ha dubbla i var
andra löpande stratigrafier som har motsatta tidsgra
dienter. Detta komplexa förhållande är enligt min me
ning fundamental för arkeobotaniskt arbete i strati
grafier och jag diskuterar det mer ingående i uppsat
sen om Skälbybrunnen.

Hasselkurvan

Den momentana kopplingen mellan aktivitet och av
satt material, illustrerades bl a av den anmärknings
värda pollenfördelningen i hasselkurvan. Från ved- 
artsanalyser vet vi att träfordringen i brunnen huvud
sakligen bestått av hassel, liksom även de finare vidjor 
man flätat mellan störarna. I pollendiagrammets lägs
ta nivå fanns påtagligt höga värden i pollenkurvan för 
just hassel (28%). Förutom att diagrammet stöder 
vedartsresultaten, är det intressant ur principiell syn
punkt eftersom hasselkurvan visar just den momen
tana kopplingen mellan aktiviteter runt brunnen och 
avsättningen i den. Troligen har man vid konstruktio
nen av brunnen huggit hasselvidjor, vilka förts till brun
nen och kvistats på platsen. Stammarna har man an
vänt till störar och kvistarna till flätverk. Gissningsvis 
har arbetet skett under hasselns blomningstid eller 
strax efter, förutsatt att hasselkurvans höga värden 
hänger ihop med brunnens tillkomst. Resultatet har 
blivit en momentan influens av hasselpollen i brunns- 
fyllningens botten. Här kan man alltså visa hur sektio
ner i brunnssedimentet faktiskt formerar en kontinui
tet med meningsfull koppling mot tiden och omgiv
ningens aktivitet (jämför med diskussionen om Skäl
bybrunnen).

Cerealiekurvan

Endast något högre upp i brunnsfyllningen (prov 4) 
har cerealiekurvan stigit till det höga värdet 9%. Det 
kan synas logiskt att pollen från odlade cerealier föl
jer relativt omgående på spåren av själva brunns- 
upptagningen men det höga värdet i provet blir svårt 
att förstå om man jämför med de betydligt lägre 
cerealievärdena i fyllningen ovanför. Varför har spå
ren av odling minskat där? Var minskningen reell 
eller har den ovan nämnda balansen mellan erosion 
och deposition på marken runt brunnen ändrats? Kan 
det nedsvämmade materialet högre upp delvis ha 
eroderats ur äldre marklager, vilka inte direkt kan 
kopplas till pågående aktiviteter runt brunnen? 
Destruktionskurvan sjunker brant i dessa lager och 
är nere på relativt låga värden då cerealie-kurvan är 
som högst. Även detta är märkligt eftersom destruk- 
tionskurvan i huvudsak brukar följa graden av mark
aktivitet och det verkar därför troligt att destruk- 
tionskurvan här mer hänger ihop med annat än med 
odlingarna, t ex ökad markfuktighet.

Tall och gräskurvan

Ytterligare något högre upp i brunnsfyllningen sker 
markanta förändringar i pollen-diagrammet. Pinus- 
kurvan (tallpollen) stiger plötsligt till över 40% från 
att ha legat kring 10% (prov 5-6), graminidkurvan 
(gräspollen) sjunker från över 40% till under 20% 
och cyperaceaekurvan (halvgräs, dvs säv, starr mfl) 
ökar markant från ett fåtal procent till över 20. Rent 
ekologiskt skulle man tolka förändringarna som ett 
resultat av att marken blev fuktigare och kanske ock
så öppnare eftersom tallpollenkurvan stiger. Man 
måste emellertid ta hänsyn till matematiska förhål
landen eftersom de tre nämnda kurvorna fördel-
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ningsmässigt hänger samman. Kurvorna dominerar 
nämligen procenttilldelningen och frågan blir vilken 
eller vilka av de tre som starkast initierat eller med
verkat till förändringen.

AvfaUsdeponering kontra pollenkurvor

En högst märklig företeelse i pollendiagrammet är 
hur pollenkurvorna reagerar då de passerar lager 13 
i brunnsfyllningen. Lager 13 utgjordes av delvis ned- 
glidet material från brunnsväggen, blandat med de
ponerade brandrester bestående av sot, kol och skör
brända, skärviga stenar. Deponeringen har tolkats 
som att härdrester vid ett eller ett fåtal tillfällen 
slängts ned i brunnen, troligen efter en kollaps av 
brunnsväggen. Deponeringens närvaro i sedimentet 
utgör naturligtvis ett kontinuitetsbrott, vilket bor
de synas i materialet, framförallt i pollendiagram
met. Här finns emellertid inga anmärkningsvärda 
variationer. Tvärtom tycks de få kurvor vilka visar 
någon form av kontinuitet, t ex kurvan för noterade 
sporer av ormbunkar (polypodiaceae) indikera en 
till synes ostörd kontinuitet genom lager 13. Ge
nom hela lager 13 löper också cerealiekurvan med 
relativt låga och jämna värden (förutom nr 9, vars 
pollenvärde var högre, ca 5%).Tallpollenkurvan har 
vidare relativt höga, men inte så jämna värden. För
hållandet mellan cyperaceae och graminaekurvorna 
är tämligen stabilt. Pollen av gran förekommer i 
mycket låg frekvens genom lagret och pollen av en
buske är påfallande sällsynta genom hela profilen. 
De flesta i brunnen förekommande örtpollentyper 
finns också i lager 13. Tillsammans ger pollenkur
vorna genom lager 13 intrycket av en kontinuerlig 
aktivitet runt brunnen med cerealieodlingar, bl a 
ospec. vete och med en relativt rik ogräsflora. Om
rådet var sannolikt delvis gräsmark, vilken var frisk i

hydrografiskt hänseende och relativt näringsrikt.
En slående skillnad finns dock då de nämda vete- 

pollena endast finns i lager 13. Sannolikt kopplar 
dessa pollen mot de avsiktligt nedslängda resterna 
från härdar. Detta är intressant ur pollenspridnings- 
synpunkt. Tydligen är det så att odlingen av vete, 
eller hanteringen av den, inte spred pollen i någon 
nämnvärd omfattning eller så bedrevs just denna på 
större avstånd från brunnen. De flesta cerealier spri
der visserligen så gott som inga pollen då de är själv
fertila, men man noterar dem ändå ofta i gamla la
ger. Det skulle kunna vara så att vetepollen hela ti
den funnits med i cerealiekurvan, men att de endast 
i lager 13 gick att bestämma till vete. Antagandet 
har dock inget stöd i destruktionskurvan som ju sti
ger vid inträdet till lager 13.1 denna märks faktiskt 
en markant förändring vid övergången mellan lag
ren 14/13. Det är sannolikt så att de rester man slängt 
ner i brunnen innehöll pollen med högre 
destruktionsgrad än de som i övrigt sedimenterade 
ner i den. Destruktionskurvan, liksom vetepollen- 
kurvan, är de enda klara reaktionerna i pollendia
grammet på förekomsten av lager 13.

Ytterligare högre upp i pollendiagrammet, genom 
lager 12B, ändras inte pollenkurvorna mycket, de 
flesta pollenkurvor behåller sina trender. Det är i 
stort sett bara den överst analyserade nivån (nr 13) 
som visar någon förändring i diagrammet. Det är 
kurvorna för gräs och svartkämpar (Plantago lanceo- 
lata) som ökar vilket rent ekologiskt bör indikera 
tilltagande gräsmarksvegetation, kanske med inslag 
av bete. I denna nivå finns också två av hela dia
grammets tre enepollen, vilket stödjer beteckning
en betad gräsmark eller åtminstone mer öppen mark. 
Vidare är destruktionskurvan åter hög i just den 
översta nivån, vilket antyder att erosionen ökat.

Efter deponeringen av lager 13 tros brunnen hu
vudsakligen ha mist sin funktion som god vatten
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källa. Därefter har en igenslamningsfas ägt rum, med 
momentana inslag, vilka bestod i deponeringar av 
djur- och människoben (jmf Eriksson denna vol.). 
Proverna över det sist analyserade provet, nr 13 (i 
mitten av lager 12B) var emellertid alltför destrue- 
rade för att ge någon tillförlitlig information.

Gran-kurvan

Pollenfördelningen av gran i det nedersta provet 
(nrl) är anmärkningsvärd i relation till de närmast 
överliggande proverna. Granpollen förekom med 
2.4% längst ned (motsvarar dock endast 1 pollen) 
samtidigt som de helt saknades i de fyra överliggan
de proverna. Vidare saknades flertalet örtpollen, lik
som pollen från ädellövträd. Destruktionskurvan i 
lägsta provet var hög, över 20% och summan av 
pollen mycket låg. Samtidigt som granpollen sak
nades i de fyra överliggande proverna, var tallpol
lenkurvan här representerad med värden omkring 
10%. Det innebär att pollen med likartade sprid
nings- och bevaringsförutsättningar som granpollen 
fanns i samma lager. Det är emellertid viktigt att 
återknyta till den låga pollenmängden i det nedersta 
provet; endast 34 pollen fanns. Picea-kurvans utse
ende nere i brunnsbottnen kan därför ha varit en 
följd av kontaminering, då lagret dessutom var äldre 
än den antagna tiden för granens invandring till 
Mellansverige. Även frånvaro av taxa (arter) kan 
delvis förklaras av den låga pollensumman eftersom 
det krävs större mängd noterade pollen för att spåra 
en differentierad flora. Den låga pollenmängden i 
botten kan möjligen hänga samman med den höga 
destruktionen vilket också avspeglas i destruktions- 
kurvan.

Makrofossilresultaten antyder ett relativt sett mind
re variationsrikt kulturinslag i proverna från lager 14

och 12B, medan analysen från lager 13 visar en rik 
och mångfasetterad bild av kulturmarksvegetation. 
Bakom detta finns sannolikt främst bevaringsmässiga 
faktorer. Frölämningama i lager 12B och i viss mån 
lager 14 är betydligt mer fragmentariska även om la
ger 14 mer ansluter till samma ekologiska bild som 
lager 13.

Vad gäller skillnaden mellan pollen och makrofos- 
sil bör man tänka på deras olika spridningsförmåga. 
Pollenkomen, som normalt kan ha en mycket omfat
tande spridning, svarar mot den regionala vegetations- 
omvandlingen, och kan tänkas representera ett konti
nuerligt nedslag från en allmän regional kulturmarks
vegetation, i motsats till den lokala vegetationen på 
boplatsen som är avspeglad i makrofossilmaterialet. 
Den senare har avsatts i brunnen på olika sätt; dels 
genom erosion och återdeposition av frön från mark
ytan runt brunnen, dels genom en eller några tillfälli
ga deponeringar av material (till stor del lager 13). 
Deponering/ama har sannolikt resulterat i att en rika
re frösammansättning ansamlats i brunnen. I pollen
materialet finns dessutom en relation mellan mer el
ler mindre direkt deponerade pollen från luften och 
eroderade pollenrester ifrån marken. Både pollen och 
makrofossilmaterialet berörs av den komplexitet som 
utgörs av erosionen av gamla lager.

En alternativ förklaring till lager 13:s förhållan
devis stora fröinnehåll skulle kunna vara att brunns- 
väggen fungerat som en fröfälla under den tid brun
nen var i funktion. Den sammansatta brunnsväggen 
skulle enligt denna hypotes ha filtrerat material ur 
det nedsipprade mediet och resulterat i lager 14:s 
magra fröinnehåll. De små uppslammade pollen
komen fångades aldrig upp på samma sätt som fföer- 
na eftersom brunnsväggen knappast var helt tät.

Tabell 3. Resultat från makrofossilanalyser ur brunnen.
De noterade makrofossilen är alla oförkolnade.
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Resultat från makrofossilanalyser ur brunnen.

Taxon LIO LI 2b L13/14

AI
Besksöta
Björk
Blåhallon
Brännässla
Cerealier
Emmervete 1
Frylen
Groblad
Gräs
Grässtjärnblomma
Gåsört
Hallon
Harkål
Jordrök
Knappsäv
Korgblommiga
Krusskräppa
Lomme
Maskrosor
Nattskatta
Ranunkelväxter
Revfingerört
Röd/blåmålla
Smultron
Småborre
Småsnärjmåra
Starr
Svinmålla 4
Tiggarranunkel
Trampört
Vattenranunkler
Veronika
Våtarv
yägmålla
Åkerpilört
Åker/styvmorsviol
Åkertistel
Älgört
Ängsruta

4

1

2

1

2

1

11
1

10

5
2
7
2

3

1

3

2

1

1
1
1

1
3

1
1

2
2

8

1

2

1

1

5 9 1
6 11 1
7
3 1
106 50 98

1

1 2 
1
1 2 
1 2
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Pollenfördelningen i substratet blev istället liknan
de den generella på platsen och ansluter därför till 
den allmänbild som pollendiagrammet ser ut att visa. 
Den accumulerade fföresten hasade sedan ner och 
bildade delar av lager 13. Om denna förklaring är 
giltig innebär det att en del av frömaterialet i lager 
13 hänger samman med lager 14 och tillsammans 
utgör de då en del av samma bild, men med olika 
delar av representation i respektive lager.

Övriga makrofossilanalyser

Hittills har diskussionen handlat om resultaten från 
studierna av själva brunnsmaterialet och det kan vara 
lämpligt att se hte på makrofossilstudierna från öv
riga anläggningar. Den sammanlagda cerealiebilden 
från samtliga anläggningar ger att kom och veten 
förekommit i ungefär lika stora mängder. Av de se
nare dominerade speltoida veten starkt och utgjor
de ca 46 % av alla cerealier. Vanligt vete (brödvete) 
utgjorde ca 2 % av cerealierna. Av komet förekom 
nakna och skalförsedda i obestämda relationer 
(Påhlsson 1992).

Ogräsfrön förekom relativt rikligt, med ca 19 % 
andel av totala frömängden. Den övervägande de
len av dessa var av ettåriga och näringskrävande ar
ter som svinmålla, vicker, åkerspärgel, pilörter, lin
na åra m.fl. Även flera frön från gräsmarksvegetation 
finns noterade och är främst företrädda av gräs och 
starrfrön.

Den rikliga förekomsten av veten i makrofossil- 
proverna är mycket intressant, även om den var vän
tad, eftersom pollendiagrammet ur brunnen har en 
sektion där vetepollen förekommer.

Sammanfattande tolkning

De ekologiska slutsatserna av pollendiagrammet är 
att den vegetationsbild man tydligast ser har visat 
ett relativt friskt och öppet kulturlandskap, med in
slag av såväl betes/gräsmarksindikationer som de av 
odling/ruderatvegetation. De flesta nivåerna i pol
lendiagrammet indikerade cerealieförekomst och 
några mer specifikt även sådana av ospec. vete (Tri- 
ticum-typ). Makrofossilresultaten styrker huvuddra
gen från pollenanalysema men med ett betydligt star
kare inslag av ruderatvegetation. Sa brukar det ock
så ofta bli då man jämför pollen och makrofossilre- 
sultat med varandra. Orsaken är troligen makrofos- 
silens lägre grad av spridning, vilket brukar leda till 
att det blir den lokala floran runt t ex själva boplat
sen som avspeglas vilken sannolikt var mer bemängd 
med gårdsvegetation. Det betyder dock inte att det 
uteslutande är andra komponenter av floran som 
åskådliggörs i pollendiagrammet jämfört med 
makrofossilmaterialet. I pollendiagrammet represen
teras växter främst genom familjer och vissa släkten 
eller ett fåtal arter, medan det med makrofossilana- 
lys är möjligt att få en större noggrannhet i artupp
delningen. Frömaterialets taxa kan därmed mycket 
väl i själva verket motsvaras eller inkluderas i pol
lendiagrammets familjekurvor. Cerealiefynd var inte 
så frekventa bland makrofossilen i brunnen från 
Apalle. Den s.a.s förbehållslösa tolkningen av detta 
är naturligtvis att cerealier inte förekom i brunnens 
närhet. Det kan emellertid också bero på att stär
kelserika frön som just cerealier bevaras dåligt sub- 
fossilt, dvs vått. Vanligast är istället att man hittar 
dem som förkolnade eller som avtryck. I brunnen 
fanns endast enstaka cerealieffön noterade högre upp 
i lager 11 och 10, där som förkolnade. De var emel
lertid inte specificerade till art. I lager 10 finns t ex 
ett förkolnat axffagment av emmervete. Tillsammans
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med spelt var emmervete ett markant inslag på bop
latsen i övrigt (Påhlsson 1992).

