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Förord

Förord
Kristina Lamm

Eftersom man till långt in i vår tid levde av vad na
turen och jorden kunde ge, så är det nästan uteslu
tande spåren efter denna i huvudsak självhushål
lande agrara befolkning vi får fram vid arkeolo
giska undersökningar. Sällan stöter vi på någon 
plats, där den ledande eliten i det forntida samhäl
let levde, av det skälet att dessa platser är få i för
hållande till den ordinära befolkningens boplatser.

Genom de många boplatsundersökningar, 
som skett under senare år, har vår kunskap om det 
förhistoriska och medeltida agrara samhället radi
kalt ökat. Men det är ändå en fragmentarisk bild 
som framträder om vi inte också kan inkludera de 
ledande i samhället, de som hade makten, i denna 
bild. Därför var det desto mer glädjande när vi för 
några år sedan inför byggandet av den nya motor
vägen runt Norrköping fick möjlighet att under
söka en stormansgård från yngre järnålder vid Borg 
och ett verkstadsområde vid Herrebro strax intill.

Ungefär samtidigt hade en intresserad ama
törarkeolog, Dennis Likus, på en åker i Slöinge i 
Halland hittat en del uppseendeväckande fynd, bl a

guldgubbar - små amuletter av tunt guldbleck med 
figurativ framställning. Genom anslag från flera 
håll kunde man genomföra en mindre undersök
ning av fyndområdet. Det visade sig att det även 
här rörde sig om en stormansgård, ett religiöst makt
centrum.

Dessa båda platser framstod som ytterst be
tydelsefulla mot bakgrund av den några år tidigare 
gjorda upptäckten av det helt överväldigande makt
komplexet Gudme-Lundeborg på Fyn och Margrethe 
Watts undersökningar vid Sorte Muld på Bornholm 
med över 2 000 guldgubbar.

De båda undersökningarna vid Borg och 
Slöinge gjordes av två av UVs regionkontor, UV Lin
köping och UV Väst. Genom samverkan mellan de 
båda projekten, sinsemellan olika men med likar
tad problematik, har det varit möjligt att vidga pers
pektiven över regiongränserna och få en djupare 
förståelse av likheter och olikheter mellan dessa 
båda maktcentra. Resultatet av detta fruktbärande 
samarbete framgår av föreliggande publikation.
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Inledning

Inledning
Lars Lundqvist

Rikedomscentra, centralplatser, centralorter, höv- 
dingasäten, kungsgårdar, residens, stormansgårdar 
eller kanske bara rätt och slätt, centra, är några av 
de begrepp som blivit allt vanligare i litteraturen 
rörande yngre järnåldersbebyggelse. Gemensamt 
för de här platserna är att många av dem är nyligen 
upptäckta och att de uppvisar föremålsfynd eller 
fornlämningar utöver det normala. Det kan röra 
sig om sällsynta metallföremål av guld eller silver, 
importvaror från kontinenten, vapenfynd och skatt
fynd. De kan också ge sig tillkänna genom monu
mentala fornlämningar som stor- eller kungshögar.

Dateringarna för dessa miljöer sträcker sig 
från sen för romersk järnålder men huvuddelen av 
de rika fynden kommer från perioden yngre ro
merskjärnålder till vikingatid. Fynden vittnar om 
människor som genom sina kontakter haft tillgång 
till lyxvaror som transporterats i ett vittomfattande 
nätverk. Boplatserna utgör punkter i ett nätverk 
som befolkats av en krigararistokrati, där olika grup
per konkurrerat om herraväldet över människor 
och territorier.

De rika boplatserna anses innehaft centrala 
funktioner av ideologisk, politisk, judiciell och eko
nomisk natur vilket materiellt yttrar sig på det sätt 
som redan nämnts, dvs genom lämningar av religions
utövning, stora byggnader, produktion av lyxbeto
nade föremål och handelsvaror. Till dessa platser 
var knutna manifestationer i monumentalformat 
eller kanske andra symbolbärande yttringar av 
makt, viktiga för att etablera elitära miljöer.

Utan tvivel söker man efter entydiga begrepp 
för att beskriva dessa ”rika” platser. I det här bidra
get till UV:s skriftserie kommer de fasta bosätt
ningarna att betecknas som stormansgårdar vilket 
omfattar en politisk ledares residens vilket även kan 
inkludera fler hushåll för tjänstefolk, hantverkare 
och följe. Om något omnämns som rikt är det rike
dom på sällsynta föremål (import, ädelmetallföre
mål o dyl) som avses.

Stormansgårdarna har varit scenen för en be
tydande konsumtion av lyxvaror vilket bl a innebu
rit att den sortens föremål också blivit kvar i mar
ken. Den typ av föremål som vi finner på stormans
gårdarna tycks inte förekomma på de ”normala” 
(agrara) enheterna från samma tid, i varje fall inte 
i samma omfattning.

Begreppet centralplats, som också används 
nedan, är ett vidare begrepp som avser en plats 
med någon form av central funktion som kan vara 
av ekonomisk, judiciell, ideologisk eller politisk art. 
Exempel på centralplatser är stormansgård, kult
plats, marknadsplats och tingsplats.

Den gemensamma publiceringen av analysen 
av Slöinge och Borg är en följd av ett praktiskt sam
arbete mellan två projekt som bedrivits i anknyt
ning till Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för ar
keologiska undersökningar (UV). Denna form av 
samarbete ingår i en satsning att öka utbytet av 
exploateringsarkeologin. Under senare år pågår en 
process mot att utnyttja UV:s överregionala orga
nisation i det dagliga vetenskapliga arbetet. Här
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Inledning

passar studiet av framväxten av centra särskild väl. 
Mycket tyder på att etableringen av centralplatser 
baserades på överregionala strukturer och en enda 
region kan därför inte ensamt utgöra underlag för 
förståelsen av samhällsförändringen under järnål
der och äldre medeltid. Här erfordras en forsknings
strategi med ett överregionalt perspektiv.

Det stora tillskottet av rika fyndplatser i Nor
den är i hög grad ett resultat av en intensiv använd
ning av metalldetektorer. Några av de mest kända 
lokalerna finns i Danmark där platser som Sten-

tinget, Gudme/Lundeborg, Lejre, Sorte Muld m fl 
(Jensen & Watt 1993) tilldragit sig stor uppmärk
samhet, men det finns många fler än de nämnda. 
De flesta av de senare är ännu outforskade. I Sverige 
har vi ännu inte sett samma utveckling som den i 
Danmark, och i viss mån Norge, där de senaste 10 - 
15 åren präglats av en intensiv forskning (ex Mor
tensen & Rasmussen 1988, Hedeager 1990, Mor
tensen & Rasmussen 1991, Fabech & Ringtved 
1991, Myhre 1987). Icke desto mindre finns en ar
keologisk tradition på att undersöka elitära miljöer.

Fig I. Sverigekarta med Västsverige och Östergötland förstorat.
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Inledning

Denna tradition har frodats i Mellansverige under 
hela 1900-talet och varit inriktad på miljöer med 
monumentala gravhögar och särskilda gravfälts- 
typer som exempelvis båtgravfalten i Vendel och 
Valsgärde (Lindqvist 1926, 1936, Lundström 1988, 
Lamm & Nordström 1983). Från och med 1950- 
talet började man i allt högre grad att intressera 
sig för bebyggelsen bakom gravarna, ett intresse 
som sedan manifesterat sig i grävningar på bl a 
Helgö (Holmqvist m fl 1961, Lundström 1988), 
Paviken (Lundström 1981) och Birka (Ambrosiani 
1974). Under senare tid, närmare bestämt under 
1980- och 90-talen, har intresset fördjupats i försök 
att rekonstruera den politiska utvecklingen i områ
det. Detta har medfört bl a nya utgrävningar i Birka 
(Ambrosiani & Clarke 1992) liksom grävningar 
inom och runt omkring "nationalmonumenten” i 
Gamla Uppsala (Duczko 1993), Fornsigtuna (Damell 
1991) och Adelsö (Brunstedt i manus). Dessa se
nare arbeten har dessutom kommit att komplette
ras med resultaten från Sanda (Aqvist 1995) och 
Valsta (muntl medd Ann-Marie Hällans). De senare 
platserna utgörs av exploateringsundersökningar 
som på olika sätt tillfört en ny dimension på analy
sen av utvecklingen av centra i Mälarområdet. Un
der senare år har även omfattande projekt inletts 
för att finna och undersöka de bosättningar som 
ligger bakom båtgravarna i Vendel och Valsgärde 
(muntligt medd Birgit Arrhenius, Persson 8c Olofs
son 1995).