Det har varit möjligt att urskilja tre avdelningar i 
pollendiagrammet. I botten fanns ett parti med en 
hög destruktionskurva, låga tallpollen och halvgräs
mängder, liksom höga pollenförekomster av gräs och 
björk. Hasselpollenkurvan var vidare hög i botten
provet och följdes av en markant cerealietopp strax 
ovanför. Tolkningen av bottenskikten (lager 14) är 
att det, åtminstone bitvis, fanns en kontinuitet i 
pollendiagrammets uppbyggnad, där det gick att följa 
upptagandet av brunnen med dess hasselfordring och 
den därpå följande odlingsverksamheten. I övre de
len av lager 14, i analysnr 6, märktes tydliga föränd
ringar i pollendiagrammet där det främst var tall, 
gräs och halvgräspollenkurvorna som antog andra 
värden. Destruktionskurvan var här låg och föränd
ringen är svårtolkad. I mitten av pollendiagrammet 
(lager 13) visade kurvorna inga påtagliga skillnader 
gentemot de angränsande lagren, förutom de tre 
nämnda kurvorna för tall, gräs och halvgräs. Dessa 
tre kurvor sammanfaller emellertid inte med lager
gränsen 14/13, vilket är märkligt. Däremot visar, som 
redan nämnts, vetepollenkurvan liksom destruktion- 
skurvan, signifikanta förändringar vid just övergång
en mellan lager 14 och 13. Destruktionskurvan är 
här säkert relevant i så måtto att den verkligen visar 
att annat material hamnat i brunnen, dvs den stöd
jer teorin att material kastats ned i brunnen.

Sammanfattningsvis kan man säga att största de
len av brunnsfyllningen sannolikt inte utgör en suc

cession utan till stor del består av nedrasat och 
deponerat material. En viktig fråga är hur man skall 
behandla pollenkurvoma genom lager 13 och 12b. 
Det är naturligtvis meningslöst att försöka följa dem 
för att se en utveckling av markaktiviteterna efter
som de inte är avlagrade skiktvis. Frågan är hur starkt 
inflytande det momentana materialet (dvs det som 
är ett resultat av stundens aktivitet) hade vid depo
sitionen i brunnen. För material som är nedrasat bör 
det momentana inslaget bli av underordnad bety
delse. Nedrasad jord kan också svara mot gamla 
aktivitetslager eller kanske orörda delar av jorden.

Gissningsvis blir det svårt att göra någon distink
tion mellan lager 13 och 12b annat än att det borde 
gå att se brottet mellan dem trots att ingen av dem i 
sig är en följd av en succession.

Högst upp i det analyserade pollendiagrammet i 
lager 12B (analysnr 13) märktes ganska starka för
ändringar i vissa pollenkurvor, vilka antydde en till
tagande gräsmarksvegetation och öppnare mark, 
kanske med inslag av bete. Fröfynden var emellertid 
fåtaliga. Det är viktigt att påpeka att denna föränd
ring inte måste ha haft en ekologisk motsvarighet. 
Indikationen berör endast ett prov och erosions och 
återdepositionsförloppet var här sannolikt mycket 
komplicerat. I den översta delen av brunnsfyllning
en fanns troligen ingen succession i materialet. Pro
verna från detta lager har inte analyserats. En arkeo- 
botanisk konklusion angående brunnar och deras an
vändning för miljöhistorisk analys förs i slutet av 
Skälbyartikeln.

Referenser

Påhlsson, Ingmar. 1992: Makrofossilanalyser från Apalle.

37



38



Gårds och utmarksbrunnar 
på Nabolandet
Av Thomas Eriksson

"Och ingalunda göres behof att från Afrikas landsän
dar, där massor af varelser äfventyra sina lif af brist 
på vatten, till våra kyliga trakter inkalla erfarna män 
för att anordna vattenledningar, då här öfverallt fin
nas såväl evig snö som otaliga åar och källsprång och 
tillika människor genom aktgifvande på naturen äro 
så skarpsynta, att de på jordytan kunna osvikligt för
utsäga, huru många alnar eller fot under marken man 
gräfva för att finna vatten, äfvensom åt hvilket håll 
ådrorna kröka sig och utlöpa."

Olaus Magnus 1555 (1982). Historia om de Nordiska folken. 
Andra boken, Kap. 32.

Under hösten 1992 och våren 1993 gjorde Riks
antikvarieämbetet arkeologiska undersökningar på 
Håbolandet. Anledningen var ombyggnaden av järn
vägen Mälarbanan mellan Bålsta och Ekolsund. Ut
grävningarna låg parallellt med, men ca 100-200 
meter söder om de tidigare gjorda E18-undersök- 
ningarna. Samma boplats- och gravkomplex kom 
därför delvis att beröras (jmf Söderberg 1989).

Bland de undersökta platserna längs Mälarbanan 
fanns tre olika lokaler med fyra brunnar av varieran

de ålder. Två av brunnarna låg intill en äldre jämål- 
dersgård (RAA 330) söder om Apalle, en fanns i 
närheten av Högsta gamla bytomt (RAÄ 280) och 
den sista mer perifert på Högstas gamla ägor (i dag 
Nyckelbys ägor, RAÄ 295). De tre förstnämnda 
brunnarna har daterats till äldre järnålder, medan 
den sistnämnda tillhör yngre bronsåldern. I denna 
artikel kommer tonvikten att läggas på brunnarnas 
konstruktion och innehåll, relaterat till deras place
ring i landskapet, dvs intill eller utanför den samti
da bebyggelsen.

Idag finns få naturliga vattendrag och våtmarker 
på Håbolandet. En större lagunliknande sjö har le
gat vid Yttergrans kyrka, men sjön är idag helt utdi
kad. Avsaknaden av sötvatten i området har innebu
rit att man såväl under förhistorisk tid som historisk 
tid har varit tvungen att gräva egna brunnar för att 
kunna utnyttja lerslätterna för bosättning och fähåll- 
ning. Avsaknaden av våtmarker har även inneburit 
att det inte funnits några möjligheter att ta pollen
staplar för att belysa kulturlandskapets utveckling i 
området. Detta brukar annars göras i samband med 
större grävningsprojekt. I stället har brunnarna ut
nyttjats för provtagningar av pollen och makrofossil 
(Engelmark, denna volym). Pollenanalyser ur
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Nyckelby RAÄ 295 
Brunnen A5821

• Brunnen"^ 
^A1640/A 1992

Apalle RAÄ 260

Brunnen
A20676

Högsta g:a bytomt 
RAÄ 280 /

Apalle RAÄ 330 
Brunnarna A20378 
och A20455

100 m

Fig. 1. Karta över de aktuella delarna av undersökningsområdet för Mälarbanan, där
bronsåldersboplatsen vid Apalle är inlagd (Ullén, denna volym). Brunnarna är markerade med fyllda cirklar.

brunnssediment är en tämligen oprövad metod i 
svensk arkeologi och ingen riktigt genomgående käll
kritisk diskussion har hittills förts (se Ranheden, den
na volym). Metoden har däremot använts på konti
nenten t ex i brunnar från romersk tid i Storbritan
nien (Grieg 1988, s.367ff).

Presentation av platserna med brunnar

RAA 330 låg på en naturlig terrass i åkermark, ca 
160 meter sydväst om den stora bronsåldersboplat
sen Apalle (Ullén, denna volym) och bestod av en 
bosättning från äldre järnåldern. På platsen påträf
fades ett 15 meter långt och upp till 7,4 meter brett 
treskeppigt hus (se figur 2). I bägge ändar av den

sydöstra långväggen fanns en indragen ingång som 
vätte ut mot ett anläggningsrikt område, sannolikt 
gardstunet. Kol från stolphålsfyllningen i ett av de 
takbärande stolphålen har daterats till romersk järn
ålder, 131 -341 e Kr Huset har nära paralleller i Mä
lardalen från århundradena närmast runt Kristi fö
delse t. ex i Lunda i Badelunda sn, Västmanland 
(Holm et al, 1994, s. 24ff).

Gårdsytan utanför huset har tolkats vara ett häg
nat gårdstun, med bl a härdar och två brunnar, 
A20455 ochA20378. Den förstnämnda brunnen har 
en datering till 128-221 e Kr och kan således vara 
samtida med huset. Dateringen gjordes på en kvist 
av björk med en egenålder på ca 5 år. Kvisten låg i 
brunnens bottenlager. Den andra brunnen var nå
got äldre, 26-107 e Kr, men även den kan vara sam-
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^ Brunn A20378

BrunnA20455

Fig. 2. Hus Al4 och de båda brunnarna. Husets anläggningar är gråa, härdarna är svarta 
och de båda brunnarna har grövre begränsningslinjer. Stenpackningen i A20455 är utritad.

tida med huset. Ur båda brunnarna togs makrofos- 
silprover i alla urskiljbara lager och ur den yngre 
brunnen togs även pollenprover från samma ställen 
som makrofossilproverna (fig. 2, 3, 4 och 5).

Nästa brunn påträffades i närheten av Högsta 
gamla by (RAA 280). Denna flyttades på 1870-ta- 
let på grund av byggandet av järnvägen mellan Stock
holm och Bergslagen. Söder om bytomten påträffa
des anläggningar från såväl järnålder som från histo
risk tid (Anund & Eriksson ms). Brunnen, A20676, 
låg i en anläggningsfattig del av undersöknings- 
schaktet. I brunnsfyIlningen fanns ett svepkärl, da
terat till äldre romersk järnålder, 70-317 e Kr (Kali
brerad ålder, Ua-5908). Dateringen tyder på att 
brunnen var samtida med järnåldersbrunnarna vid 
fomlämning 330. Ur brunnen togs endast ett mak-

rofossilprov vid svepasken innan brunnens fyllning 
kalvade in (fig. 4).

Den sista brunnen, A5821, låg i botten på en smal 
dalgång, omkring 200 meter väster om Högsta gamla 
bytomt, idag Nyckelbys ägor (RAA 295). En vidja 
från dess brunnskorg har kunnat dateras till yngre 
bronsålder, 823-792 f Kr (kal. ålder, Ua-6125). Ur 
brunnen togs en pollenstapel (fig. 4 och 7). Det to
pografiska läget och de fåtaliga anläggningarna som 
framkom runt brunnen tyder på att denna inte har 
legat centralt på en bronsåldersboplats. I trakten 
fanns dock härdar, hällristningar och skärvstenshö- 
gar med bronsåldersdateringar (Anund & Eriksson 
aa, Svensson 1987, Ullén 1995, Åqvist 1992, s. 
314ff).
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Fig. 3. HusA14. Takstolpama är markerade med rör, väggstolparna med korta käppar och dörrarna med långa käppar. 
Platsen för brunnarna syns till höger i bilden. I bakgrunden, under vägbanan ligger den stora bronsåldersboplatsen Apalle, 
RAA 260. Foto T. Eriksson.

Brunnarnas konstruktion 
och tillgång på vatten

Som tidigare har nämnts är brunnen som anlägg
ningstyp en relativt ”ny” företeelse i Mälardalen. 
Enstaka äldre undersökningar har dock gjorts, t ex 
brunnen på det romartida gravfältet vid Gödåker, 
Tensta socken i Uppland (Ekholm 1925, s. 335ff). 
Från och med 1980-talet har närmare hundra brun
nar med dateringar från bronsålder till vikingatid 
undersökts i Uppland och Västmanland. I samman
hanget bör särskilt Skälbyboplatsen utanför Väster
ås framhållas där 49 brunnar har grävts ut. De låg

på en boplats tillsammans med 21 huskonstruktio
ner med dateringar från förromersk järnålder till och 
med folkvandringstid (Aspeborg & Holm 1993, s. 
17ff; Aspeborg ms).

De fyra brunnarna på Mälarbansundersökningar- 
na påträffades efter avbaningen av matjorden. De 
syntes i ytan som runda mörkfärgningar med en dia
meter runt tre meter. Profilerna var tratt- eller pä- 
ronformiga, med ett totalt djup av 2,15-2,6 meter. 
De övre, breda trattarna var mellan 0,2 och 1,65 
meter djupa och därunder fanns brunnsschakten, 
mellan 0,4 och 2,4 meter djupa (fig 4). Alla brun
narna hade en etappvis avsmalnande form som bil
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dade mindre trappsteg i tratten och åtminstone några 
av dem har troligen använts just som "trappsteg” i 
samband med hämtningen av vatten. Trappstegsfor- 
men kan också ha varit ett sätt att undvika ras vid 
nedgravningen av brunnsschaktet.

Den lera, i vilken brunnarna var nedgrävda, bör i 
sig ha gett en viss stabilitet åt brunnsväggarna. Et
nologiska belägg finns för brunnar som endast har 
bestått av själva nedgravningen i marken. Förstärkta 
väggar med plankor, korgar av flätverk eller urhol
kade stammar återfinns också i arkeologiskt och et
nologiskt material (Erixon 1930; Zimmermann 
1992, s. 278ff; Ethelberg 1990, s. 14ff). I de nu un
dersökta brunnarna fanns trärester efter kvistar och 
grenar. Två av brunnarna, de från gårdstunet vid jäm- 
åldershuset, innehöll troligen ingen brunnskorg. I den 
ena (A20378) fanns endast trä i igenfyllningslagren 
men inga träkonstruktioner kunde iakttas trots att 
brunnen grävdes för hand. Ett av fragmenten till
hörde en rot och nedre stamdelen på en ung tall
planta. Fragmentet bör inte ha varit lämpligt i en 
flätverkskonstruktion. Det är snarare nedslängt i 
brunnen. I den andra brunnen (A20455) fanns träd
grenar i fyllningen i de tre understa lagren. Här visa
de sig grenarna tillhöra arter som kan lämpa sig för 
ett flätverk. Alla kvistarna tillhörde lövträd, främst 
då Salix- eller Populus-familjerna (vide, pil, sälg, asp 
eller poppel) och björk. Egenåldern på kvistarna låg 
mellan två och fem år. En av dem var bruten på som
maren. I ett av de undre lagren (L.8) fanns rikligt av 
vidjor som kan härröra från en kollapsad flätad 
brunnskorg. De kan emellertid även vara nedkasta
de eller nedfallna, eftersom ingen av grenarna upp
visade bearbetningsspår.

I den tredje järnåldersbrunnen, vid Högsta gamla 
bytomt, påträffades kvistar som kan ha ingått i en 
vidjeflätad brunnskorg. En tillyxad stör fanns även i 
fyllningen. Brunnen rasade tyvärr in innan en ordent

lig undersökningen kunde göras. De påträffade 
vidjoma var av lövträ, ask eller från Salix- eller Popu
lus-familjerna. Även några vidjor av hassel fanns i 
brunnen (vedartsanalys av U. Strucke, RAÄ). Egen
åldern på kvistarna var mellan två och åtta år.