Utanför Mellansverige har studiet av elitära 
miljöer från järnåldern inte varit lika omfattande. 
För norra Sveriges del kan arbetet kring Styresholm 
(Grundberg i manus), Högom och Gene nämnas 
(Ramqvist 1992, 1983). I Östergötland är det fram
förallt exploateringsarkeologin i Norrköpingstrak
ten som lyft fram problemen kring äldre central

platser (Lindeblad & Nielsen 1994 samt denna pub
likation), på Öland pågår undersökningar av han
delsplatser och stormansmiljöer (Fallgren 1994), på 
Gotland studeras kustanknutna platser som en fort
sättning på Pavikenundersökningarna (Carlsson 
1988). I Skåne har arbetet främst fokuserats på Ahus 
och trakten däromkring (Callmer 1991a) samt ett 
par vikingatida och tidigmedeltida handelsplatser 
med Köpingeområdet utanför Ystad och Löddekö- 
pinge i spetsen (Tesch 1993, Ersgård 1986, Ohls
son 1976). Under senare år har fyndet av en ring- 
vallsborg i Trelleborg tillfört en för Skåne tidigare 
okänd fornlämningstyp som i Danmark knutits till 
konsolideringen av den danska kungamakten (Ja
cobsson 1995).

I Västsverige är det först under de senaste 
10 åren som järnålderns bosättningar ägnats ett 
större intresse. Vad gäller centralplatser har intres
set varit mycket litet. Detta är anmärkningsvärt med 
tanke på att regionen rymmer ett av Nordens guld
rikaste områden, Västergötlands centrala delar, 
samt det faktum att regionen i sin helhet utgör ett 
gränsområde mellan de tre nordiska rikena under 
århundraden. Det svala intresset beror på en rad 
olika faktorer och skälen till dessa ska inte närmare 
behandlas här. Man kan nog anta att det rör sig om 
en blandning av forskningstradition, källmaterialets 
status samt brist på forskningsmedel. Järnålders- 
forskningen i Västsverige har fram till de senaste 
tio åren i stort varit jämställd med analys av större 
eller mindre flatmarksgravfält från äldre järnålder 
(bl a Sahlström & Gejvall 1948, 1954, Cullberg 
1973). Några undantag utgörs dock av Widéen 
(1955), Löfving (1984) och där i synnerhet Särlvik 
analyserat Västsverige med inriktning på förutsätt
ningar för uppkomsten av hövdingadömen (1982).
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Slöinge - en stormansgård från järnåldern

Slöinge
- en stormansgård från järnåldern
Lars Lundqvist

Det är i huvudsak exploateringsgrävningarna som 
under de senaste tio åren i Västsverige har stått för 
utvecklingen av kunskapen om järnålderns bosätt
ningar. De mest omfattande arbetsinsatserna, både 
i fält och bakom skrivbord, har ägnats mellersta 
och södra Halland (Falkenberg, Halmstad och 
Laholms kommuner). Där har Riksantikvarieämbe
tet och Hallands länsmuseer sedan 1985 genomfört 
en rad utgrävningar av relativt välbevarade järnål- 
dersbosättningar. Den kunskap och praktiska erfa
renhet som exploateringsundersökningarna inne
burit var viktiga förutsättningar för att stormans- 
gården i Slöinge överhuvudtaget kunde hittas.

Resultaten från boplatsundersökningarna är 
mycket betydelsefulla för analysen och tolkningen 
av Slöingeboplatsen. På samma sätt kommer Slö- 
ingeboplatsen att spela en viktig roll för att analy
sen och förklaringen av de bebyggelseförändringar 
som kunnat iakttas under järnålder och tidig medel
tid för den ”normala”, agrara bebyggelsen. Denna 
möjlighet till jämförelser mellan stormansgård och 
agrar bebyggelse har naturligtvis påverkat Slöinge- 
projektets uppläggning.

Fältarbetena i Slöinge görs inom ramen för 
Slöingeprojektet som startades 1992 på initiativ av 
författaren, Erik Rosengren (Stiftelsen Hallands 
länsmuseer) och Johan Callmer (Humboldt Uni
versität, Berlin) och drivs i samarbete mellan Riks
antikvarieämbetet, Institutionen för arkeologi, Gö
teborgs Universitet samt Hallands länsmuseer. För 
bearbetningen av materialet ansvarar underteck

nad, ett arbete som bedrivs inom ramen för ett 
doktorandprojekt på Institutionen för arkeologi, 
Göteborgs Universitet.

Slöingeprojektet syftar till att belysa frågor 
kring aristokratins framväxt och manifestationer i 
landskapet under järnålder och tidig medeltid. 
Detta arbete bör förhoppningsvis kunna bidra med 
ett västsvenskt perspektiv på studiet av framväxten 
av sociala, ekonomiska, politiska och ideologiska 
centra i norra Europa.

Arbetet kring Slöinge-projektet koncentrerar 
sig i första hand till: 1. Slöingeboplatsen, dess inre 
organisation och utveckling och 2. Slöingeboplat- 
sens omland där de angränsade bebyggelseenhe
terna studeras. Tanken här är att undersöka om - 
och i så fall - hur de agrara enheterna påverkas av 
framväxten av en elit i området. Omlandsmaterialet 
finns bl a representerat i det material som kommit 
fram vid exploateringsundersökningar. 3. En tredje 
aspekt på Slöingestudierna är inriktad på jämför
bara miljöer, både i Halland och i ett vidare geo
grafiskt område.

Föreliggande arbete har i första hand två syf
ten som svarar mot analysnivåerna enligt punkt 1, i 
viss mån 2 och 3, enligt ovan. Ett syfte är att be
skriva kunskapsläget för bebyggelsekomplexet vid 
Slöinge genom en summering av resultaten från hit
tills genomförda fältarbeten. I detta avsnitt beto
nas boplatsens omfattning och karaktär samt bebyg
gelsens kontinuitet. Vad händer med bebyggelsen 
och de centrala funktioner när Slöingeboplatsen
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Slöinge - en stormansgård från järnåldern

överges? För att belysa frågan vidare presenteras 
en översiktlig omlandsanalys. Slöingeboplatsens 
bebyggelsemässiga kontext presenteras både ur syn
kront och diakront perspektiv med hjälp av olika 
materialgrupper som skilda fornlämningars före
komster, lösfyndens spridning, ortnamn, den histo
riska bebyggelsens läge samt hur marken används 
enligt de äldre lantmäterikartorna. Den nuvarande 
kunskapen om Slöingeboplatsen diskuteras utifrån 
skilda skalnivåer: centralplats - centralområde: hur 
manifesterar sigjärnålderns makt i landskapet? Av
slutningsvis görs en inventering av indikationer på

fler centralområden i Halland och hur dessa skulle 
kunna tänkas förhålla sig till varandra. Det ska här 
poängteras att den här uppsatsen ska ses som ett 
avstamp inför ett fördjupat studium av Slöinge och 
andra miljöer likt den i Slöinge.