I bronsåldersbrunnen vid Nyckelby slutligen, 
fanns delar av en intakt flätad brunnskorg kvar, med 
en ursprunglig höjd på minst 1,4 meter. Korgen be
stod av lodräta störar som var tillspetsade i änden 
och tunnare, horisontella vidjor i gles flätning. Stö
rarna var av ek och vidjoma av främst hassel och 
ask. En stående stör fanns kvar i läge. Den var ca 10 
år gammal och fälld på vintern medan de klenare 
vidjorna var fem till nio år gamla. Förutom eken var 
grenarna fällda tidigt på sommaren (vedartsanalys 
av T. Bartholin, Lund).

Frågan är hur långt upp flätverket nått i brunnen. 
Toppen på den i läge stående stören befann sig 1,4 
meter ovanför brunnens botten d.v.s. uppe i tratten. 
Stören och därmed flatningen kan sålunda ha fort
satt ända upp ända till markytan. I så fall skulle trat
ten kunna vara konisk eller cylindrisk (Holm et al 
1994, s. 76). Utrymmet mellan korgen och nedgrav
ningen har då varit i behov av tätning, speciellt om 
korgen var cylindrisk och tratten var mycket vid. 
Tätningsmaterialet bör ha utgjorts av äldre massor 
än brunnen. En sådan konstruktionsdetalj är viktig 
eftersom en äldre tätningsmassa påverkar resultatet 
av de botaniska analyserna. Det är emellertid osä
kert om en så högt flätad brunnskorg skulle kunna 
hålla för belastningen av löst packade jordmassor.

Alla bmnnama var nedgrävda genom postglacial 
lera till den varviga glaciala leran.

Tillgången på grundvatten i lersediment anses 
vanligen vara mycket liten på grund av den låga vat- 
tengenomträngligheten. Vattentillgången i brunnar
na var dock riklig vid undersökningstillfällena med 
vatten som sipprade ut, dels ur lerväggarna och dels
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A20378

A5821 Fr. NO

BRUNN A20676

Fig. 4. Profilsammanställning av brunnarna. 
För lagerbeskriiming se tabell 1.
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Fig. 5 Brunnen A20455 vid jämåldersgården i profil. De övre delarna 
av brunnen är fyllda med större stenar. Foto J. Ahlström.

steg underifrån. Detta vatten kan ha varit sjunkvatten 
från nederbörd eller kapillärvatten som finns i le
ran. De två brunnarna på gårdstunet var nedgrävda 
ända ned till ett tunt grus- och sandlager som låg 
ovanpå fast berg. Troligen har man utnyttjat det 
grundvatten som har följt gruslagret (jfr Knutson och 
Morfeldt 1973, s 60). Lagret kan även ha transpor
terat dagvatten från en bergsrygg som låg ca 30 me
ter söder om de två brunnarna. De två brunnarna 
blev vattenförande från 1,5-2 meters djup i själva

brunnsschaktet. På samma nivå började även trä och 
obrända fröer uppträda i fyllnadsmaterialet, vilket 
tyder på att lagren under har varit jämnt fuktiga och 
ej utsatts för syre.
Den tredje brunnen vid Högsta bytomt låg lägre i 
terrängen och blev vattenförande på 1-1,5 meters 
djup från avbanad yta. Detsamma gällde den lägst 
belägna bronsåldersbrunnen som även hade den yt
ligaste vattentillströmningen. Båda var vattenföran
de redan uppe i den bredare tratten. Ingen av dem
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Fig. 6. Schematisk framställning av brunnarna med schakt 
och tratt framställda som smal respektive bred stapel. 
Nivån för vattenförande lager är utmärkt med ett streck.

var nedgrävd till en grundvattenförande nivå utan 
slutade i den varviga leran. Även här visar tillgången 
på organiskt material att vattentillgången har varit 
jämn.

Naturlig sedimentering 
och antropogen igenfyüning

Hur lång brukningstiden har varit för en brunn är 
svår att avgöra. Under användningstiden bör man 
ha rensat den så att inte brunnen slammade igen. 
Det gäller särskilt de brunnar som saknade förstär
kande fodring. Även igenfyllningsprocessens längd 
är svår att fastställa. Troligen kan de undre delarna 
ha fyllts igen tämligen snabbt efter att man hade 
slutat använda brunnen. Tidsperioden för denna för
sta igenfyüning är gissningsvis under tio år. Den 
översta metern i tratten kan ha haft ett långsamma
re igenfyllningsförlopp, såtillvida gropen efter brun
nen inte har fyUts igen aktivt av människan.

Igenfyllningslagren kan troligen delas upp i tre hu
vudgrupper (jmf Ranheden, denna volym). De två 
första grupperna är resultatet av naturliga processer 
nämligen ras och naturlig sedimentering. Ras från 
väggarna borde ha varit vanliga på grund av ojämn 
vattenföring i brunnen, men endast angående brun
nen vid Högsta bytomt har en sådan tolkning gjorts. 
Ett grått lerlager kan ha kalvat ned från sidan och 
lagt sig på ett kulturpåverkat skikt (se tab. 1).

Den andra gruppen, den naturliga sedimentering
en, är lager som har en längre büdningsperiod och 
består av material som har kommit ned i brunnen 
genom vatten- och vinderosion av de omkringlig
gande lagren. De omkringliggande lagren kan vara 
naturliga sediment, t.ex. glacial och postglacial lera 
från tratten och området runt brunnen. Den na
turliga sedimenteringen kan därför vara svår att båda 
skilja från omgivande, naturligt avsatta lager. Det är 
mycket vanligt att till synes sterila lager överlagrar 
tydliga kulturlager i brunnar ( t.ex. lager 2 och 3 i 
A5821, lager 2 i A20455 och lager 5 i A20676). 
Dessa lager bör vara resultatet av naturlig erosion.

De omkringliggande lagren kan även bestå av 
kulturpåverkade lager. Detta är ju särskilt troligt i 
fallet med de båda brunnarna på gårdstunet. Både 
äldre och samtida kulturlager kan här vara nedspo- 
lade i brunnarna. De lager där kulturpåverkade se
diment har följt med den naturliga erosionen är svå
ra att skilja från den tredje gruppen av brunns- 
fyllningar, nämligen den aktiva igenfyllningen gjord 
av människohand.

Den aktiva igenfyllningen kan ha skett i praktiskt 
syfte, dels för att fylla sänkan i marken, dels för att 
bli av med avfall. I igenfyllningens slutfas kan även 
åkerbearbetning ha medverkat till utjämning och 
igenfyüning. Troligen kan man dela upp de antropo
gent orsakade fyllningsprocessema i två undergrup
per. Den första är den ackumulerande igenfyllningen

46



Fig. 7. Profil av brunnen A5821. Till höger syns de mörka torvlagren och delar av flätverket syns. Foto T. Eriksson.

där material successivt deponeras i brunnen och 
blandas med naturlig sedimentering. Till dessa lager 
hör de översta lagren i brunnarna som ofta är mörka 
i fyllningen och innehåller avfall i form av ben, skärv
sten, kol, keramik m.m.

Till den andra undergruppen av aktivt deponera
de lager hör de lager som är resultatet av en tillfällig 
händelse, här kallad momentan igenfyllning (se Ran- 
heden, denna volym). Hit kan de olika kollagren i 
den ena brunnen på gårdstunet, A20378, räknas. 
Lagren var ibland uppblandade med större mäng
der skörbränd och skärvig sten och torde vara resul
tatet av rensningar av härdar. Nära brunnen fanns

flera härdar och härdområden. Skärvstenen låg mot 
den norra kanten av brunnen vilket tyder på att den 
var kastad från detta håll. Även i Högstabrunnen 
fanns sotiga lager som kan vara rester efter härdrens
ningar.

I bronsåldersbrunnen vid Nyckelby fanns i den 
nedre delen av tratten flera lager av ren starrtorv 
som med stor sannolikhet är nedkastade. Exempel 
på torvlager finns i senneolitiska brunnar från Fosie, 
där lagret har tolkats som bildat på platsen (Säfvestad 
& Björhem 1989, s. 115). Denna förklaring kan inte 
appliceras på bronsålderbrunnen i Nyckelby. När
maste kärrmark ligger idag ca 1 km söder om gräv-
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Brunn Ras Naturlig sedimentering Aktiv, antropogen igenfyUning

Ackumulerad Momentan

A5821,
RAÄ 295

Tratt - L.l, 4 och 5: Kulturpåverkad lera med avfall

L.2, 3, 9 och 10: Ljusa ej kulturpåverkade lager av 

lera och sand.

L.6 och 7: Starr- 

torv

Schakt - L.8 och 11: Leror -

A20378,
RAÄ 330

Tratt - L. 1: Mörkgrå lera med kol L.l och L.2: Härd- 

material

Schakt L.6. Grå 

lera?

L. 3, 5 och 7: Mörkgrå leror med inslag av kol och 

trä
L.6: Grå lera

L.4: Kolstybbsla- 

ger- härdmaterial.

A20455,
RAÄ 330

Tratt - L.l: Mörkgrå lera med kol, ben , bränd lera och 

skärvsten

L.l: Stenpackning 

och kvarnstenar

Schakt - L.2, 3, 4, 5, 8 och 9: Lera av olika färg och med 

olika grad av kulturjordsinblandning.

L.2: Stenblock

A20676,
RAÄ 280

Tratt L.4: Grå 

lera

L. 1 och 6: Olika leror med kulturpåverkan.

L. 5: Ljus, "steril" lera

L. 1: Stenblock och 

skärvsten i toppen

Schakt * L.2 och 3: Mörk kulturpåverkad lera L.9: Ben och svep

kärl.

L.7: sotfläck

Tabell 1. Tolkningsforslag av lagrens genesis i brunnarna. Brunnarna har delats upp i en övre del, 
kallad tratten, och i det smalare brunnsschaktet.

ningsplatsen. Möjligheten finns däremot att det 
under förhistorisk tid har existerat våtmarker på 
närmare håll. Enligt 1712 års karta låg en mossbot- 
ten ca 400 meter öster om brunnen, medan områ
det runt denna användes som hårdvall. Vi vet att 
man under historisk tid använde torv som gödsel. 
Så heter det till exempel i Peder Månssons Bonda- 
konst från 1500-talet att: ”Jtem haffwer tw jkke 
dyngio, tha tak dy aff moswm oc kärrom oc för pa 
aakrana oc thet gör samma frwkth som dyngia” 
(Granlund 1981, s. 19). En tolkning av torvlagren i 
brunnen är att denna har legat i närheten av åkrar 
och att man spridit ut torv som gödsel, redan under

slutet av bronsåldern. Ett bevarat ax av speltvete i 
brunnen antyder att odling kan ha skett i närheten. 
I övrigt är emellertid indikationerna på odlingsväx
ter vaga både i makrofossil- och pollenmaterialet. 
Makrofossilresultat från skånska boplatser antyder 
att gödsel användes i den delen av landet under yngre 
bronsålder (Engelmark 1992, s. 372).

I tre av brunnarna fanns stenar, upp till en meter 
stora. I två av jämåldersbrunnama, den ena på gårds
tunet och den andra på Högsta bytomt, kan de ste
nar som låg i brunnens sidor utgöra spår av sten- 
skodda trappsteg ned i brunnen. Merparten av ste
narna i den andra brunnen vid järnåldersgården låg i
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själva brunnsfyllningen och torde därför vara ned
kastade. Troligen har man fyllt igen sänkan efter brun
nen för att jämna ut ytan. Detta kan ha skett i sam
band med en uppodling av den gamla boplatsytan 
då sten röjdes bort, en uppodling som utifrån fynd
materialet i brunnen ägde rum under förhistorisk 
tid.

Fyndmaterialet

Fyndmängderna i brunnarna som grävdes inför Mä
larbanan var små i jämförelse med området runt 
brunnen Al 640 på den stora Apalleboplatsen. Sär
skilt anmärkningsvärd är avsaknaden av keramik. 
Denna fyndgrupp var en av de största på bronsål- 
dersboplatsen vidApalle, men förekommer sparsamt 
på järnålderboplatserna på Håbolandet. En orsak är 
givetvis att det inte har påträffats några större kul
turlager på de sistnämnda boplatserna. Även en kul
turell skillnad kan anas. Under förromersk och ro
merskjärnålder kan användningen av andra materi
al ha ökat i förhållandet till keramiken. Möjligen kan 
däri även en förskjutning av keramikens status skön
jas.

Den fyndrikaste brunnen var A20455 som låg på 
gårdstunet till järnåldershuset. I det översta lagret 
av brunnen påträffades delar av en ung hund, bl a 
fragment av kranium, bäcken och extremiteter. Dess
utom fanns ben efter nöt och får eller get. I fyllning
en påträffades även fragment av bränd lera. Två skål- 
formade underliggare till kvarnar av granit och fyra 
löpare låg också i det översta fyllningslagret i brun
nen. Löparna och kvarnstenarna kan mycket väl ha 
använts ihop. Två av löparna var något fragmenta
riska och vittrade men i övrigt helt intakta. Orsaken 
till att de funktionsdugliga kvarnar har deponerats i 
brunnen är omöjlig att avgöra. Gårdsläget kan ha 
övergivits eller man kan t ex ha övergått till de mo-

Fig. 8. Kvarnstenar in situ i brunnsfyllningen 
i A20455. Foto E. Nyberg.

dernare vridkvarnarna. Att kvarnar har kastats bort 
eller fått en sekundär användning som byggnadsma
terial är känt från många håll, bl. a. i "kämpgravshu- 
sen” på Gotland, där de påträffats i stenhögar och i 
väggarna som byggnadsmaterial, däremot aldrig inne 
i husen (Björnstad 1955, s. 962f; Stenberger 1955, 
s. 1142f). I Skåne på Fosieboplatsen fanns vridkvar
nar som har deponerats i vattenhål. Dessa har be
dömts tillhöra järnåldern (Björhem & Säfvestad 
1993, S.345).

Två ovanliga fynd hittades vid utgrävningarna. 
Delar av två svepkärl fanns i två av brunnarna. Den 
ena låg i den romartida brunnen vid Högsta gamla 
bytomt och var den bäst bevarade av de två. Asken 
har varit oval, ursprungligen ca 25x17cm stor och 
minst 10 cm hög. Konstruktionen består av en bot
ten med påsytt svepe, och motsvarar Granlunds B- 
askar där svepet står på botten (Granlund 1939, s. 
273ff). Svepet är ihopsytt på ena kortsida med dia
gonala stygn. Asken är tätad med harts både på ut- 
och insidan vid fogarna mellan botten och svepe samt 
vid svepets hopsättning på insidan. På asken finns 
ett lock med en 2-3 cm hög sarg. På lockets insida 
finns rester av harts som har tätat sömmen. Kärlet
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är tillverkat av lindbark och sömmen är gjord med 
lindbast (vedartsbest museumsinspektør C. Malm
ros, Nationalmuseet, København). Hartsfragment 
från kärlet gav en datering till äldre romersk järnål
der och har indirekt använts för att datera brunnen 
i sig (se sid 41).

Fyndet påträffades i brunnens nedre del, ungefär 
en halv meter ovanför dess botten. Intill asken fanns 
trärester, bl.a. en tillyxad stör och underkäkar och 
extremiteter av minst tre individer av får eller get. 
Fåren hade olika ålder från 1,5 år och uppåt (osteo
logisk best B. Sigwallius). Fynden har deponerats eller 
slängts ned vid en tidpunkt då brunnen började slam
ma igen. En tolkning är att de kan vara kasserade 
föremål och slakt- eller matavfall som slängts ned 
när brunnen har börjat växa igen. Ett annat förslag 
skulle vara att det rör sig om sympatetisk magi där 
svepasken/vattenkärlet har deponerats för att fram
kalla nytt vatten. Får och get förekommer i gravar 
från äldre järnålder och har tolkats som rituellt ned
lagd färdkost för den döde eller som rester efter de 
efterlevandes gravöl. Ofta är det just fårets kranie- 
delar och ben som förekommer, såsom det också gör 
i brunnen (Sigwallius 1994, s. 114ff). Tidigare har 
hartstätade kärl under äldre järnålder ibland ansetts 
vara specialtillverkade för riter kring gravsättningen 
(Holmqvist 1956, s. 38ff). Denna tolkning är dock 
troligen alltför snäv, senare fynd har visat att askar
na har fungerat som brukskarl från bronsålder och 
in i historisk tid. Just svepkärl kan ha används som 
vätskebehållare och skulle i så fall vara naturligt för
knippade med brunnar.

Även i bronsåldersbrunnen, ca 200 meter väster 
om Högstabrunnen påträffades enstaka ben i den 
översta delen av brunnsfyllningen, bl a hästben. På

Fig. 9. Rekonstruktion och sprängteckning av svepasken 
i Högsta brunnen A20676. Teckning E. Crafoord.

cirka en meters djup påträffades delarna av det andra 
svepkärlet. Den övre delen av den flätade brunns- 
korgen bör ha varit synlig vid nedläggningen av as
ken. I lagren under svepasken påträffades, liksom i 
den tusen år yngre romartida brunnen, ben av får 
eller get samt skal efter hasselnötter.

Svepet på bronsåldersasken har varit minst 14,5 
cm högt och den runda eller ovala asken har haft en 
diameter som kan uppskattas till mellan 15 och 25 
cm. Det parti som är bäst bevarat består av det stycke 
där barkstyckena ligger omlott. Små hål syns efter 
sömmen som förefaller att ha förstärkts med en li
ten pinne mellan barkstyckena. Sömmen är dess
värre försvunnen. Kärlet är troligen tillverkat av 
björknäver (vedartsbest. C. Malmros). Ingen harts- 
tätning fanns bevarad och asken är i mycket dåligt 
skick. Den kan mycket väl ha saknat hartstätning 
liksom svepasken i Egtvedskistan från äldre bronsål
der gjorde. Liksom denna kan asken från Nyckelby 
ändå innehållit vätska (jfr Becker et al 1990, s. 204). 
Fyndet är svårt att tolka. Även här kan det röra sig 
om ett kasserat kärl eller ett offer.

Fynd tolkade som offer i samband med brunnar 
och vattenhål (bryor) har flera paralleller i bronsål
der och äldre järnålder. I Skåne finns fynd av bl a 
fyra svepaskar, träföremål och lin deponerade i två 
vattenhål från yngre bronsålder. Fynden har tolkats 
som offerfynd och skulle i så fall vara nära parallel
ler till det här aktuella fyndet (Barbro Lindahl-Jen- 
sen, Malmö museum, muntl. uppg.). Exempel finns 
också från yngsta bronsålder i Danmark, där harts
tätade näverkärl ställts ned i ett stolphål tillsammans 
med flintverktyg och ett litet keramikkärl. Fyndet 
anses vara ett depåfynd (Becker aa, s,196ff). I bron
såldersbrunnen i Apalle fanns människo- och djur
ben och källan eller brunnen vid gravfältet i Göd
åker innehöll ett skenben av människa (Ullén denna 
volym, Ekholm aa, s. 344). Ekholm associerar be-
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Rollista A5821 Apalle A20455 Lunda A204 LundaA618 Tibble A275 Tibble A277
Apalle A20378 Högsta A20676 Lunda A388 Tibble A6 Tibble A379

Lunda A204: 7 st; Lunda A388: 6 st; Lunda A618: 26 st;
T.A6: 48 st; T. A275: 3807; T. A379: 321 st; T.A277:4198 st

Fig. 10. Makroresultat från de undersökta brunnarna md Mälarbanan jämförda med andra publicerade brunnar. 
Siffrorna under diagrammet står för antalet påträffade makrofossil. Märk att brunnarna från Lunda har ett litet 
material.

nen i Gödåker till de beskrivna riterna kring offer
brunnen i Gamla Uppsala. Andra, mindre spekta
kulära fynd, är de keramikkoncentrationer, som låg 
intill en brya i Vallhagar, Fröjels socken på Gotland. 
Drygt 13 kg keramik fanns några meter ifrån bry an. 
Keramiken som är daterad till romersk järnålder har 
tolkats som ett möjligt offer (Christiansson 1955, 
s.281ff).

Brunnarnas närmiljö och funktion

En brunns primärfunktion är givetvis att ge dricks
vatten till folk och fä. Även flera typer av hantverk 
t ex keramiktillverkning, smide och garvning ford

rar tillgång på vatten.
Vinterstallning av djur kräver stora mängder av 

vatten och skulle kunna var ett av skälen till en pla
cering av järnåldersbrunnarna invid bebyggelsen.

Närheten till bosättning och funktionen av en 
brunn kan bl a ses i makrofossilresultaten. Analyser
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av makrofossilt material från alla brunnarna och 
pollen från två av dem har utförts av Roger Engel
mark (Engelmark, denna volym). Ett genomgående 
drag i makrofossilmaterialet var den stora andelen 
ogräs, ruderater och ängsväxter (se fig.10). Odlade 
växter upptog endast någon procent av det bevara
de materialet (jfr Ranheden, denna volym). Detta 
står i kontrast till resultaten från brända makrofossi- 
ler i långhus, där andelen odlade växter oftast domi
nerar över de andra grupperna. Skillnaden kan ha 
flera orsaker. Dels förvarades och bearbetades säden 
till största delen inomhus, möjligen med undantag 
av lin, som kan ha rötats i vattenhål och igenväxan
de brunnar (Påhlsson et al, 1994, s.332). Dels er
bjuder inte brunnsmiljöer några goda bevaringsför- 
hållanden för sädeskorn. Sädeskorn har tunna skal 
som inte ger något större skydd mot nedbrytning, 
till skillnad från de tjockare skalen hos ogräsen 
(Engelmark, muntl. uppg.).

Ogräsen och ruderatväxtema har haft en större 
andel i växtligheten runt brunnarna på gårdsytan 
än runt brunnarna i de mer perifera lägena, dvs 
j ärnåldersbrunnen vid Högsta respektive bronsål- 
dersbrunnen vid Nyckelby. De båda brunnarna på 
tunet vid järnåldershuset innehöll drygt 60% res
pektive 80% ruderater och ogräs. Detta ska jämfö
ras med 39% i Högstabrunnen och endast 5% i Nyck- 
elbybrunnen (fig. 10). Närmaste härdar och stolp
il ål till Högstabrunnen låg ca 50 meter öster om 
brunnen och fynden i Nyckelbybrunnen tyder på 
att denna troligen legat i ett extensivt utnyttjat om
råde. Antagandet stöds av den höga andelen växter 
som indikerar bete och äng i pollen- och makrofossil- 
materilet från bronsåldersbrunnen A5821. Samma 
makrofossilmönster går igen i brunnarna från Tibb
le, Litslena socken, Uppland, där ogräs och odlade 
växter är vanligast i de brunnar som ligger närmast 
bebyggelsen (Påhlsson et al, aa)

Placeringen av brunnarna i olika lägen har som 
ovan framgått varierat. Detsamma gäller även an
dra boplatser under järnåldern. Som ett exempel kan 
Lundaboplatsen utanför Västerås nämnas. Avstån
det varierade mellan 15 och 55 meter mellan samti
da brunnar och hus. Brunnarna var fattiga på mak
rofossil, materialet dominerades av ruderater och 
ogräs (Holm et al 1994, s.33ff). I Tibble fanns ex
empel på brunnar som antingen låg skilda från be
byggelse eller intill. Tre brunnar (A275, A277 och 
A3 79) låg intill varandra och har haft mellan 40 och 
50 meter till närmaste hus. Frömaterialet i brunnar
na dominerades av ogräs och ruderater. En fjärde 
brunn (A6) låg intill ett romartida hus och var nå
got äldre eller samtida med huset. Materialet i den 
dominerades av odlade växter. Den höga andelen 
har tolkats som att brunnen har fått en sekundär 
användning som förrådsgrop (Andersson et al 1994) 
(Fig.10).

Också pollenanalyserna visade skillnader mellan 
landskapet i brunnarnas närhet under yngre brons
ålder respektive romersk järnålder (Engelmark, den
na volym). Engelmark menar att en stark intensifie
ring av människans användning av landskapet skett 
mellan de två tidsperioderna. Den stora kulturpå
verkan i det äldre j ärnålderslandskapet i södra Upp
land kan även ses i pollendiagrammet från Sävsta- 
kärret som ligger ca 1,6 mil nordväst om under
sökningsområdet (Påhlsson et al aa,s. 328). Skillna
derna mellan de två brunnarna på Mälarbanan kan 
dock även bero på brunnarnas olika placering i 
förhållande till mänskliga aktivitetsområden om 
pollenupptagningen har varit mycket lokal. Brons
åldersbrunnen kan genom sitt perifera läge ha fått 
en mindre andel av kulturindicerande växter jäm
fört med den, i förhållande till bebyggelsen, centralt 
placerade j ärnåldersbrunnen.
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Avslutande sammanfattning

Fyra brunnar undersöktes dels arkeologiskt, dels med 
hjälp av olika naturvetenskapliga analyser av trä, 
pollen och makrofossil. Brunnarna var trattformiga 
i profil och mellan 2,15 och 2,6 meter djupa. An
läggningarna låg i två tidsskeden, yngre bronsålder 
samt århundradena runt Kristi födelse. Genom sin 
konstruktion med rena lerväggar som i vissa fall har 
varit förstärkta med flätade brunnskorgar har de tro
ligen varit relativt kortlivade. Den igenfyllning av 
brunnarna, som skedde efter att primärfunktionen 
hade upphört, är komplex med en samverkan av 
naturlig sedimentering och ras å ena sidan och 
mänsklig påverkan såsom ackumulerad antropogen 
igenfyllning och aktiv, momentan igenfyllning å an
dra sidan. Igenfyllningen var troligen snabbast i bör
jan för att sedan avta i hastighet.

Fyndmaterialet i fyllningen var intressant. Två 
unika fynd av svepaskar gjordes. En av dem fram
kom i bronsåldersbrunnen och den andra i den äld
re järnåldersbrunnen vid Högsta. Fynden kan tolkas 
antingen som avfall eller som offer, deponerade när 
brunnarna hade börjat växa igen.

Brunnarnas placering i landskapet och i förhål
lande till den påträffade bebyggelsen varierade. De 
låg både på gårdstunet och skilda från bebyggelsen. 
Troligen beror denna variation på brunnens primära 
funktion som antingen vattenreservoar för boskap

eller för hushåll. En annan orsak till lokaliseringen 
kan även vara att vattentillgången var ytligare vid 
topografiskt lägre partier i landskapet, (se fig 6). 
Även sanitära skäl kan tänkas ha bidragit till att brun
narna skildes från bebyggelsen. Brunnarna bör ha 
varit utrustade med lock eller varit hägnade och det 
är möjligt att de enstaka stolphålen runt bronsål
dersbrunnen A5821 kan vara rester av just sådana 
hägnader (jfr Ullén, denna volym).

Bevaringsförhållandena för obrända fföer gör att 
man kan studera brunnens närmiljö i slutfasen av 
och efter det att dess användning har upphört. De 
bevarade makrofossilen har här gett mer informa
tion om brunnens närmiljö, användningsgrad och 
placering än om j ordbruksekonomin, eftersom sä
deskorn är sällsynta i brunnarna. Däremot kan 
pollenanalyserna avslöja mer om det omgivande kul
turlandskapet. Pollenanalyserna från bronsålders
brunnen respektive äldre j ärnåldersbrunnen på 
gårdstunet påvisade en stark intensifiering i männis
kans användning av landskapet (se Engelmark). In
tensifieringen av utnyttjandet av landskapet under 
förromersk-romersk järnålder får också stöd ur den 
stora mängden påträffade boplatser, som förefaller 
att ha etablerats under förromersk och romersk järn
ålder samt ur den sammantagna fornlämningsbilden 
(Karlenby 1989, jfr Göthberg 1995, Ullén 1995).
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Brunnarna på Nabolandet
- en pollen och makrofosńlanalys 

Av Roger Engelmark

Ur samtliga brunnsprofiler på Mälarbanan togs 
makrobotaniska prover för att kunna studera den 
dåtida närmiljön. Växtmaterialet från brunnarna är 
huvudsakligen subfossilt och bevarat genom att lig
ga i slutna fuktiga lager. Bevaringsgraden varierar men 
en stor del av materialet är utmärkt bevarat. Ensta
ka förkolnade frön har också hamnat i brunnarna. 
Botaniskt-historiskt är brunnsavlagringar av stort in
tresse då många växter, som annars sällan eller ald
rig hittas, kan identifieras.

Tolkningen av brunnsmaterial är svårare än från 
många andra anläggningar därför att växtmaterialet 
kommer från olika håll beroende på brunnamas igen- 
fyllningsförlopp. Sannolikt är en Uten del deponerat 
under bmnnens användningstid. Huvuddelen kom
mer från den firöreserv som finns i marken närmast 
brunnen och som borde vara den första som faller in 
och bildar de understa lagren. Allt eftersom igenras- 
ningsprocessen fortskrider kommer material från 
djupare och därmed fföfattigare lager att fylla brun
nen. Mindre eller större depositioner av avfall med 
växtinnehåll kan vara nerkastat när som helst under 
igenrasningsprocessen. Slutligen måste brunnsgro- 
pen som bildas efter den naturliga igenrasningen 
fyllas med material för att en jämn markyta ska upp
stå och det materialet kan vara taget på många o fika 
ställen. För att följa processen och avgöra varifrån 
jorden härstammar måste man göra noggranna jord
analyser av de olika lagren.

Frömaterialet från alla tre j ärnåldersbrunnarna vid 
Apalle och Högsta gamla bytomt (RAA 280 och 
330) är förhållandevis likartat. Antalet frön varierar, 
men mängden floterad jord har varit likartad.

Dominerande växtgrupper:

1. Starkt kvävegynnande ogräs och ruderatväxter som 
nässlor, mållor och våtarv visar att marken runt 
brunnarna var kraftigt näringsberikad.

2. Tramptåliga ruderatväxter som groblad och tramp
ört.

3. Ängsväxter, huvudsakligen växande på fuktiga 
ståndorter, men också enstaka torrängsväxter.

En tolkning av växtmaterialet skulle vara att jämål- 
dersbrunnarna legat i relativt fuktig, (kanske av 
brunnsvatten) ängs-betesmark men att kraftigt tramp 
och gödsling har förändrat floran närmast brunnar
na, genom att man tex vattnade kreaturen vid brun
nen. Enbärskärnor som finns i två av brunnarna styr
ker tolkningen, eftersom den är betesgynnad. Det 
gör däremot inte förekomsten av linfrön. De kan ha 
hamnat i brunnarna som växtavfall; men man kan 
också har rötat linet i närheten, varvid frön först har 
hamnat i jorden och därefter i brunnsfyIlningen. 
Vidare finns ett förkolnat havre och ett förkolnat 
korn. Denna obetydliga mängd motsäger i viss mån 
prägeln på fyllnadsj orden som hushållsavfall eller 
starkt kulturpåverkad jord.
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I den ena brunnen på gårdstunet från järnåldern 
(A20455) dominerar grupp 1 och 2 kraftigt över 
ängsväxterna. I den äldre, intilliggande brunnen 
(A20378) och i brunnen vid Högsta gamla bytomt 
(A20676) är ängsväxterna lika välrepresenterade 
som ogräs och ruderatväxterna. Då endast ett prov 
finns från Högstabrunnen är detta kanske inte 
representativt. Brunn A20455 kan ha haft en längre 
användningstid eller legat närmare näringsberikande 
aktiviteter än de två andra j ämåldersbrunnama. Igen- 
rasningsförloppet tycks också, enligt brunnsprofiler- 
na, ha varit något olika. Mer av ytjorden (Ah-hori- 
sonten) med fröreserven har i A20455 hamnat i de 
djupare och därför bättre konserverande lagren än i 
A20378. (Se även pollenanalys).