Resultaten från Slöingeboplatsen har tidigare 
presenterats i preliminär form (bl a Lundqvist, Call- 
mer 8c Rosengren 1993, Lundqvist 1993, Callmer 
& Lundqvist 1995, Lundqvist 1995a, 1995c). En mer 
utförlig rapportering av de fältarbeten som utför
des under åren 1992-1995 är under bearbetning 
(Lundqvist 1995b).

.löingé 114
Oktorp 36,Eftro 100

Perstorp

Fig 2. Slöingeboplatsen ligger i Suseåns dalgång. De flesta boplatsspåren ligger uppe på en från norr utstickande höjdrygg.
De mindre, skrafferade ytorna utgör anläggningskoncentrationer inom boplatsområdet. Övriga skrafferade fornlämningar utgörs 
av angränsande järnåldersboplatser. Karta Lars Lundqvist.
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Slöinge - en stormansgård från järnåldern

UNDERSÖKNINGARNA. Slöingeboplatsen lig
ger 10 km sydöst om Falkenberg alldeles intill Väst
kustbanan och väg E6, i Suseåns dalgång (fig 2). 
Boplatsen hittades år 1992 tack vare en uppmärk
sam amatörarkeologs fynd av en guldgubbe i en 
leråker. Sedan dess har undersökningarna i Slöinge 
pågått under sammanlagt fyra månader fördelat på 
lika många säsonger. Undersökningarna har såle
des varit begränsade och syftet har varit inriktat på 
att klarlägga bebyggelse- och gravlämningarnas ka
raktär, status och utbredning. Avsikten har varit att 
utifrån kunskap om fornlämningen bedöma hur 
materialet kan användas för fortsatta studier.

En väsentlig del av fältarbetet har skett i form 
av årliga prospekteringar av boplatsområdet och 
dess närmaste omgivningar. Prospekteringarna be
står av bl a återkommande okulära besiktningar, 
fältvandringar. Detta har resulterat i en översiktlig 
kunskap om fyndområdets utsträckning och fyndens 
variation inom området. Fältvandringarna görs ock
så i ett vidare område vilket resulterat i flera nya 
fynd av boplatser och gravfält. Fältvandringarna 
genomförs i samarbete med amatörarkeologer från 
främst Falkenberg, där Slöingeboplatsens upptäcka
re, Dennis Likus, insatser ska poängteras.

Delar av området genomgår också årliga 
avsökningar med metalldetektor. Metallsökningen 
görs med sikte på att se hur metallerna sprider sig 
inom boplatsområdet. Denna erfarenhet är viktig 
för tolkningen av hur olika delar av boplatsområ
det använts. Metallavsökningen innebär naturligt
vis också att vi får in fynd som i många fall är an
vändbara för datering eller för att visa på kontak
ter m m.

Prospekteringarna kommer under 1996 att 
kompletteras med fosfatkarteringar och mätning 
av magnetisk susceptibilitet. Med dessa metoder 
tror vi oss kunna få ett bra komplement till övrig

rgagarc

Sprottorp
Kräinge/

Fig 3. Fyndområdet vid Slöinge har delats in i flera ytor, A -1, 
dit bl a lösfynden knutits. Kärnan i Slöingeboplatsen utgörs av 
område A. Och det är där som det mesta arbetet lagts ner. 
Karta Lars Lundqvist.

prospektering och en klarare information om hur 
markanvändningen varierat inom fyndområdet. 
Först med detta underlag räknar vi med att kunna 
göra riktiga prioriteringar vid framtida undersök
ningar.

Under 1992 och 1993 har provgrävningarna 
genomförts medan 1994 och 1995 har ägnats åt 
regelrätta undersökningar inom en liten del av 
boplatsområdet (område A, fig 3). Vid undersök
ningar har vi dels använts oss av matjordsavbaning 
med maskin, dels vattensållning av ploglagret. Mas- 
kinavbaningarna kan sägas ha givit en snabb över
blick över fornlämningsbilden medan vattensåll- 
ningen inneburit att vi fått kunskap om avfallet på 
boplatsen. Totalavbaningar av järnåldersboplatser 
från järnålderns andra hälft innebär i hög grad att 
man också avlägsnar möjligheten att samla in ett fynd
material. Fynden från Slöingeboplatsen (se tabell 
sid 21) härrör till största delen från ploglagret. Här 
har vattensållning av det mycket leriga ploglagret 
inneburit att vi dels har kunskap om exempelvis 
guldgubbarnas spridning samt kännedom om en



Slöinge - en stormansgård från järnåldern

°oa 6

Q.-

Fig 4. Schaktplan över område A. Den västra delen banades av med maskin medan den östra undersöktes manuellt med 
vattensållning av ploglagret. Plan Lars Lundqvist.
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Slöinge - en stormansgård från järnåldern

Glasbägare

Hus II 
(A 19628)

9 st

Hus III
(A2I78S)

6 st
Glas/granat 1 st 1 st
Granat 1 st 27 st
Guldfolie 1 st 12 st
Guldgubbe 2 st 35 st
Guldbleck 1 st —
Guldfiligran 1 st —
Silverten 1 st —
Silversmälta 2 st —
Bronsföremål 3 st —

Järnföremål 1 st 3 st
Krukskärvor 40 st 50 st
Sländtrissa 1 st 2 st
Pärla 3 1 st
Pärltillverkningsavfall 15 11 st
Sandstensbryne 1 —
Flinta X —
Obrända ben X X
Brända ben X X
Bränd flinta X X
Bränd lera X X
Frön/sädeskorn X X

Tabell I. Fynden från de båda fyndrika stolphålen i Hus II 
(A 19628) resp Hus III (A21 785). Båda stolphålen ligger i 
respektive hus fyndrikaste del.

rad hantverk som vi knappast hade kommit åt på 
andra sätt (bärnsten, granater, pärltillverkning, guld- 
smide m m). Avfallet från de flesta hantverken be
står av ytterst små fragment och på en plats som 
Slöinge, där kulturlager i stort sett saknas, är vi hän
visade till innehållet i matjorden. Med vattensåll- 
ningen, som sker i tre steg (5, 3 och 1 mm) samt den 
f lotering och vattensållning som sker av makrofossil- 
prover (0,5 mm), får vi tillgång till ett rikt och 
makroskopiskt fyndmaterial som kommer att ha stor 
betydelse för analysen och tolkningen av Slöinge- 
boplatsen. Här kan också nämnas att det pågår ett

arbete med att finna ett pollenbotaniskt material 
med avsikt att belysa vegetationshistoria i ett vi
dare område.

Slutligen ska nämnas att vi i samband med 
utgrävningen av stolphål och gropar också syste
matiskt samlar in jordprov för makrofossilanalys. 
Avsikten är att med resultaten belysa ekonomi och 
konsumtion för att förstå hur landskapet utnytt
jats under bosättningstiden. Makrofossilmaterialet 
bedöms också vara avgörande för att bedöma hur 
husen använts. Det miljöarkeologiska arbetet ge
nomförs i huvudsak av Miljöarkeologiska Labora
toriet, Umeå Universitet.

Undersökningsresultat. Nästan alla grävningsinsatser 
har koncentrerats till en mindre del (område A) 
av det 2 ha stora boplatsområdet. Prospekteringar- 
na visade att det stora flertalet lösfynd kommer 
från denna plats och det är också här som anlägg- 
ningstätheten är som störst.

Bara 800 m2 har banats av och där har un
gefär 800 anläggningar dokumenterats i plan (fig 
4). Av de 800 m2 har 150 m2 frilagts för hand som 
resultat av vattensållningen av ploglager. Resten har 
således banats av med maskin. Av de 800 anlägg
ningarna har hittills bara ett 80-tal grävts ur. Fler
talet utgörs av stolphål som kan knytas till bygg- 
nadslämningar (Hus I - III), vilka är de enda säkra 
byggnadslämningarna som noterats. Inget av husen 
har ännu grävts färdigt.