Även i brunnen A5821 som har daterats till yng
re bronsålder togs prover. Av de åtta lagren från brun
nen innehöll lager 1 och lager 3 endast ett par ogräs- 
frön och lager 2 inget alls. Enstaka kolbitar och röt
ter fanns också i dessa lager. I de fem undre lagren 
var oförkolnade frön bevarade vilka sannolikt be
funnit sig under grundvattennivån. Fröbilden i dessa 
undre lager domineras av fuktighets krävande arter 
från näringsrika lokaler och kan mycket väl ha vuxit 
runt brunnen. Endast i det understa lagret (8) fanns 
rester av kulturväxter nämligen småaxgaffel av spelt 
eller emmer samt ett par ogräs. Lagret är sannolikt 
avsatt under brunnens användningstid. Lager 4-6 
avviker endast obetydligt sinsemellan och består san
nolikt av material som rasat in från brunnskanten. 
Lager 7 däremot består av ren torv från en närings
rik starrmyr och den är troligen aktivt ikastad. På
tagligt få arter finns från störda vegetationstyper. Inga 
tecken tyder på mycket tramp eller bete kring brun
nen och inte heller tycks gödsel eller avfall funnits i 
närmiljön. (Se även pollenanalys).

PoUendata

För att uppväga bristen på naturliga provtagning- 
slokaler för pollen togs pollenprover i två av brun
narna. Brunnarna valdes ut för att kunna spegla kul
turlandskapet vid två tillfallen, dels under yngre 
bronsålder, dels under romersk järnålder. Närheten 
till de tidigare undersökningarna vid bronsåldersbop- 
latsenApalle (fornlämning 260) gjorde att analyser
na kan ställas mot detta material. Frågeställningarna 
rörde sålunda möjligheten att se förändringar i kul
turlandskapet över tiden i pollen och makrofossilt 
material i brunnsediment. En annan fråga var att se 
om man utifrån samma analysmaterial kunde bidra 
till tolkningen av brunnens funktion, igenfyllning och 
placering på boplatsen

Pollen analys på sedimentmaterial från två brun
nar är utfört av Arnold Olofsson, UV-Uppsala och 
provpreparingen är utförd vid kvartärgeologiska In
stitutionen vid Uppsala Universitet. I brunnen från 
romersk järnålder (A20455) är sex okulärt urskilda 
lager analyserade. I brunnen från yngre bronsålder 
(A5821) är var tionde centimeter av en genomgå
ende monolit analyserade.

För att göra diagrammen mer överskådliga och 
lättare att jämföra är de indelade i fyra delar. Fördel
ningen av pollentyper på olika kulturmarker har 
delvis gjorts med utgångspunkt från makrofossilen 
där en snävare bestämning kan göras.

1. Trädslagsfördelning med totala antalet trädpollen som bas
summa. De sydliga lövträden har summerats i nem-kur- 
van (nemoral trees) dit ek, alm, lind, ask och hassel räk
nats.

2. Fördelning mellan trädpollen AP och övriga pollenslag NAP.
3. Åkerväxternas pollen, sädesslag, Chenopodiaceae, 

Caryphyllaceae, Cruciferae, Polygonum spp i procent av 
totala bassumman samt ruderatväxter som Urtica, Plantago 
major och Artemisia. Gränsen mellan åkerogräsen och 
ruderatväxter är något flytande.

58



4. Ängsväxter med ett försök till uppdelning mellan våt- och 
torrväxande arter. Gräs kan omöjligt placeras i någondera 
gruppen utan artbestämning vilket ju inte går beträffande 
gräspollen. Tveksamt är också Ligulijhrae och Tubuliflorae 
men huvuddelen växer på friska till torra lokaler. Det kan 
inte uteslutas att delar av dessa marker utnyttjades som 
betesmark. Det saknas pollentyper som är säkra 
betesindikatorer i den nordiska floran.

Organiskt material blir ofta välbevarat i sediment i 
brunnar då ingen uttorkning från brunnar sker. Det 
är inte särskilt vanligt att göra pollenanalyser efter
som det är osäkert varifrån pollenkornen kommit. 
Makrofossilanalyser från brunnar är däremot vanli
ga trots att osäkerheten om materialets ursprung är 
stor.

Pollen och även frön kan hamna i brunnar av oli
ka orsaker:

-De växer i brunnen (sannolikt en obetydlig 
grupp)

-De växer i närheten av brunnen och faller, blåser 
eller följer med ytvatten ned i brunnen (troligen den 
största gruppen). De som växer närmast brunnskan
ten tenderar att bli överrepresenterade.

-Material innehållande pollen och frön kastas i 
brunnen eller följer med när brunnen fylls igen.

-Gamla marklager runt brunnen innehållande 
pollen och frön rasar ner. Jordmaterial från instörta
de brunnsväggar torde inte innehålla växtdelar av 
betydelse.

De analyser som är utförda tyder på att huvud
delen av växtmaterialet kommer från den samtida 
vegetationen runt brunnen. Hur stort område sim 
pollenanalysens representerar är svår att beräkna 
men likheten i' artfrekvenser med pollenanalyser från 
torv och sjösediment antyder att vi får räkna med 
åtminstone några hundra meter. Hur lång tid som 
ett brunnssediment representerar är omöjligt att

beräkna utan säkra dateringar men är sannolikt kort, 
kanske bara några tiotals år.

Brunnen från romersk järnålder

Brunnen (A20455) invid järnåldershuset på gårds
tunet har legat i ett relativt öppet landskap med 
endast dungar och enstaka träd. Björk och tall var 
de vanligaste trädslagen men tallen är sannolikt över
representerad vilket den blir i ett öppet landskap. 
Hassel dominerar stort bland de sydliga lövträden 
vilket också visar på ett öppet kulturlandskap. De 
relativt låga alpollenvärdena indikerar att endast 
smärre sumpområden funnits i närheten. Granen 
spelar ingen framträdande roll. Förutom trädpollen 
finns inga indikationer på skogsväxter.

Pollen från sädesslag och åkerogräs har höga vär
den och kan tolkas som att en stor del av den omgi
vande marken var åker. En annan möjlig förklaring 
till de höga värdena är att tröskning och rensning av 
säden legat nära brunnen. I sista fallet borde dock 
makrofossilanalysen visat på mer tröskrester än 
ogräsfrön.

Ruderatväxter lever på mark som ej utnyttjas för 
annan växtproduktionen. Pollenkurvan för ruderat
växter är låg, särskilt i förhållande till andelen rude
ratväxter i makrofossilerna. Förhållandet indikerar 
att det endast var en zon runt brunnen som var till
gänglig för dessa växter, vilket förutsätter att brun
nen var inhägnad och betesfredad. Av ruderaterna 
utgör de tramptåliga ruderatväxterna en betydande 
andel. Med andra ord innebär det att brunnen var 
flitigt utnyttjad.

En stor del av marken runt brunnen har uppta
gits av ängsväxter. Den oprecisa uppdelningen till 
trots torde huvuddelen legat på torra marker, de säkra 
våtmarksväxterna är i minoritet. Andelen säkra be
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tesindikatorer är, förutom gräsen, få. Om tolkning
en är riktig borde vinterfodret bestå av huvudsakli
gen torrängsväxter vilket kan testas med makrofos- 
silanlays av möjliga stalldelar i samtida hus.

Sammanfattningsvis indikerar pollenanlysen från 
järnåldersbrunnen ett öppet åker- och ängslandskap 
med spridda träd och buskar av främst björk och 
hassel, ett landskap helt utnyttjat av bonden. En
dast små förskjutningar i pollenkurvorna kan iaktta
gas mellan de olika lagren i brunnen och de ger inte 
utrymme för att våga uttala sig om förändringar av 
landskapet inom tidsramen för brunnens existens och 
igenfyllnad.

Bronsäldersbrunnen

Bronsåldersbrunnen (A5821) låg i ett mer perifert 
läge än järnåldersbrunnen. Pollenvärdena svänger 
något mellan de olika nivåerna men de visar att land
skapet runt brunnen var skogsklätt med en del öpp
na ytor. Tallen var dominerande på de högre liggan
de områdena och linden var vanlig på de väldräne- 
rade bättre jordarna och al på lägre sumpigare om
råden. Björk, hassel och ek var också vanliga. Gra
nen kanske inte alls fanns i närområdet.

Åkermark fanns i närheten men endast små om
råden kan ha varit brukade. Ruderatpollenvärdena 
är låga och endast fåtaliga frön från ruderatväxter är 
funna i brunnen. Det kan tyda på att brunnen var
ken var inhägnad eller ofta använd.
Öppna, huvudsakligen gräsbärande områden har 
funnits i området. Utom i ett par nivåer dominerar

våtängsväxterna. Sannolikt har material från andra 
områden hamnat i brunnen. Det har orsakat avvi
kande pollen, vilket omöjliggör en tolkning av för
ändringar över tiden, utifrån brunnsmaterialet.

I de övre lagren fanns rikligt med sporer av orm
bunkar, mossor och lummer som visar att det igen
växande hålet har legat skuggigt och varit fuktigt.

Två brunnar-två landskap

Då brunnarna låg relativt nära varandra och har ut
gjort samma typ av pollenfälla borde resultaten vara 
jämförbara. Skillnaden dem emellan har varit tids
faktorn. Jämförelsen berör därför landskapet vid två 
tidpunkter, ca 800 f Kr och ca 200 e Kr.

Under bronsålder fanns fortfarande ett skogsland
skap. Järnålderns landskap var däremot ett öppet 
kulturlandskap med enstaka träd och dungar, sko
gen har nu fått ge vika. De skogsbildande lövträden, 
främst lind, har försvunnit och ersatts med ljuskrä- 
vande träd som björk och hassel. Även alskogarna i 
fuktstråken från den tidigare fasen var starkt redu
cerade. Granen har nu också etablerat sig i området.

De små åkrama från den äldre perioden har ut
vidgats och intar en väsentlig del av jämål- 
derslandskapet. De röjda ängsmarkerna ner mot 
fuktområdena omfattade nu även torrare områden 
och sannolikt var alla lämpliga jordar utnyttjade i 
j ordbruksproduktionen.
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Tabelil. Makrofossilresultat från brunnen A20378, Apalle, RAA 330

VÄXTARTER Lager 1 Lager 3 Lager 5 Lager 4 Lager 6 Lager 7

ODLADE VÄXTER

Lin (Linum usitatissimum) 2

OGRÄS & RUDERATER Ettåriga

Vägmålla (Atriplex cf patula) 1

Lomme (Capsella bursa-pastoris) 5

Hönsarv ( Cerastium fontanum) 1

Svinmålla (Chenopodium album coll.) 1 5 23

Åkerkårel (Erysimum cheiranthoides) 1

Jordrök (Fumaria officinalis) 1

Snärjmåra (Galium aparine) 1 1

Dån (Galeopsis cf thetrahit) 1

Trampört (Polygonum aviculare) 3

Pilört (Polygonum lapathifolium) 1

Våtarv (Stellaria media) 9

Etternässla (Urtica urens) 1 5

OGRÄS & RUDERATER Fleråriga

Groblad (Plantago major) 2

Brännässla (Urtica dioica) 1

ÄNGSVÄXTER

Starr (Garex sp.) 2

Kärrtistel (Circium cf palustre) 11

Kärrdunört (Epilobium palustre) 1

Vildlin (Linum catharticum) 5

Knippfryle (Luzula cf campestris) 1

Svartkämpe (Plantago lanceolata) 1
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VÄXTARTER Lager 1 Lager 3 Lager 5 Lager 4 Lager 6 Lager 7

Gräs (Poaceae) 1

Gåsört (Potentilla ans erinä) 3 5

Femfingerört (Potentilla argentea) 1

Blodrot (Potentilla erecta) 1

Fingerört (Potentilla sp.) 2

Smörblomma (Ranunculus repens/a- 

cris)

1

ÖVRIGT

En (Juniperus communis) 3

Tabell 2. Makrofossilresultat från brunnen A20455, Apalle, RAA 330

VÄXTARTER Lager 2 Lager 9 Lager 3 Lager 4 Lager 8 Lager 6

ODLADE VÄXTER

Dådra (Camelina sativa) 1

Kom (Hordeum vulgare) 1

Lin (Linum utatissimum) 2 3 2

OGRÄS & RUDERATER Ettåriga

Vägmålla (Atriplex cf patula) 4 4 1 4

Lomme (Capsella bursa-pastoris) 7 1

Hönsarv ( Cerastium fontanum) 1 1

Svinmålla (Chenopodium album coll.) 13 4 2 17 11

Jordrök (Fumaria officinalis) 1 1 1

Snärjmåra (Galium apar ine) 1 1

Dån (Galeopsis cf thetrahit) 1 1

Plister (Lamium purpureum/amplex- 

ic.)