De båda bäst kända huslämningarna, Hus 
II och III, är mycket lika (ca 30x8,5 m) och utgör 
tillsammans flera husfaser från sen vendeltid och 
sannolikt också äldre vikingatid (fig 5). Byggna
dernas storlek, robusta utförande samt de rika fyn
den från stolphålen vittnar om att det rör sig om 
boplatsens huvudbyggnader. Ytterligare ett hus 
(Hus I) fanns på platsen. För närvarande kan bara
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----- 1

Hus 11/ c©<CB -

Fig 5. Plan över Hus II och III. Hus II är det mest undersökta huset och endast några väggstolphål återstår att dokumentera. 
Vad gäller Hus III har endast de fyra norra takbärande stolphålen undersökts. GG = guldgubbar och D = dendrokronologiska 
resultat. Skala 1:200. Plan Lars Lundqvist.

slås fast att det är lämningar efter en byggnad som 
sannolikt varit minst 18 m lång och ungefär 5,5 m 
bred (fig 6). Hus I utgör troligen den äldsta fasen 
(600-tal?) bland de hittills urskiljbara husgrunderna.

Av betydelse för tolkningen av de vendeltida 
byggnadernas funktion är det faktum att fynden i 
stolphålen fördelar sig mycket ojämnt. Figur 7 är 
en schematiserad plan över de takbärande stolphå
len i Hus II. Om man bortser från de allra vanligaste 
fynden (ben, keramik, träkol, slagg och trä) är det
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bara tre stolphål som innehåller mer spektakulära 
fynd. Samtliga ligger i anslutning till en och samma 
del av huset som uppenbarligen varit det rum med 
störst variation av aktiviteter. Anmärkningsvärt är 
att stolphålet i det nordöstra hörnet saknar fynd 
utöver de vanligaste typerna.

Fyndspridningen i Hus II tyder på att en rad 
aktiviteter varit knutna till det största rummet i hu
set. De föremål som påträffats vittnar både om kult, 
normala hushållsaktiviteter, lyxkonsumtion och
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Fig 6. Plan över Hus I. Stor osäkerhet råder om husets utbredning åt både öst och väst. Endast ett fåtal anläggningar har 
undersökts. Skala 1:200. Plan Lars Lundqvist.

specialiserat hantverk. De fyra stolphål som under
sökts inom Hus III ger exakt samma bild. I Hus III 
påträffades i det nordvästra stolphålet bl a 35 guld
gubbar medan det nordöstra stolphålet i samma 
rum var fyndtomt. Ett identiskt mönster har således 
noterats för Hus II. Detta kan knappast vara en 
tillfällighet utan speglar en bestämd användning 
av rummen där olika aktiviteter och funktioner haft 
sina givna zoner (Herschend 1993, 1995).

Mycket tyder på att Hus II och III har dispo
nerats på samma sätt och där en speciell del av bygg
naden, det största rummet, spelat en central roll. 
Ett i princip identiskt mönster med ett stort, ”multi- 
funktionellt” rum har noterats för det samtida ”guld- 
gubbehuset” i Borg på Lofoten (Stamsö-Munch 
1993:18, Herschend 1993). Vad är det för aktivite
ter som vi finner spår av? Ur ett religiöst perspek
tiv är det naturligtvis guldgubbarna som spelar hu
vudrollen. I både Hus II och III deponerade man 
guldgubbar i husens största rum i anslutning till 
en takbärande stolpe. I samma stolphål finns också 
glasbägar fragment, rågranater men också mat- och 
hushållsavfall i form av obrända ben och fröer, en

maisten samt avfall av hantverk, exempelvis textil
hantverk, glashantverk samt avfall från guldgubbe- 
tillverkning.

För dateringarna av husen spelar naturligt
vis de dendrokronologiska resultaten från Hus III 
stor roll. I två av de fyra takbärande stolphål som 
hittills undersökts fanns sammanlagt tre bitar av 
takbärande timmer (fig 5, 8). De har givit dendro
kronologiska resultat som pekar mot att huset bygg
des omkring år 710-720 (Bartholin 1994). Grund
planen i Hus II och III är väl känd och utan tvivel

Fig 7. En schematiserad plan över de takbärande stolphålen 
i Hus II. I rutorna är noterat antalet fyndkategorier utöver de 
vanligaste fyndtyperna (ben, keramik, träkol, slagg och trä). 
Fyndens koncentration till det största rummet i husets östra 
halva är otvetydig. Ritning Lars Lundqvist.
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Fig 8. Profil över stolphål som innehöll en guldgubbedepå samt en dendrodaterad träbit (AD 632). Guldgubbarna påträffades 
i stolphålets övre skikt och mycket tyder på att dessa lager utgjordes av nersjunkna golvlager. Den dendrodaterade stolpen 
påträffades i anläggningens bottenskikt (L 14).

har de byggts enligt en och samma princip. Lägger 
man till likheterna i fyndens spridning så är det 
rimligt att utgå från att det ena huset ersätts med 
det andra. Hus III bör rimligen stått åtminstone 
fram till mitten av 700-talet. Stolpar har bytts ut 
vilket kan innebära att huset stått åtminstone ett 
stycke in i 700-talets andra hälft. Förslagsvis ersätts 
Hus III av det norr om belägna Hus II. Detta hus 
står gissningsvis från andra hälften av 700-talet fram 
till 800-talets första hälft. Dessa dateringar måste 
dock än så länge betraktas som hypotetiska.
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Fynd och fyndspridning. En av de fyndkategorier 
som visar Slöingeboplatsens karaktär är guldgub
barna. I nuläget finns 56 guldgubbar (fig 9 och 10). 
De har deponerats på mycket bestämda platser och 
förekommer således inom ett snävt område av boplat
sen. Det bör innebära att rätten att producera, han
tera och deponera guldgubbar varit begränsad till 
en snäv krets människor. Ett mer allmänt handha- 
vande och överlåtelse borde resultera i en mer spridd 
fyndbild. Mot bakgrund av de övriga guldgubbe- 
lokalernas fyndmaterial och fyndmiljö har man
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Fig 9a. Några exempel på guldgubbar med en enklare prägling. De festa av dessa är funna i ploglagret i anslutning till Hus II. 
Skala 3:1.Teckning Anders Andersson.

velat se kulten ”centraliserad” till platser där också 
det politiska ledarskiktet residerade (Fabech 1991). 
En rimlig tolkning är därför att en del guldgubbe- 
motiv utgör symboliska speglingar av ett led i för
söken att legitimera en framväxande elits strävan 
efter ett politiskt herravälde. (Steinsland 1989). Vik
tigt för förståelsen av Slöingeboplatsens karaktär 
är att guldgubbefyndplatser allmänt anses indikera 
boplatser med centrala politiska och religiösa funk
tioner (Fabech 1991:291ff).

Övriga fynd från Slöinge ska här behandlas 
översiktligt med inriktning på sådana som spelat 
stor roll för kronologi och bestämning av Slöinge- 
boplatsen karaktär. Ett intressant fynd i detta sam
manhang är ett fragment av en silverbleckfibula, 
närmare bestämt den romboida fotdelen (fig 11). 
Det finns även en silverknopp samt en båge av sil
ver som sannolikt härrör från en silverbleckfibula. 
Denna spännetyp dateras till senromersk tid eller 
äldre folkvandringstid och påträffas i regel bara i

Fig 9b. Ytterligare några exempel på guldgubbar med enklare prägling. Figur längst till vänster skala 6:1, övriga 3:1. 
Teckning Anders Andersson.
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Fig 10. Exempel på guldgubbar med mer detaljerade motiv. Guldgubbarna härrör ur ett av stolphålen i hus III (A2 I 785) med 
undantag av den största som är ett lösfynd. Skala 3:1 .Teckning Anders Andersson.

mycket rika gravar (Nielsen m fl 1985, Ethelberg 
1986). För dateringsändamålet är givetvis också myn
ten av stort intresse. Två mynt har hittats och ut
görs av en samanid (Ismail eller Ahmad, al-Muk- 
tafi, al-Sas), präglat någon gång mellan år 902 -908 
(bestämning av Bengt E Hovén, KM K) samt en der
nier, präglad i Dorestad för Ludvig den Fromme 
(814-840) (bestämning av Eva Wiséhn, KMK).

Bland fragmenten av glasbägare har det gått 
att urskilja material från 400-tal till 800-tal (fig 12). 
Den största delen av det övriga glasmaterialet här
rör från pärltillverkningen (glassplitter, gröna smäl
tor, misslyckade pärlor, glasstavar, tesserae) och ska 
knytas till 700-talet (muntligt meddJohan Callmer). 
Övriga pärlor sprider desto mer i tid och täcker 
större delen av yngre järnålder.

Fig II. De bestämbara smyckena från Slöinge utgörs av 
två likarmade fibulor (skala 1:2) samt ett fragment av en 
silverbleckfibula (skala 2:1). Teckning Anders Andersson.
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Fig 12. Några exempel på pärlor, glasbägare och pärltillverkningsavfall. Allt utgörs av glas med undantag av två bergkristall- 
pärlor. Skala 2:1.Teckning Staffan Hyll.
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Fig 13. Metallhantverk representeras i Slöinge bl a av en gjutform av kvartsit, en degel med kvarsittande brons samt ett litet 
blybleck med punsmärken. Allt i skala 1:2 utom blyblecket som är i skala 2:1. Teckning Staffan Hyll.

Metallhantverket inom boplatsområdet rep
resenteras av gjutformar, deglar, slagg och olika 
sorts smältor och annat hantverksavfall eller metall
skrot (fig 13). Inga säkra hantverksanläggningar 
som exempelvis ugnar, ässjor eller dylikt har på
träffats. Förutom järn har också guld, silver och 
brons bearbetats. Ett exempel på silversmide är ett 
litet blybleck med inpunsade trianglar av folkvand- 
ringstida snitt (fig 13). Trianglarna har hamrats in 
utan synbar ordning. Mest troligt är att blecket ut
gjort ett provstycke för en silversmed som prövat 
sin puns utan att för den skull slita allt för mycket 
på densamma (muntligt medd Morten Axboe, 
Nationalmuseet i Köpenhamn).

En intressant fyndkategori som i flera fall 
påträffats tillsammans med pärltillverkning och 
andra specialiserade hantverk är obearbetade gra
nater. Bland de hittills 107 stycken som tagits till
vara är det bara en som uppvisar spår av bearbet
ning. Granaterna kan både ha använts för att inne
fattas i smycken eller som slipmedel (Lundström 
1981, Löfgren 1973, Arrhenius 1985, muntligt medd 
Birgit Arrhenius). Vad som är av särskilt intresse är

att man i en tidigare genomförd analys av granater 
från Paviken på Gotland menat att dessa härrör från 
Halland. Denna slutsats har dock kritiserats (Arr
henius 1985). Utan tvivel är det dock så att man 
samlat in och bearbetat granater i Slöinge. Här kan 
nämnas att boplatsen ligger i nära anslutning till 
flera kända fyndigheten, den närmast belägna finns 
bara 2 km väster om fyndplatsen.

Textilhantverket representeras i Slöinge av 
vävtyngder och sländtrissor och har en klar anknyt
ning till område A och dess omedelbara omgivning 
(fig 14). Detta faktum liksom förekomsten av tex
tilhantverk tillsammans med guldgubbar, glas m m i 
de stora rummen i Hus II och III kan ses som indi
kation på en mer specialiserad textilframställning 
i bosättningens huvudbyggnad.

Den största delen av fynden från Söingebo- 
platsen utgörs av krukskärvor men är i hög grad 
ett anonymt material. Av särskilt intresse är skärvor
na av östersjötyp vilket tillsammans med täljstens- 
kärl kan knytas till bebyggelsens yngsta faser. Kera
miken består i övrigt av ungefär 13,5 kg skärvor 
med hög fragmenteringsgrad.
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Fig 14. Textilhantverket representeras av sländtrissor och 
vävtyngder. Samtliga avbildade är av bränd lera och har 
påträffats i anslutning till Hus II och III. Skala 1:2. 
Teckning Staffan Hyll.

Lösfynd Vatten- Anlägg-
sållning ningsfynd

Sakord Antal Vikt Antal Vikt Antal Vikt

Guldgubbar 4 21 50
(inkl frament) 
Guldfolie 5 0,1 12
Klippguld — — 4 0,6 2 0,2
Bitsilver —- — 3 1,6 1 1
Glasbägare 10 2 30 12 29 5,4
Pärlor 24 — 58 — 4 —
Viktlod — — 1 9,6 — —
Bärnsten — — 3 1 — —
Bergkristall — — 3 1 — —
Bronsbleck 1 2 4 1,4 1 1,8
Bronssmältor — — 2 0,6 1 0,3
Deglar 4 42 3 8,7 2 8
Tesserae 2 2 1 0,9 — —
Granater 16 79 77 38 30 12,8
Slagg — 1272 — 1748 — 513
Sländtrissor 1 — 4 — 5 —
Vävtyngder 99 1128 47 376 79 1849
Pärltillv avfall 22 19 127 21,1 76 13
Brynen 36 987 27 238 2 79
Slipade stenar 1 714 12 1285 4 690
Järnföremål 5 — 100 — 26 —
Spikar — — 4 — — —
Brända ben — 716 — 3350 — 1084
Obrända ben — — — 539 — 667
Keramik — 2715 — 8430 — 2400
Täljstenskärl 32 1044 1 0,5 — —
Glimmerskiffer 1 25 5 0,8 — —
Bränd lera — 104 — 993 — 397

Tabell 2. Samtliga fynd från Slöinge förutom makrofossil
material, flinta och kol. Av tabellen framgår också metodvalets 
betydelsen fór sannolikheten fór att hitta olika föremål.

Som redan nämnts har grävningsinsatserna 
koncentrerats till en liten del av boplatsområdet. 
Boplatsområdet är i sin tur bara en del av ett samlat 
fyndkomplex vid Slöinge. För att visa omfattningen 
och komplexiteten har fynden sammanställts på två 
sätt ovan. Det sker dels i en sammanställning av
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Föremålstyp A AC B C D E F G H 1

Guldgubbar
Övriga, ädelmetaller 
Mynt
Fibulor
Bronspärlor

■
■
■
■
■ ■

■

Glasbägare ■ ■ ■ ?

Bärnstenshantverk
Sländtrissor
Vävtyngder

■
■
■ ■ ■

Ädelmetallhantverk ■ ■ ■
Granater ■ ■ ■ ■ ■
Pärltillverkning ■ ■ ■ ? ■ ■
Slagg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Täljstensgrytor ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Keramik ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Brända ben ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Glaspärlor ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Hängbrynen ■ ■ ■ ■ ■ ?

Bryne, övrigt ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

19 8 10 6 6 2 6 10 6 7

Tabell 3. Sammanställning av olika fyndkategorier inom fyndområdet. I tabellen ingår alla fynd, oavsett om de är lösfynd, 
anläggningsfynd eller metallsökarfynd, insamlade tom juni 1995. De olika fyndområdenas läge framgår av fig 15.

alla fyndkategorier, fördelat på hur de samlats in 
(tabell 2), dels hur de olika fyndkategorierna spri
der sig över fyndkomplexet (tabell 3).