3 2 3 4
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VÄXTARTER Lager 2 Lager 9 Lager 3 Lager 4 Lager 8 Lager 6

Trampört (Polygonum aviculare) 22 3 2

Pilört (Polygonum lapathifolium) 1

Åkerpilört (Polygonum persicaria) 1

Nattskatta (Solanum nigrum) 1

Svinmolke (Soncus asper) 1

Våtarv (Stellaria media) 1 72 12 15 98 24

Penningört (Thlaspi arvense) 1 1

Etternässla (Urtica urens) 14 10 9 13 8

Åkerviol (Viola arvensis) 1

OGRÄS & RUDERATER Två- och 

Fleråriga

Kardborre (Arctium minus) 1

Groblad (Plantago major) 12 1 22 2

Brännässla (Urtica dioica) 19 23 4 29 13

ÄNGSVÄXTER

Sandnarv (Arenaria serpyllifolia) 1

Starr (Carex sp.) 1 1 4 1

Knappsäv (Eleocharis palustris coll.) 1 1

Älgört (Filipendula uimaria) 1 2 1

Smultron (Fragaria vesca) 1

Jordreva (Glechoma hederacea) 6 4

Johannesört (Hypericum perforatum) 1 1

Tåg (Juncus sp.) 1

Höstfibbla (Leontodon sp.) 1

Vildlin (Linum catharictum) 1

Strandklo (Lycopus europaeus) 1
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VÄXTARTER Lager 2 Lager 9 Lager 3 Lager 4 Lager 8 Lager 6

Brunört (Prunella vulgaris) 1 1

Gräs (Poaceae) 2 15 3

Gåsört (Potentilla ans erinä) 2 2 1

Blodrot (Potentilla erecta) 1

Fingerört (Potentilla sp.) 2 1 I 1

Smörblomma (Ranunculus repens/a- 

cris)

1 1 1 3 1

Tiggarranukel (Ranunculus sceleratus) 1

Harmynta (Satiireja cf acinos) 1

Skogssäv (Scirpus sylvaticus) 1

ÖVRIGT

En (Juniperus communis) 6 3 7 2

Stenbär (Rubus saxatilis) 1 1

Granbarr + +

Tabell 3. Makrofossilresultat från lager 9 i brunnen A20676, Högsta gamla bytomt, RAA 280

VÄXTARTER PM30901

Lager 9

ODLADE VÄXTER

Havre (Avena Sativa) 1 (förkolnat)

OGRÄS & RUDERATER Ettåriga

Vägmålla (Atriplex cf patilla) 2

Lomme (Capselia bursa-pastoris) 1

Hönsarv ( Cerastium fontanum) 1
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VÄXTARTER PM30901

Lager 9

S vi nm ålla (Chenopodium album coll.) 12

Snärjmåra (Galium aparine) 1

Trampört (Polygonum aviculare) 1

Våtarv (Stellaria media) 3

Åkerviol (Viola arvensis) 1

OGRÄS & RUDERATER Fleråriga

Kåltistel (Circium oleraceum) 1

Groblad (Plantago major) 2

Brännässla (Urtica dioica) 2

ÄNGSVÄXTER

Sandnarv (Arenaria serpyllifolia) 1

Starr (Carex sp.) 7

Gräs (Poaceae) 1

Gåsört (Potentilla anserina) 18

Revfingerört (Potentilla reptans.) 6

Brunört (Prunella vulgaris) 1

Smörblomma (Ranunculus repens/acris) 7

ÖVRIGT

Björk (Betula sp.) 1
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Tabell 4. Makrofossil från Brunnen A5821, Nyckelby, RAA 295

ARTER/LAGER Lager 1 Lager 2 Lager 3 Lager 4 Lager 5 Lager 6 Lager 7 Lager 8

ODLADE VÄXTER

Speltvete 1

OGRÄS OCH RUDERATER

Målla (Chenopodium sp.) 2 1

Trampört (Polygonium aviculare) 1 1

Våtarv (Stellaria media) 2

Nässla (Urtica dioica) 2

Skräppa (Rumex longifolius) 1

ÄNGSVÄXTER & STRANDVÄX

TER

Starr (Carex spp.) 4 1 4 20 2

Smultron (Fragaria vesca) 9 3 1 4

Säv (Eleocharis sp) 1

Skogsnarv (Moehringia trinervia) 1 1

Gräs (Poaceae) 2 1 1 2

Fingerört (Potentilla sp.) 2 2 3 1 2

Gåsört (Potentilla ans erinä) 2

Brunört (Prunella vulgaris) 1

Smörblomma (Ranunculus acris) 1 1 4 1

Vattenmöja (Ranunculus batrachium) 1 1

Tiggarranunkel (Ranunculus scelera- 

tus)

75 100 12 2

Revsmörblomma (Ranunculus repens) 1 2

Glimm (Silene sp.) 1

Grässt) ärnblomma (Stellaria graminea) 1 1

Kärrviol (Viola palustre) 1

ÖVRIGT

Hallon (Rubus idaeus) 6 5 7 5 1
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BRUNN 5821

B Betula □ nem 
0 Pinus I picea 
■ flinus

B CEREALIA 

H ÅKROGRÄS 

■ RUDERATER

B TORRÄNG 
H GRAS 
g VÅTÄNG

Figl. Ekologiskt indelade pollendiagram 
från brunnarna A20455 ochA5821
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Järnåldersbrunnen i Skälby
- en markprocessueü diskusńon 

Av Håkan Ranheden

Som arkeobotanist får man ibland anledning att 

fundera över möjligheterna att göra miljöhistoriska 
kontinuitetsstudier i det material som inlagrats i gam
la brunnar. Fyllningsmassan i dem, särskilt i botten, 
uppvisar ofta ett stratigrafiskt utseende, dvs man kan 
urskilja mer eller mindre konformt avsatta lager. Det 
råder ingen tvekan om att brunnars fyllningar speg
lar den omgivande miljön. En intressant fråga är 
emellertid om den skönjbara lagerföljden verkligen 
är en signifikant stratigrafi eller ej. Frågan har bildat 
utgångspunkt för denna artikel och diskussionen ned
an handlar framför allt om den komplexitet som kan 
finnas i bildningen av en brunnsfyllning och hur den 
hänger samman med de processer som påverkar 
marken runt brunnen. Diskussionen är exemplifie
rad av ett pollendiagram, upprättat ur material från 
en förhistorisk brunn i Västra Skälby (RAÄ 865), 
Lundby sn, strax väster om Västerås.

Generella idéer om brunnar och om möjlig 
stratigrafi i deras fyllning

Då man ska tolka innehållet i en brunnsfyllning ställe 
man inför frågan: hur hamnade materialet i brunnen. 
Om man utgår ifrån att innehållet i brunnen acku
mulerats däri efter att dessförinnan ha funnits på mark
ytan runt brunnen, infinner sig de riktigt svåra tolk

ningsproblemen, nämligen de som berör balansen mel
lan deposition samt erosion av en markyta.

För att förklara de två processerna och hur de 
samspelar i materialgeneration till en brunn skulle 
man kunna använda begreppen nettoerosion och 
nettoackumulation. Med nettoerosion avses då för
hållandet att erosionen överträffar ackumulationen 
på markytan och med nettoackumulation det mot
satta. Förhållandet mellan dessa processer är funda
mentalt för hur uppbyggnaden av det material sker, 
som efter erosion återdeponeras i någon sediment
fälla, exempelvis en brunn, och vilken representati
vitet detta material kommer att få.

Till att börja med kan det emellertid vara lämp
ligt att renodla de två använda begreppen om mark
processer till att endast gälla erosion och pålagring 
av markytan runt en brunn och se vad det borde 
leda till vid aterdeposition i brunnen. Då enbart er
osion av markytan runt en brunn föreligger, kom
mer det material som erosionen genererar att häm
tas ur allt djupare lager av markytan, varav en del 
vid återdepositionen hamnar i tillgängliga sediment
fällor såsom t.ex brunnar. Resultatet av detta prin
cipiella erosions-återdepositions-förlopp måste då bli 
att det uppstår en omvänd lagerföljd i det åter- 
deponerade sedimentet, dvs det bildas en tidsgradi- 
ent uppåt som löper baklänges i tiden. En omvänd 
stratigrafi har därmed bildats.
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Det motsatta förhållandet, vad gäller stratigrafins 
tidsgradient, råder i de fall då material som avsatts i 
en brunn mer momentant genererats av någon ak
tivitet. Detta är t.ex fallet då det pollenmaterial som 
finns i luften deponeras direkt i den aktuella pollen- 
fallan, eller först på marken och sedan mer eller 
mindre omgående i sedimentfällan. Här bildas då 
istället en nära och rättvänd stratigrafisk koppling 
mellan i brunnen avsatt sediment och dess genere
rande aktivitet. Resultatet blir en rättvänd (normal) 
stratigrafi i brunnen, vilket också är det man finner i 
naturligt bildade lagerföljder som exempelvis 
torva vlagringar och vissa sjösediment.

För brunnens del förhåller det sig sannolikt så att 
merparten av detta primärt bildade material först 
hamnade på marken varefter det genom erosion 
sekundärt avsattes i brunnen. Detta eftersom brunn
ens mynning är liten i förhållande till t.ex en sjö, 
dvs att den utgör en liten yta för pollen som kom
mer direkt ifrån luften.

Grovt kan man sannolikt utgå ifrån att man vid 
tider eller platser för nettoackumulation, dvs där en 
uppbyggnad av markytan skedde, fick en generering 
av allt yngre material till sekundära avsättningsplat
ser, exempelvis till en brunn, eftersom erosiva kraf
ter kontinuerligt hämtade material från allt nyare 
lager på markytan.

Betydligt mer komplicerad kan den återdeposi- 
tionsmässiga följden i brunnen vara då en nettoero- 
sion av markytan rådde, eftersom det under tiden 
kan ha funnits en aktivitet i området. En sådan bör 
ha genererat nytt material till markytan vilket dock 
inte räckt till för att hålla jämna steg med erosionen 
av den. Erosionen av markytan hämtade i detta fall 
material från allt djupare lager samtidigt som det 
senast avlagrade materialet på markytan även det 
följde med vid erosionen.

Sammantaget måste detta i praktiken leda till att

det materialmässigt bildas eller bildades dubbla, pa
rallella stratigrafier, eller kontinuiteter, i det materi
al som återdeponerades i brunnar. De två kontinui- 
teterna måste följdaktligen också ha omkastade tids- 
gradienter, dvs de formerar två motsatt parallella 
kontinuiteter, där den ena följer uppåt med stigan
de ålder (den omvända) och den andra med normal 
rättvänd tidsgradient som alltså i stort svarar mot 
den pågående (momentana) aktiviteten på platsen.

Så långt i diskussionen har det handlat om teore
tiska förutsättningar för hur material kan eroderas 
respektive återdeponeras. I praktiken är dock detta 
teoretiska dubbelförhållande vad gäller materialets 
härkomst och tidsrepresentation tolkningsmässigt 
otillfredsställande, eftersom det knappast visar verk
ligheten eller kanske inte ens är en lämplig modell 
av den. Mer sant är det nog att balansen mellan de
position samt erosion av en markyta varierar starkt 
beroende på flera faktorer. I verkligheten handlar 
det nämligen mer om att det i vissa skeden förekom 
en nettoackumulation av material på markytan runt 
brunnen, medan det under andra tider förelåg en 
nettoerosion av den samma. Balansen kan ha påver
kats av allehanda faktorer. En sådan är jordpackning 
då jorden tätats, varvid organiskt material kunde 
ackumuleras. En annan är hydrografiska förhållan
den, som under vissa tider kan ha varit gynnsamma 
för en nettoackumulation av organiskt material, 
medan det under torrare tider (eller områden) i stäl
let kan ha förekommit en erosion i samband med 
någon aktivitet, varvid ny pålagring av material inte 
alls skett. Överhuvudtaget finns det ingenting som 
säger att det alltid måste ha skett en pålagring av 
material i samband med t ex en agrar aktivitet. Vid 
t. ex odling är det snarare regel att material eroderar 
från markytan istället för att nytt genereras till den 
(även om eroderat material måste avsättas någon
stans).
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Momentan aktivitet

4 ł ! ^ » t f I
Erosion Deposition

Återdeposition

Fig 1. Skissen visar hur pollenmaterial anrikas i brunnens fyllning dels direkt från luften, dels från nygenererade 
markytelager, vilket i sin tur blandas med det som eroderas ur allt djupare marklager runt brunnen. Om ackumulationen 
på markytan resulterar i mer material än vad som försvinner med erosionen kommer markytan att byggas upp och 
materialet i brunnen att endast bestå av det senast genererade. De noterade pollenkomen kommer då mer att representera 
"stundens" aktivitet, dvs den momentana aktiviteten i området. Detta är emellertid ett idealförhållande som sällan gäller i 
renodlad form.

Omsatt i reella förhållanden bör det betyda att 
återdeponerat material, t ex en brunnsfyllning, inte 
bara blir en sekundär avsättning utan kanske en ter
tiär eller ännu senare ackumulation av material från 
den omgivande marken. Detta medför svåra repre- 
sentationsproblem då fyllningens innehåll skall utvär
deras. Liknade kontextuell komplexitet, dvs vad 
avser materialets representation, gäller då en brunn 
avsiktligt skottats igen. Ett nedskottat lager som lig
ger ovanpå ett annat kan vara taget från djupare de
lar av markytan runt brunnen och därmed material
mässigt vara äldre, även om lagrets processuella 
koppling gör det yngre. Men frågan är om man här 
skall skilja på material och process (där processen är 
den aktivitet som flyttade massan ned i brunnen).

Av ovanstående diskussion om varifrån materia
let i en brunn kan ha kommit ifrån blir det natur
ligtvis lätt att slutligen känna tvekan inför arbetet 
med brunnens fyllning. Ett par hjälpmedel i tolk- 
ningsarbetet bör dock finnas, t.ex i förhållandet 
mellan material och process som nämdes ovan. För
hållandet mellan dessa är intressant ur ett perspek
tiv, där t.ex makrofossilanalys kombinerat med 14C- 
analys (med acceleratorteknik) kan öppna, eller åt
minstone underlätta, för studier av svåra kontexter. 
Ett exempel är ett cerealieffö, som till sin substans 
är kopplat till skapandet av det, dvs till själva od
lingen, medan dess läge i en stratigrafi kan vara en 
följd av sekundära förflyttningar (dvs processer). 
Fröet har därmed en substansiell tillhörighet till od-
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lingen, vilken går att datera, varefter de genom sitt 
läge i ett lager kan sättas i relation till sin kontext.

Ett annat tillvägagångssätt som bör kunna ge in
formation om svåra kontexter utgår från pollenana
lysen, där korroderat pollenmaterial relateras till icke 
korroderat. I pollenanalysarbetet kan man ibland ana 
detta med två motsatt parallella kontinuiteter i ma
terialet, där man ser dels mycket hårt korroderade 
pollen, dels samtidigt betydligt intaktare sådana. 
Ofta tolkar man de senare som en effekt av konta
mination. Sannolikt rör det sig emellertid, åtmins
tone i vissa fall, om pollen genererade av ”stundens” 
aktivitet på platsen, dvs mikrofossil med en mer mo
mentan koppling till exempelvis en agrar aktivitet. 
Mer korroderade pollen har troligen utsatts för om- 
lagring(-ar) innan de återdeponerats i sitt nya läge. 
Genom en jämförelse mellan de olika kategorierna 
av pollen bör man kunna få en uppfattning om gra
den av omlagring i det studerade materialet. Nog
granna destruktionsbedömningar av olika pollenty
per kan i alla händelser säkert ge ett spännande till
skott på information om materialets bildning och 
representation.

Brunnen från Västra Skälby

Ovanstående diskussion om återdeponerade lagers 
komplexitet och svårbestämbara härkomst exempli
fieras väl av förhållandena i en brunn från Västra 
Skälby undersökt 1992. De disparata 14C-datering- 
arna samt förekomsten av två sammanhörande ke
ramikskärvor i helt olika lager antyder redan inled
ningsvis att man inte kan betrakta brunnsfyllningen 
som en meningsfull kontinuitet.

Följande beskrivning av brunnen, eller brunnar
na, är baserad på Håkan Aspenborgs preliminära rap
portmanus:

Den undersökta brunnen var en bland många. Inte 
mindre än 49 nedgrävningar i området tolkades som 
brunnar, av vilka de flesta var runda i ytan, medan 
några var ovala eller oregelbundna. De flesta var mer 
eller mindre trattformiga i profil och mellan 1,3 och 
4 meter djupa. Vanligtvis mellan 1,5 och 2,5 meter. 
Fyllningen i dem varierade, liksom antalet lager. Det 
övre lagret var dock i samtliga fall likartat till sin 
karaktär och utgjordes av ”lerbaserad kulturjord” ofta 
blandad med sten, skärvsten och rikligt med sot och 
kol. I detta övre lager påträffades de flesta fynden. 
Merparten av brunnarna har antagligen haft en se
kundär användning som avfallsgropar. De understa 
lagret i de djupare brunnarna var förmodligen 
vattenavsatta. Brunnarna indelades i tre olika typer: 
En typ hade en av stock och plank konstruerad 
brunnsskoning ”Holzkastenbrunnen”, en annan typ 
hade risflätad brunnskorg, medan en tredje saknade 
skoning. Generellt har brunnarna inte nått ner till 
grundvattennivån utan sannolikt istället fyllts med 
markvatten dels från olika lager, dels med regnvat
ten. Det fanns inga säkra spår av uppfodringsanlägg- 
ningar. Den här aktuella brunnen (A3148) var 2,6 
meter djup, trattformig och hade en diameter i ytan 
av 4,25 meter. I brunnens nedre del fanns rester ef
ter ett risflätat brunnskar, som utgjordes av en krets 
med trästörar placerade utmed nedgravningens si
dor. Mellan störarna fanns tunna vidjor inflätade. 
Brunnskaret var ca 1,1 meter högt. De två 14C-ana- 
lyserna gjordes dels på träkol från lager 1 (se figur 
2), dels på ved från en av störarna av brunnskaret. 
Träkolet gav 14C åldern 2290±I90 BP, vilket ger ka
lenderåldern 760-116 f.Kr. (kalibrerat med lö).Trä
materialet gav 14C-åldem 2070±70 BP, vilket ger ka
lenderåldern 173 f.Kr. -12 e.Kr. (kalibrerat med lö). 
Den senare dateringen är mest trovärdig vad beträf
far brunnens användningstid.