De olika fyndtypernas spridning inom fynd
komplexet vid Slöinge visar i grova drag hur områ
det disponerats. För att åskådliggöra detta har fyn
den från Slöinge delats in i fyra grupper (jmfr Watt 
1991, Fabech & Ringtved 1995). Den första grup
pen omfattar fynd som i huvudsak indikerar storman
nens hushåll och funktioner som varit knutna dit, 
dvs den centrala bosättningen. Här handlar det om
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ovanliga föremål som guldgubbar, ädelmetallföre
mål och importsaker. Nästa grupp utgörs av hant- 
verksrelaterade lämningar (metallhantverk, pärltill- 
verkning, textilhantverk och granat- och bärnstens- 
hantverk). Vidare förekommer också föremål som 
kan indikera hushållsavfall och gravfynd. Det går 
naturligtvis inte alltid att avgöra om fynd tillhör 
den ena eller andra kategorin. För att kunna urskilja 
renodlade gravområden måste man se till kombina
tioner av fynd.
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Av tabell 3 framgår hur fynden sprider sig 
över fyndområdet. Alla fyndkategorier finns repre
senterade i område A. En felkälla kan vara det fak
tum att det är här som vi grävt och inventerat mest 
intensivt, men det verkar ändå som att spridnings- 
bilden är relativt representativ. Övriga områden har 
trots allt inventerats och avsökts med metalldetektor 
vid flera tillfällen. De uppvisar ett annat fyndin
nehåll och en annan fyndintensitet än område A 
(fig 15). Område I är detsamma som Eftra 28, dvs 
gravfältet i den västra delen av Bergagårdsåkern.

Här finns utöver de gravrelaterade fynden (brända 
ben, pärlor, förgyllt bronsspänne) även indikatio
ner på bebyggelse. Undersökningarna här är ännu 
alltför begränsade för att vi närmare kan diskutera 
fynden. Klart är dock att det här finns yngrejärn- 
åldersgravar. Jordarten är sandig/grusig och det 
finns en platå här som lämpar sig väl för bosätt
ning. Område E är slutligen det område som upp
visar minst fyndvariation och där finns bara slagg, 
sannolikt smidesslagg, samt en glaspärla.

19 fyndtyper

8-10 fyndtyper

2-7 fyndtyper

200 M

Fig 15. Kartan över fyndområdet visar olika grader av fyndvariation fördelat på delområdena. Här framgår att område A, 
bebyggelsens kärna, omges av tre områden med ett relativt stort antal fyndtyper. Område D, F och I har sannolikt i första hand 
utgjort rena gravmiljöer. Område £ uppvisar slagg vilket här tyder på renodlad smidesverksamhet. Karta Lars Lundqvist.
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Fynd med begränsad spridning (max 3 del
områden) utgörs av guld- och silverföremål, fibulor, 
bronspärlor, fragment av glasbägare samt fynd som 
visar på bärnstenshantverk, textilhantverk och ädel- 
metallhantverk. Det är således dessa fynd eller fynd
grupper som utgör de mer exklusiva fynden från 
Slöinge. Värt att notera är exempelvis att granat
hantverk och pärltillverkning är betydligt mer spritt 
än vad textilhantverket är. Det senare förekommer 
i samma kontext som guldgubbar och glasbägare i 
Hus II och III, vilket kanske säger något om vilken 
status textilhantverket kan ha haft.

Dateringar. De samlade fynden från grav- och bo
platskomplexet visar på dateringar inom perioden 
375-1000 e Kr. De olika skedena är bl a repre
senterat av delar av en eller fler silverbleckfibulor 
(yngre romersk järnålder/äldre folkvandringstid), 
likarmade fibulor (tidig vendeltid), guldgubbar 
(vendeltid), glasbägare (folkvandringstid - äldre vi
kingatid), pärlor (folkvandringstid - 900-tal), pärltill
verkning (vendeltid) och mynt (äldre vikingatid). 
Eventuellt kan fragmenten av granatglimmerskif- 
fer vara rester av vikingatida kvarnstenar. Fragmen
ten av täljstensgrytor pekar också mot vikingatid. I 
keramikmaterialet finns det skärvor med både sen
romersk/ folkvandrings tida samt vikingatida date
ringar. Till yngre järnålder hör också granaterna, 
sländtrissorna, brynen, övrig keramik, eldslagnings- 
stålet m m. Värt att notera är att fynd från bronsål
der och äldre järnålder saknas. Vidare saknas också 
fynd från medeltid och nyare tid.

Sammanfattning av undersökningarna. Trots att 
undersökningarna i Slöinge inte mer än böljat har 
vi lärt oss en hel del om boplatsen, kunskap som 
kan fungera som avstamp för det fortsatta arbetet. 
Det samlade fyndområdet är av betydande storlek
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och olika delar har använts på olika sätt och med 
varierande intensitet. Kärnan i bebyggelsen, med 
störst variation i aktiviteter och längst bebyggelse
period är, område A.

Även om bara en mindre del av bebyggelsens 
kärna undersökts har vi kunnat belägga flera bebyg
gelsefaser. På samma ställe som vi finner ädelmetall
föremål och avfall från avancerat hantverk har vi 
också funnit minst tre byggnadslämningar som till
sammans representerar 4 -5 faser (Hus I-III). Dessa 
faser ligger sannolikt inom intervallet 650-850 e Kr. 
Sannolikt finns ännu fler byggnader och utan tvi
vel har denna plats under en längre period varit 
given för vissa speciella byggnader och även speciel
la aktiviteter under hela perioden från slutet av 300- 
talet till tiden omkring år 1000. Det mesta tyder på 
att exklusiva fynd som ädelmetalls- och import
föremålen, täcker en stor del av denna period. Det 
förefaller således inte vara en normal, agrar enhet 
som får särskilda funktioner utan bebyggelsen har 
haft den speciella karaktären redan när den etable
ras på platsen.

En viktig aspekt är att de goda fyndförhål
landena och de dendrokronologiska resultaten med
för stor säkerhet och precision för guldgubbarnas 
deponering och datering. Med resultatet från vatten- 
sållningen kan vi också knyta de guldgubbar som 
hamnat i ploglagret till ett visst hus och dessutom 
med stor sannolikhet även till specifika delar av 
husen.

Det faktum att guldgubbama uppträder i likar
tade lägen och bara i anslutning till husen i område 
A, kan tyda på att det funnits bestämda regler för 
hur guldgubbarna deponerats. Guldgubbarna har 
troligen också hanterats inom en snäv krets och i 
direkt anslutning till boplatsens huvudbyggnader, 
där de offrats, kanske i anslutning till stormannens 
plats i rummet (högsätet). Här skulle man kunna
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Fig 16. Slöingeboplatsen ligger i norra delen av ett öppet åkerlandskap där två dalgångar möts. Området ramas in av 
skogsklädda bergshöjder. Jordarten inom detta område domineras av lerjordar. Invid bergshöjderna är jordarten betydligt 
lättare. Området är indelat i zoner uppdelade på var 25:e m ö h.De två viktigaste vattendragen i området är Ätran i norr 
och den intill fyndplatsen belägna Suseån. Karta Lars Lundqvist.

tänka sig en fysisk markering av en religiös zon, 
kanske i form av en gudabild eller ett altare eller 
något liknande men några belägg för detta finns 
inte.

I detta sammanhang är det naturligtvis av 
intresse att peka på andra föremålsfynd från de båda 
ädelmetallsförande anläggningarna. Det finns även 
tecken på att olika hantverk bedrivits i det största 
rummet i respektive hus. Glasskärvor, brända ben 
och förkolnade sädeskorn vittnar också om mat
beredning, förtäring av mat och lyxkonsumtion. Be
arbetningen av makrofossilmaterialet och det 
osteologiska materialet pågår.

BOPLATSENS OMLAND. Slöingeboplatsen lig
ger strax utanför Falkenberg i mellersta Halland 
(fig 16). Landskapet präglas här av en öppen 
jordbruksbygd som bildar en 5 -12 km landremsa ut
med kusten. I väster flankeras jordbruksbygden av 
Kattegatt och i öster reser sig det sydsvenska hög
landet som utgörs av en skogsklädd urbergsplatå.

Slättbygden är lätt kuperad och restberg bry
ter upp slätten i större och mindre dalgångsbygder. 
Fyndplatsen vid Slöinge ligger i mötet mellan två 
sådana dalgångar. Avståndet till kusten mot väster 
och skogsbygden mot öster är ungefär lika långt, 
nämligen 6 km. Om man ser till området närmast
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boplatsen så ligger den i en kuperad åkermarksom- 
råde som ramas in av några skogsklädda bergshöj
der. De senare når nivåer på över 100 m ö h och 
inramar ett tämligen avskilt landskapsrum kring bo
platsen.

Fynden har gjorts på en plats där Suseåns 
dalgång och Vastaddalen möts. Vastaddalens för
längning mot norr är uppdelad i ett par mindre 
dalgångar som leder vidare mot norr. Just i mötet 
mellan de båda dalgångarna skjuter en höjdrygg 
ut och det är just på krönet av denna höjd som bo
platslämningarna koncentrerar sig. Det ska poäng
teras att jordarterna på och omkring fyndplatsen 
är mycket leriga.

Fyndområdet ligger på nivåer mellan 15 och 
20 m ö h med flertalet lämningar kring 20 m ö h. 
Vad gäller tillgång till vattendrag och särskilt så
dana som varit farbara kan det var av intresse att 
känna till att Suseån ligger strax under 10 m ö h. 
Suseåns stillsamma flöde bryts på två ställen av for
sar. En finner vi uppströms vid Berte kvarn och en 
nedströms vid Hallarna (Boberg). Med tanke på 
att boplatsen haft kontakter utåt kan det vara på 
sin plats att nämna att landvägen till havet har varit 
ungefär 8 km lång (6 km fågelvägen). En båtresa på 
Suseån till havet skulle bli cirka 12 km lång och 
inkludera minst ett båtlyft, nämligen vid Hallarna. 
Slöingeboplatsen ligger 600 meter från Suseån och 
boplatsens lokalisering har knappast med vatten
buren transport att göra. Suseån har knappast läm
pat sig som medium för transporter. Enligt uppgif
ter från ortsbefolkningen ska Suseåns lopp nedan
för Hallarna vara ganska stenigt och svår att färdas 
på, även med roddbåt.

Fornlämningsmiljön. Ambitionen med Slöingepro- 
jektet är att placera in boplatsen i sin fornlämnings- 
miljö. Syftet är att belysa boplatsens läge i kultur
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landskapet vilket sedan kan utgöra underlag för en 
jämförelse med likartade miljöer i Halland och re
gionen i övrigt. En aspekt som ska behandlas här 
är frågan om det föreligger kontinuitet för boplat
sen och dess funktioner. En annan aspekt gäller 
vilken sorts bygd som platsen ligger i; hur förhåller 
den sig till förutsättningar för agrara näringar, be
traktat i olika skalnivåer? Ligger boplatsens centralt 
eller perifert i det agrara landskapet? I det följande 
ska göras några försök att besvara eller i vart fall 
belysa några av dessa frågor.

Här ska poängteras att indikationer på cent
ralplatser främst presenteras med ett diakront per
spektiv. Även om 700-talet idag framträder som den 
viktigaste perioden så ska man inte glömma bort 
att det finns föremål som visar på centrala funktio
ner under en betydligt längre period, sannolikt hela 
perioden AD 400-1000. Detta långa tidsperspek
tiv har därför också tillämpats på omlandssanalysen 
och olika uttryck för makt från denna period har 
därför tagits med.

Det kan vara lämpligt att börja just med lös
fynden kring Slöinge. Fanns det några fynd som 
indikerar en boplats av denna karaktär just här? 
Längre fram ska vi se om det föreligger anhop
ningar av boplatser, ortnamn, godsbildningar eller 
något annat som kan visa på en centralplats från 
yngre järnålder.

Lösfynd. Låt oss börja med lösfynden som finns 
sammanställda på figur 17. De flesta fynden är av 
äldre datum och fynduppgifterna är ofullständiga. 
Vidare ska poängteras att denna genomgång inte 
gör anspråk på att vara komplett. Föremålsbestäm- 
ningar och fynduppgifter baseras på arkivmaterial.

Lösfyndskarteringen visar att det vare sig på 
eller i trakten närmast Slöingeboplatsen finns några 
fynd som indikerar bebyggelsen. Närmast belägna
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VINBERG
ABILD

Faurås ÅRSTADSTAFSINGE

Hjortsberg

SKREA

EFTRA

GETINGE

Fig 17. Inom det markerade området har alla lösfynd från järnålder markerats. Området i övrigt är inte lika fullständigt vad 
gäller vanliga fynd men föremål som vapen, import, ädelmetallfynd o dyl är medtaget. Av kartbilden framgår att Slöingeboplatsen 
ligger i den södra utkanten av ett fyndområde kring Ätrans mynningsområde. Bristen på fynd söder om Slöinge är påtaglig.

1 Slöinge socken, en glaspärla.
2 Oktorp, Slöinge socken, oval eldslagningssten av kvartsit (SHM).
3 Asige.Asige socken, oval förgylld spännbuckla (SHM 16390).
4 Asige.Asi ge socken, en pärla (privat samling).
5 Guntorp.Asige socken, ett bronshänge (SHM 79S8), nit med trärester, bryne (SHM 1924/75).
6 Säms mölla, Asige socken ett fragment av täljstensgryta (privat samling).
7 Vrå, Asige socken, en sländtrissa och keramik, romersk järnålder.
8 Stommen, Rävinge socken, en oval eldslagningssten (SHM 7331).
9 RAÄ 100, Eftra socken pärlor, keramik m m, boplats från järnålder.
10 Risarp, Eftra socken, en eldslagningssten (SHM.Walerius samling).
11 RAA 143, Skrea socken, en glaspärla, ett fragment av täljstenskärl, brynen, brända ben m m, 

boplats och gravar från järnålder (?).
12-18 Se texten. Karta Lars Lundqvist
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guldfynd ligger 5 km bort (fig 17:12) och består av 
en guldten jämte en förgylld spännbuckla från Asige 
(fig 17:3).

Koncentrationer av rika föremål är ovanliga 
i Halland och för att finna sådana måste vi lämna 
Slöinges närområde. Här ska tre intressanta områ
den i korthet presenteras: Abild/Vessige, Falken
bergstrakten och Köinge (fig 24).