Själva pollenstapeln är begränsad till lager 5 (se
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A3148 Fr. S

Fig 2. Brunnen. Den svarta lodräta pelaren visar pollenstapeln. Lagerbeskrivning: 1- Mylligjord, rikligt m obr. ben, br. 
lera, rikligt med sot, kolfragment, svart även slagg, skörbränd sten. 2= Brandgulbrun lerhorisont. 3= Lerig k-jord, rikligt 
m. sot o. kol, fläckms, skörbränd sten, enstaka ben, större stenar mot botten av lagret, mörkt svartgrå - gråbrun. 4= K- 
blandad lera uppblandad med enstaka kol. Lerigare än öirre lagret. Gråbrun - brun. 5= Vattenavsatt lerblandad k-jord,
flätverkskorg runt brunnskaret. Trä synligt i detta lager. 6=Filtrering ned i leran, diffus avgränsning.

figur 2) och omfattar en knapp meter i mäktighet. 
Pollenstapeln är således tagen i den del av brunns- 
fyIlningen som uppvisar ett lagrat utseende och som 
i sig kan vara stratigrafiskt uppbyggt vad gäller av- 
sättningsprocessen (men däremot inte säkert vad 
gäller själva materialet). Ingen pollendestruktions- 
bestämning eller makrofossilanalys har utförts av 
detta material.

Det bör inledningsvis påpekas att pollendia
grammet innehåller tämligen hte information i form

av successioner, dvs förändringar utmed en hypote
tisk tidsaxel. Dock finns flera växtgrupper represen
terade och det totala antalet identifierade arter, släk
ten eller familjer är inte mindre än i många andra 
pollendiagram. Om man vill pröva antagandet, att 
det trots allt finns en användbar stratigrafi i den del 
av fyllningen som pollenstapeln representerar, kan 
man försöka se om pollenkurvorna beter sig på ett 
meningsfullt sätt. Samvarierar pollen från sädesslag 
med exempelvis de från åkermarksväxande ogräs,
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finns samstämmiga indikationer bland kurvorna på 
en hydrologisk förändring, eller visar flera av kur
vorna överhuvudtaget på något gemensamt förlopp.

Det finns faktiskt en kurva som tycks följa en sig
nifikant utveckling i så motto att den uppvisar en 
markant skillnad i förekomst i botten respektive 
högre upp, och det är den som kallas Hystrix. Det är 
en grupp marina organismer, som ofta förekommer 
i marina sediment och just därför är en god indika
tor på marin miljö. I samband med de övriga spåren 
av en havsviks isolering brukar de försvinna. Man 
kan emellertid undra över hur dessa har kunnat ham
na i brunnen. Hystrix-kurvan skall nedan behandlas 
mer ingående.

Flera av de örter, vars pollen noterats i sedimen
tet, är också överlag något bättre representerade i 
den nedre delen av diagrammet, även om skillnaden 
inte är så stor. Exempel på växtgrupper med något 
högre pollenrepresentation i diagrammets nedre del 
är gräs (Poaceae), tubuliflorae och liguliflore (un
derfamiljer av korgblommiga växter), flockblomst- 
riga växter (Apiaceae), nejlikväxter (Caryophylla- 
ceae), ärtväxter (Fabaceae) och ranuncelväxter (Ra- 
nunculaceae). Även om denna fördelning inte kan 
anses vara signifikant för en ekologisk tolkning ur 
ett strikt stratigrafiskt perspektiv, så är det i alla hän
delser intressant ur perspektivet av diskussionen ovan 
om materialets härkomst. Om man utgår från att 
det finns en direkt koppling mellan pågående akti
vitet i området och pollenavsättning i brunnen en
ligt ovan, eller att den aktiviteten åtminstone domi
nerar som generator av de pollen som sedimenterat 
i brunnen (dvs i princip ett stratigrafiskt perspek
tiv), så visar kurvorna att denna momentana aktivi
tet var något högre då de undre lagren avsattes, dvs 
relativt tidigt under brunnens existenstid. I det andra 
principiella tolkningsfallet, dvs om det är fråga om 
återdeponerade erosionsrester från äldre lager, eller

JORDART PERMEABILITET (M/S)

Fingrus 0.1-0.01

Grovsand 0.01 - 0.001

Mellansand 0.001 -0.0001

Grovmo 0.0001 - 0.00001

Finmo 0.00001 - 0.0000001

Mjäla 0.0000001 -0.000000001

Lera 0.000000001

Gmsig morän 0.00001 - 0.0000001

Sandig morän 0.000001 - 0.00000001

Moig morän 0.0000001 - 0.000000001

Lerig morän 0.00000001 ■ 0.0000000001

Moränlera 0.000000001 - 0.00000000001

Tabell 1 ovan visar permeabiliteten för olika jordarter, dvs 
hur snabbt vatten kan penetrera olika fraktioner. Vattnets 
rörelse mäts i meter/sekund och det framgår tydligt hur 
långsam denna är i finkomiga jordar (efter Knutsson <K 
Morfeldt 1978).

att dessa dominerar, härrör örtpollenrikare lager i 
brunnen från markhorisonter representerande en 
tidigare och något mer aktiv utveckling i området. 
Man vet alltså inte något om relationen mellan gam
malt och ungt pollenmaterial i sedimentet. Men skill
naden i pollenförekomst är som sagt liten mellan de 
olika nivåerna och kanske inte ens signifikant för en 
ekologisk differentiering. Detta åskådliggörs t.ex av 
de konkreta odlingsspåren i form av cerealiepollen, 
vilka är jämnt representerade genom hela pollendi
agrammet.

Brunnarna från Skälby är lite speciella eftersom 
de överlag inte når ner igenom lerlagren till under
liggande morän. Det borde betyda att de måste ha 
fyllts med regnvatten och med vatten som sipprat 
fram mellan jordens olika lager. Om materialet emel
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lertid är lera eller fin silt kan detta framsipprande 
genom jorden knappast ha tillfört vatten i särskilt 
stora mängder och man kan undra över vattnets kva
litet i sådana fall. Generellt anses brunnar i lerområ- 
den vara s k "tärvattenbrunnar", dvs brunnar med 
dålig vattenkvalitet (Knutsson & Morfeldt 1978). 
Det är endast om leran är genomsatt av porösa lager 
som brunnarna kan bli vattenförande i meningsfull 
grad. I områden med finsediment är brunnar i regel 
genomskurna sedimentet ned till underliggande 
morän, för att på så sätt få kontakt med vattenför
ande lager. Alternativt finns ett rör eller dyligt ned
slaget genom bottenlagren och även i gamla brun
nar pålade man ofta ned genom bottenleran (Håkan 
Aspenborg muntl.). I Stora Skälby har lerlagren en 
mäktighet av inte mindre än 15 meter varför vat
tenomsättningen i brunnarna måste ha varit mini
mal.

En möjlig förklaring till det stora antalet brun
nar är att saltvatten stömmat in och på så sätt gjort 
dem oanvändbara. Namnet ”saltängen" för en del av 
området skulle kunna antyda detta.

Inströmmande vatten kan naturligtvis i viss mån 
ha påverkat utfallet av pollendiagrammet, eftersom 
material redan inlagrat i jorden kan ha kommit med 
i det framsipprande vattnet, vilket i så fall ytterliga
re beslöjar klarheten över pollenmaterialets ur
sprung.

Antagandet att tillströmning av t ex pollen delvis 
kan ha skett genom lagren stöds av det faktum att 
man vid utgrävningen av brunnens nedre del notera
de ett markant inflöde av vatten från brunnssidan, 
vilket måste betyda att jordprofilen inte enbart be
står av lera utan av något grövre material, eller åt
minstone skikt därav.

Pollenfynd av cerealier, och egentligen också av 
de övriga hemerofila pollentyperna, talar emeller
tid för att materialet i Skälbybrunnen i första hand

kommit från markytan och inte från lerlagren. Dessa 
borde vara genererade i samband med närområdets 
höjning över havet då någon agrar aktivitet knap
past pågick i området. Gissningsvis är det så att det 
primärt avsatta pollenmaterialet i brunnen, dvs det 
som landat direkt från luften, vilket är det normala 
t ex i en myrmark, är starkt underordnat i en fyll
ning som denna. Det är sannolikt t o m så att den 
del av brunnens fyllning som härrör från direkt av
satta lager på markytan runt brunnen (dvs från 
pågående aktivitet), sektionsvis är underordnat i för
hållande till det som härrör från erosionrester ur dju
pare delar av markytan, eller med vatten insippran- 
de partiklar under och ifrån sidan av själva brunnen.

En annan intressant detalj i pollendiagrammet 
är att granens polleninslag är påtagligt lågt igenom 
alla nivåer. Om mängden av dem ställs i relation mot 
övriga träd blir andelen av dem för liten för att svara 
mot granens förmodade mängd i området då den 
etablerats ordentligt. Man kan därför anta att detta 
motsvarar tiden innan granen gjort sitt slutliga intåg 
i området, vilket också verkar rimligt då man jämför 
detta med 14C-dateringarna. Det var under just år
hundradena strax före vår tideräkning som granen 
etablerades i Mellansverige. En annan tänkbar för
klaring till de låga granpollenvärdena kan vara att 
dessa pollen spätts ut av material från gamla lager 
som inte innehåller några granpollen. Granpollen- 
kurvan skulle vara högst intressant om man klart 
kunde visa att brunnen hade sin funktionstid efter 
granens invandring, eftersom den då skulle kunna 
betraktas som en variabel över i vilken grad gam
malt material inlagrats i brunnen.

För att nu återgå till den kurva som visar Hystrix- 
algernas förekomst i brunnen, så kan man säga att 
kurvans utseende öppnar för intressanta diskussio
ner. Som redan nämnts visar Hystrix-kurvan ett kon
ventionellt utseende, eftersom den intar höga vär
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den i botten men sedan avtar uppåt i diagrammet. 
Men nu är detta en brunn och ingen avsnörd havs
vik och man kan fråga sig hur man ska betrakta det 
faktum, att Hystrix-kurvan intar höga värden i bot
ten och sedan försvinner. Man skulle å ena sidan 
kunna tänka sig att förutsättningen för havsvatten
kontakt var störst tidigt, eftersom strandför
skjutningen successivt bör ha avlägsnat strandlinjen 
från boplatsen men det vore å andra sidan märkligt 
om man hade grävt brunnen så att den riskerade att 
fyllas med havsvatten. Dessutom bör man betänka 
brunnens korta brukningstid, vilket innebär att havs
strandens förskjutning inte kan ha nått så mycket 
längre ut under denna tid. Hur som helst så kvarstår 
det faktum att Hystrix-kurvan har sitt maximum i 
botten och den intressanta frågan är om den på nå
got sätt kan hjälpa till att styrka eller vederlägga teo
rin om att sedimentet i den nedre delen av brunnen 
är en meningsfull stratigrafi eller ej.

Först måste man emellertid försöka förstå hur 
dessa organismer kommit till brunnens sediment. 
Om Hystrix-lämningarna kommit ned i brunnen i 
samband med grävningen av själva brunnen eller 
erosion av brunnssidan, blir det kanske svårt att ac
ceptera att Hystrix förekommer i så stora mängder 
och att de bara finns i botten och inte senare (förut
om en smärre momentan uppgång i mitten av lager
följden). För att finna en alternativ förklaring till kur
van kan man istället försöka tänka sig hur havet in
verkat på landskapsbilden och man får då utgå ifrån 
de kartor och landhöjningskurvor som finns till
gängliga. Brunnens överyta ligger på en nivå av strax 
under 17 meter över havet. Två landhöjnings-, eller 
rättare sagt, strandförskjutningskurvor från Närke 
(Florin 1957 och Magnusson 1970) ger grovt infor
mationen att 17 meter över havet idag var strand
linje ca 3000 BP. Då bör man observera att detta är 
14C-ålder. Det är svårt att uppskatta den reella ål

dern i efterhand men man kan vara säker på att 
strandlinjen inte är yngre än 14C-åldern. Om man 
emellertid utgår ifrån moderna kalibreringskurvor 
så kan strandlinjen vid 17 meter över havet dateras 
till 2000-1500 f Kr vilket bör ge en fingervisning 
om aktuellt tidsskede.

Det kan också vara lämpligt att jämföra dessa 
mot ett par strandförskjutningskurvor från Stock
holmstrakten. Den ena (Brunnberg, Miller och Ris
berg 1985) ger 14C-åldern 2500-2700 BP för nivån 
17 meter över havet och den andra (Risberg, Miller 
och Brunnberg 1990) ger ca 3000 BP, således liknan
de de två kurvorna från Närke. Den senare kurvan 
är baserad på dateringar i sjösediment och brukar 
stämma bra med arkeologiska observationer (Risberg 
muntl.) medan den tidigare är baserad på datering
ar i torv och på arkeologiska fynd. Torvdateringarna 
kan i det fallet kanske förklara den något lägre ål
dern gentemot höjden. Enligt de isobaskurvor som 
Lars-Erik Åse tagit fram för östra Mellansverige (Åse 
1970) är åtminstone den nuvarande landhöjningen 
likartad i hela Mälardalen, även om det inte är sä
kert att denna likfomighet gäller de senaste 3000 
åren. Nyare undersökningar har dock visat att land
höjningen var mycket mer komplex än vad man ti
digare antagit (Risberg muntl.). Stockholmskurvor- 
na bör emellertid vara intressanta att jämföra med i 
detta fall.

Sammantaget visar åtminstone tre av strandför- 
skjutningskurvorna att det har funnits ett avsevärt 
avstånd mellan brunnen och havsstranden vid den 
aktuella tiden eftersom den omgivande terrängen på 
platsen var flack och endast svagt sluttande. Går man 
åter in i kurvorna och denna gång utgår ifrån ca 2000 
BP (dvs det 14C-resultat i brunnen som är mest rele
vant) får man ur diagrammet en höjd av högst ca 10 
meter. Men detta är ett mycket ungefärligt värde, 
eftersom åtminstone de närmast tillgängliga kurvor
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na från Närke ger ett grovt riktmärke om landhöj
ningen i denna del av Västmanland, speciellt vid 
dessa låga nivåer. Om man trots allt räknar med en 
något snabbare landhöjning i Västerås än i Närke, så 
är det ändå stor höjdmarginal kvar mellan brunnen 
och den dåtida stranden.

Det är därmed tydligt att havsstranden måste ha 
funnits på ett visst avstånd från brunnen. Trots att 
det j ämna landskapet bör ha påverkats starkt av havs
vågornas dynamik och ostvindarnas möjlighet att 
pressa in havsvatten djupt in i viken, är det ändå 
mindre troligt att en marin influens verkligen fun
nits på sedimentet i brunnen. Det är ganska höga 
frekvensvärden det handlar om för Hystrix-kurvans 
del, ända upp till 20 procent i bottenlagret, vilket är 
anmärkningsvärt högt till och med jämfört med pol
lendiagram från marina miljöer.

Ur perspektivet att Hystrix skulle ha kommit till 
brunnen med inströmmande havsvatten måste det 
ändå ha varit en tillfällighet att dessa hamnade i just 
bottensedimenten. Inströmningen av havsvatten 
skulle nämligen i princip lika gärna ha kunnat ske 
senare i brunnens historia, eftersom denna är så kort 
(dvs att havsstrandens läge inte ändrades nämnvärt 
under brunnens brukningstid) vilket då skulle ha 
initierat en Hystrix-kurva med ett maximum högre 
upp i diagrammet. Om det emellertid är så att Hys
trix kommit i brunnen i samband med grävningen 
av den, då gamla lager genomskurits och eroderats, 
vore det i och för sig logiskt att finna en viss förhöj
ning i botten, men de borde ha funnits med även 
högre upp i fyllningen. I båda fallen skulle Hystrix- 
kurvan visa en processuell koppling till skeendet som 
genererade Hystrix till brunnen och i det förra fal
let, med havsvatteninströmning, även en signifikant 
materiell koppling till detta, d v s det skulle i det 
senare fallet handla om organismer som substansiellt 
verkligen tillhörde tidsmomentet i fråga. De Hys-

trix-organismer som inkommit i brunnssedimentet 
i samband med grävningen kopplar däremot mate
riellt sett inte till skeendet.

Det förefaller vara svårt att slutgiltigt bestäm
ma hur Hystrix-organismema kommit i brunnen. 
Jag finner det mest troligt att de hänger samman 
med grävningen av den och att de just då brunnen 
grävdes strömmade in med vatten från gamla lager, 
för att sedan minska i tillströmning när brunnen vat
tenfyllts och det inströmmande vattnet mötte 
brunnsvattnets mottryck. Huruvida Hystrix-kurvan 
kan styrka teorin om en meningsfull kontinuitet i 
brunnsfyIlningen är oklart. Min slutsats blir dock den 
att Hystrix-kurvan lever sitt eget liv och att den 
egentligen inte har med den materiella konti- 
nuitetsffågan att göra. Den antyder emellertid att 
brunnsfyllningen är en processuell kontinuitet, dvs 
den är mer eller mindre kontinuerligt avsatt genom 
återdeposition av sediment, men den säger inget om 
materialets härkomst. Med andra ord bör Hystrix- 
kurvan visa förloppet att brunnen sedimenterat igen 
i den nedre delen varur pollendiagrammet är upp
rättat men den kan inte säga om pollenmaterialet 
relaterar till momentan aktivitet eller till äldre lager 
i form av eroderade rester. Eftersom en aktivitet fanns 
runt brunnen under dess existenstid bör slutsatsen 
emellertid också bli den att en del av brunnens ma
terial måste ha en mer direkt (momentan) koppling 
till vad som försigick runt den under dess funktions
tid.

Ekologisk tolkning av pollendiagrammet

Inför den ekologiska tolkningen av pollendiagram
met måste man försöka avgöra i vilken grad de olika 
lagrens material representerar sökt aktivitet. Funk- 
tionsmässigt bör man ha två diametralt olika stånd-
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Fig 3. Pollendiagramm från järnålder sbrunnen (A3148) i Skälby (1: halvan)

punkter att arbeta efter. Den ena bygger på att man 
antagit att en stor del av materialet har en momentan 
koppling till den studerade aktiviteten. Denna slut
sats skulle passa pollenanalysens styrka, nämligen att 
arbeta med kontinuiteter. I detta perspektiv utnyttjar 
man den momentana verksamheten och dess genere
rade material, alltså den rättvända kontinuitet som 
delvis bör kunna finnas i materialet. I detta fall skulle 
alltså sedimentet i brunnen behandlas som vore den 
en riktig stratigrafi med ordning och reda bland lag
ren. Alternativet till detta, dvs den andra ståndpunk
ten, blir att istället behandla de olika nivåerna i dia
grammet som representerande ett stadium, alltså att 
se pollendiagrammets totala polleninnehåll och av det 
erhålla en ekologisk bild. Detta tolkningsaltemativ 
utgår ifrån att det här finns flera indikationer på att 
ingen meningsfull kontinuitet kan förväntas i det ut
tolkade materialet. Tolkningsaltemativet är en nödlös

ning och uppfyller naturligtvis inte önskemålet om en 
kontinuitetsstudie. Man bör dock kunna få god utdel
ning genom denna tolkning, då den aktuella sedi
mentfällan, brunnen, fyllts igen på kort tid eftersom 
någon längre händelseföljd ändå inte skulle ha hunnit 
speglas i materialet. Det bör dock framhållas att snabbt 
bildade sediment kan uppvisa en god tidsupplösning 
och på så sätt innehålla mycket information, men det 
förutsätter förstås att relevant växtmaterial tillförts 
sedimentet.

Baserat på ovanstående diskussion väljer jag att tol
ka pollendiagrammet som ett prov, d v s en genom
snittlig tolkning får gälla för alla nivåerna. Denna 
"singulära” tolkning av lagerföljden kan även applice
ras på specifika nivåer i diagrammet och ändå sam
manfalla med den, dvs att det genomsnittliga resultatet 
av hela pollendiagrammets ingående nivåer är unge
far det samma som för respektive nivå. Pollendiagram-
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Fig 3. Pollendiagramm från jämåldersbrunnen (A3148) i Skälby (2:a halvan)

met visar nämligen inga större förändringar. Det kan 
mycket väl vara så att denna frånvaro av förändringar i 
pollendiagrammet visar det verkliga förhållandet un
der brunnens korta inlagringstid. Den singulära tolk
ningen skulle då vara representativ även för den hän- 
delseföljd som en gång fanns runt brunnen.

Pollendiagrammet ger sammantaget intrycket av ett 
kulturlandskap där sädesodling förekom och där fle
ra kulturmarksogräs också växte. Släktena Artemisia 
(gråbo/malört), Chenopodium (mållor), Plantago 
(kämpar), Urtica (nässlor), olika örter ingående i fa
miljerna Asteraceae (korgblommiga), Apiaceae 
(flockblomstriga), Caryophyllaceae (nejlikväxter) 
och Fabaceae (ärtväxter) representerar ett allmänt 
kulturlandskap, och en del nitrofila ogräs visar att 
gödsel fanns på delar av marken. Även ängs- och/ 
eller betesmarksvegetation tycks ha förekommit i 
området. Några av de nämnda växterna (Urtica,

Chenopodium och Artemisia) kan också ha ingått i 
en havsstrandsvegetation som fanns i närheten, men 
har likväl ändå gynnats av odling och gödselföre
komst. Fuktiga marker bör också ha funnits runt 
brunnen, vilket kurvorna för Sphagnumsporer (vit
mossa) och för Polypodiaceae (ormbunkar) in dike
rar. Även pollenkurvan för Filipendula (älgört/brud- 
böd) kan visa på relativt fuktiga marker, även om 
brudbröd växer i torrare områden.

Landskapet var sannolikt relativt öppet, även om 
enens inslag i pollenfördelningen är förvånadsvärt 
lågt. Detta är märkligt. Kanske är förklaringen att 
enpollenkornen har låg resistens mot erosion, vilket 
ju i så fall blir ledande för sättet att se på sedimen
tet. Om man utgår ifrån den kanske rimligaste tolk
ningen av materialets genes, att den består av både 
mer eller mindre direkt genererat samt äldre mate
rial, så kan samma reservation för Juniperus-kurvan
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(enens) som för Picea-kurvan (granens) göras, näm
ligen att den spätts ut av äldre lagers material där 
enpollenkomen destruerats och följaktligen före
kommer i lägre grad. Fördelningen av trädpollen i 
diagrammet visar i övrigt inga anmärkningsvärda 
förhållanden, utan kurvorna ligger på de nivåer som 
är vanliga i pollendiagram. Möjligen är inslaget av 
alpollen större än vanligt för väldränerad mark. 
Skogsvegetationen har sannolikt varit blandad med 
diverse lövträd såsom alm, lind, ek och hassel, alltså 
en rik ädellövskog. Betydande inslag av björk och al 
fanns också. På mer väldränerad mark växte sanno
likt tall och ek.

Till sist några ord om brunnarna och anledningen 
till att de är så många. En tolkning är att den dåliga 
vattenkvaliteten i brunnarna fick dåtidens använda
re att gräva nya. Man kan föreställa sig hur vattnet i 
dem efter en tid blev allt mer unket, eftersom cir
kulationen i dem måste ha varit minimal. Kanske 
stank de snart av metangas och andra nedbrytnings- 
rester då innehållet i dem började ruttna. Om salt
vatten strömmade in i dem blev förhållandena för
stås än värre.

Arkeobotanisk konklusion

Den kvarstående frågan som nu genom de båda ar
tiklarna om Apalle och Skälby, är behandlad men 
inte besvarad, är om fyllningen i brunnar är använd
bara för miljöhistorisk analys och om det går att läg
ga ett stratigrafiskt perspektiv vid studiet av fyllning
en. Det torde inte råda något tvivel om att fyllning
en i brunnar på något sätt speglar den aktivitet som 
fanns i området runt den. Man kan vidare utgå från 
att det mesta av makrofossilmaterialet i den härrör 
från vegetation runt själva brunnen men att en del 
kommit från annat håll då man slängt material i den. 
Därmed borde det vara klart att man genom arkeo-

botaniska studier i brunnsmaterial kan se spår av de 
ekologiska effekterna av människans aktivitet runt 
brunnen där makrofossilmaterialet i första hand bör 
spegla den lokala verksamheten medan pollenmate
rialet mer speglar den regionala.

Den kanske intressantaste frågan är emellertid 
huruvida fyllningen i en brunn rent teoretiskt kan 
formera en materialmässig kontinuitet eller inte. Av 
de två genomgångna studierna från Skälby och Apalle 
torde det framgå att det i fyllningarna faktiskt finns 
sektioner som visar kontinuerlig koppling mot om
givningens aktivitet där moment av aktivitet också 
avsatt momentana spår i pollendiagrammet. Som jag 
ser det, bör en brunnsfyllnings potential för konti
nuitetsstudier regleras genom graden av erosion av 
markytan runt brunnen, dvs hur uppblandat nytt 
pollenmaterial är med äldre. Som framhålls i arti
keln om Skälby borde det i viss mån gå att avskilja 
en del av icke relevant pollenmaterial, genom att 
göra noggranna destruktions-bestämningar på det. 
Detta skulle då utgå från slutsatsen att den destruk
tionsgrad som materialet har, i första hand kopplar 
mot den erosion som pollenkomen utsattes för då 
de låg på marken medan denna upphörde så fort de 
hamnade i brunnen. Därmed skulle nytt (momen
tant) material inte ha hunnit utsättas för destruk
tion, förutsatt att det mer eller mindre direkt ham
nade i brunnen.

Det är min slutsats att det är vanskligt att utgå 
ifrån sammanhängande stratigrafiska förhållanden i 
en brunnsfyllning även de gånger man kan se strati
grafiska tendenser i den. Exempel finns på brunnar 
vars fyllningar visar tydliga skiktningar, ungefär som 
varvig lera (brunnen från kv. Diligensen, Eskilstu
na). De är säkerligen uppkomna genom sedimenta
tion av eroderade rester från markytan. I sådana fall 
vet man att materialet i huvudsak är kontinuerligt 
uppbyggt vad gäller själva avsättningsprocessen, men
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det är därmed inte säkert att sedimentet formerar 
en materialmässig kontinuitet beroende på just ovan- 
nämda erosion av äldre marklager.

Emellertid råder ofta motsvarande reservation 
även för andra typer av sediment, t.ex sjösediment. 
Även i dessa finns ofta ett stort inslag av erosionres
ter eller eljest omlagrade material med i sedimen
tet. Trots detta utgår man ifrån att den domineran
de delen av sedimentet har en kontinuerlig kopp
ling mot omgivningens floraomvandling. Det är inte 
heller omöjligt att man även i en brunnsfyllning har 
en så pass betydande del av momentant pollenma
terial att den i vissa fall blir användbar för en konti
nuitetsstudie.

Sammanfattning

Föreliggande tolkningsarbete bottnar i behovet av 
att kunna göra kontinuitetsstudier i samband med 
t.ex boplatsgrävningar. För detta saknas dock ofta 
material, men brunnars fyllningar kan möjligen vara 
användbara. Diskussionen om brunnsfyllningars an
vändbarhet för kontinuitetsstudier sker här utifrån 
ett pollendiagram från en förhistorisk brunn (RAA 
865) belägen i V:a. Skälby i Västerås. De problem 
som diskuteras här är främst materialets represen
tativitet gentemot omgivningens förändring.

För att kunna tolka ett pollendiagram som upp
rättats på material från en brunnsfyllning är det vä
sentligt att försöka få någon klarhet över hur denna 
bildats, dvs hur det kopplar till aktiviteter i omgiv
ningen. Man kan härvidlag utgå ifrån att brunnsfyll- 
ningen till största delen består av återdeponerade 
erosionsrester från markytan runt den. Ett sätt att 
belysa hur brunnens fyllning kopplar mot mark
ytan är att införa begreppen nettoerosion och netto
ackumulation. Med nettoerosion menas att erosio

nen av en markyta skedde snabbare än tillväxten av 
den, medan nettoackumulation betyder att mark
ytan byggts upp.

En av slutsatserna i artikeln är att det vid tider av 
nettoerosion bildats en mycket komplicerad lager- 
följd i brunnen, eftersom materialet genom erosion 
hämtats från dels allt djupare marklager, dels från 
senast avlagrade material på markytan. Genom det
ta bör olika parallella kontinuiteter ha bildats. En 
kontinuitet blir rättvänd, dvs representerande en 
aktivitet som verkligen fanns i området under brun
nens funktionstid, medan en annan blir felvänd, dvs 
kopplar mer till erosionen av allt djupare marklager. 
Dessa två olika kontinuiteter bör således i princip 
ha omkastade tidsgradienter i förhållande till varan
dra. Väsentligt är därför att försöka förstå skillnaden 
mellan sedimentets processuella kontinuitet och dess 
materiella där den processuella kontinuiteten repre
senteras av själva förloppet att sediment bildats i 
brunnen. Detta betyder emellertid inte att det ma
terial som avsatts verkligen har en materiell kopp
ling till den studerade aktiviteten, eftersom det kan 
härröra från äldre lager.

Slutsatsen för den undersökta brunnen blir att 
fyllningen i den representerar en processuel! konti
nuitet men knappast en materiell, eftersom man inte 
kan avgöra huruvida gammalt eller ungt material 
bildat huvuddelen av dess fyllning. Själva pollendia
grammet tolkas därmed i detta fall som om det vore 
ett prov. Den ekologiska bild som då erhålls visar ett 
allmänt, relativt näringsrjkt, kulturlandskap där sä
desodling och kreatursskötsel förekom. Skogen var 
av rik lövskogskaraktär och örtfloran visar spår av 
havstrandens vegetation. Jag vill slutligen varmt tacka 
Professor Lars König Königsson för genomläsning 
av och kommentarer till denna artikel.
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B
runnar från förhistorisk tid upptäcks ofta som
mörka fläckar på markytan men visar sig vid gräv
ning leda djupt ner i marken. Frågorna om dem är 

många. Vad hittar man i dem, hur var de konstruerade, 
hur relaterar deras positioner till övrig bebyggelse och 
vilket värde har de som källa för arkeologiska och miljö
historiska studier? Denna volym innehåller fem artiklar 
som behandlar brunnar från bronsålder och tidig järn
ålder. Tyngdpunkten ligger i beskrivning av deras kon
struktion och fyndinnehåll men även deras ekologiska 
information behandlas, liksom brunnsfyllningarnas 
lagermässiga signifikans.
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