Abild/Vessige, som ligger 10 km norr om Slö- 
ingeboplatsen, är en miljö med flera indikationer 
på centrala funktioner under yngre järnålder. Här 
i gränsen mellan slättbygd och skogsbygd ligger 
Hjuleberg, en medeltida sätesgård med äldsta om
nämnande från 1432. Strax norr om godset har man 
hittat en guldfingerring och någonstans i trakten 
också en guldspiralten (fig 17:13, SHM 18444 res
pektive 18427), fynd som bör höra till folkvand- 
ringstid. Inte så långt härifrån har man också fun
nit ett offerfynd av lerkärl (fig 17:14, Arbman 1954, 
SHM 18444) också det folkvandrings tida. Strax norr 
om Hjuleberg finns en av de få halländska vapen
gravarna från järnåldern. Den har hittats i Sörby, Ves- 
sige socken, och har daterats till romersk järnålder 
(Ilkjaer 1990, Johnson 1972, SHM 28517). I denna 
miljö finns de båda ortnamnen Tor sjö och Väby, 
namn där i vart fall det senare kan ha en sakral 
bakgrund (Sahlgren 1950, Ljunggren 1959:1060). 
Till dessa platser kan vi också lägga till kungalevet 
Sjönevad som ligger som en ringvallsborg i Sjöne- 
vadssjön (Halbert 1954). Samtliga dessa platser lig
ger inom 4 -5 km från varandra. Sjönevadsborg har 
man pga enstaka fynd från en mindre undersök
ning velat datera till sen vikingatid - tidig medeltid. 
Borgen nämns i Kung Valdemars Jordebok och 
detta kungalev skiljer sig från de flesta andra kungs- 
gårdslägena genom att det uppenbarligen varit be
fäst och legat på en ö. Dessutom ligger Sjönevad 
utanför den centrala jordbruksbygden, i gränstrak

ten mellan skog och slätt, i anslutning till den gamla 
landvägen mellan Skåne och Falbygden. Kungalevet 
skulle alltså anlagts här för att man velat kontrol
lera kommunikationerna mellan Västergötland och 
Halland - eller om man så vill - mellan Sverige och 
Danmark (Halbert 1954:16).

Om vi förflyttar oss från Vessige/Abild mot 
Ätradalen så finner vi här fler indikationer på bo
platser med centrala funktioner. I Falkenbergstrakten 
och området kring Ätrans mynning finns flera fynd 
som tyder på centrala funktioner senast från 
folkvandringstid. Vi kan böija strax norr om Falken
berg, i Morup socken, där två intressanta fynd gjorts 
i form av en vikingatida guldarmring (SHM 17976) 
och en östlandskittel (SHM 6850). Det förra fyn
det är gjort vid stranden, vid Glommen och det 
andra hittades vid Morups by (fig 24). Från Falken
bergs stadsområde finns två vapenfynd i form av 
ett folkvandringstida svärdsfäste av förgyllt silver 
(SHM 6214, Arbman 1954:149) samt en vikinga
tida silverparerstång från ett stort svärd (Arbman 
1954:175). Inom stadsområdet har man också fun
nit ett vikingatida mynt (fig 17:16, Hårdh 1976). I 
den norra delen av Falkenberg, närmare bestämt i 
Arvidstorp, har en vikingatida silverarmring hit
tats (fig 17:18, Hårdh 1976, SHM 18971).

Strax norr om Arvidstorp, i Falkenbergs nor
ra utkant, ligger Stafsinge med bl a traktens största 
gravhög, Stomma kulle, flankerad av en gigantisk 
rest sten. På grannhöjden ligger Stafsinge by. Häri
från kommer ett mossfynd av keramik (fig 17:17, 
Särlvik 1982), en järnyxa från en ”låg kulle” (SHM 
10675), ett spjutfynd (SHM 10259) samt en vikinga
tida silverskatt (Hårdh 1976, SHM 614). Även om 

fynduppgifterna är något oklara kan fynden san
nolikt knytas till Stafsinge by som ligger på höjden 
norr om den nuvarande kyrkan. Ytterligare ett vapen
fynd i form av en spjutspets finns från Falkenbergs
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trakten, närmare bestämt från Herting, Skrea socken, 
daterad till romerskjärnålder (fig 17:15, SHM 10673). 
Det finns flera indikationer på att det funnits vissa 
centrala funktioner knutna till höjdområdena norr 
om Falkenberg, närmare bestämt i Stafsinge och 
Arvidstorpsområdet.

Om man följer Atran uppströms från Falken
berg når vi först Hjortsberg på Ätrans sydsida och 
strax också Faurås på nordsidan, två orter som ut
gjorde kungalev i Arstad respektive Faurås härad 
(fig 17). Inga arkeologiska undersökningar eller 
andra iakttagelser har gjorts på dessa platser som 
kan belysa deras kronologi. De nämns första gången 
i Kung Valdemars Jordebok, c år 1231. Värt att 
notera är att dessa båda gods utgjorde patrimo- 
niumgods dvs ingått i den danske kungens släkt
gods (Andrén 1985).

Mitt emot Faurås, på Ätrans södra strand, 
finns en äldre uppgift om två borttagna gravhögar. 
En av högarna ska ha varit 15-20 m i diameter och 
det ska också utgått en 25x0,75 m lång ”stensätt- 
ning” från denna. När högarna odlades över fann 
man ”ett rostat järnsvärd och en söndrig lerurna” 
(Walerius inventering 1927, Skrea 70). Uppgifterna 
tyder på att det funnits en vapengrav här i enjärn- 
åldershög med ansenliga dimensioner. Endast två 
större högar medjärnåldersdateringar har tidigare 
undersökts nämligen Gävehögen i Åsbro och 
Namnlöse kulle i Rolfstorp socken, båda utanför 
Varberg (Augustsson 1976, Ängeby 1994).

Kungamaktens tidigmedeltida stödjepunk
ter, kungaleven, finner vi således i Ätradalen. I det 
här sammanhanget ska nämnas att inga tidigmedel
tida städer eller tätorter har arkeologiskt belagts, 
vare sig inom det aktuella undersökningsområdet 
eller Halland i övrigt.

Ett annat intressant fyndområde i anslutning 
till Ätradalen, men utanför det aktuella analysom

rådet, finns vid Köinge (fig 24). Mest bekant här är 
en stor guldring från folkvandringstid (SHM 8540, 
Arbman 1954:144). Endast ett fragment finns be
varat men ringen har i ursprungligt skick haft en 
avsevärd dimension och varit en av de största som 
hittats i landet (Lamm 1993). Förutom guldringen 
finns indikationer på ett välstånd utöver det van
liga i form av vendeltida glaskärlfragment (SHM 
15768, Arbman 1954:144ff, Lundström 1973) samt 
en bronsparerstång från ett vendeltida (?) svärd. Det 
senare har påträffats vid Lustorp nr 3 (SHM 17307). 
Ytterligare några grav- och möjliga boplatsfynd finns 
från socknen men ska inte vidare behandlas här.

Fyndbilden i Ätradalen och omgivningarna 
däromkring tyder på en ackumulation av rikedom 
och etablering av stödjepunkter för stormän och 
senare kungamakten. Dateringarna omfattar hela 
yngre järnålder och medeltid. I och omkring Fal
kenberg är det främst vikingatid och äldre medel
tid som manifesterar sig men utan tvivel finns san
nolikt centrala funktioner knutna till trakten av Ät- 
ran redan under yngre järnålder. Den makt som 
dessa fynd symboliserar har en kontinuitet in i hög
medeltidens anläggning av Falkenbergs hus och de 
senmedeltida stadsbildningarna här (Redin 1983, 
Svedberg & Lundqvist 1993). Vid Köinge finns san
nolikt ytterligare ett centrum med dateringar till 
folkvandringstid och vendeltid vilket därmed skulle 
vara samtida med Slöingeboplatsen och Abild/Ves- 
sigefynden.

Söder om Slöinge är det förvånansvärt tomt 
på fynd som kan tänkas representera närvaron av 
en aristokrati under yngre järnålder och äldre med
eltid. Socknarna här saknar kända ädelmetallsfynd, 
importfynd o. dyl. Föremålsfynd i övrigt från järn
åldern är sällsynta (fig 17 och 24). Men när vi när
mar oss Halmstad förändras bilden. I området nord 
och nordväst om staden finns flera fynd som indi-
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kerar centrala funktioner under perioden yngre ro
merskjärnålder till tidig medeltid. Mest framträdan
de är de yngre perioderna, vikingatid och tidig me
deltid. Här finns nämligen landskapets samtliga 
kända runstenar (tidigmedeltida) liksom flera av 
landskapets större vikingatida silverskatter (Hårdh 
1976). Här har vi i likhet med Falkenberg, ett möns
ter där maktuttrycken från vikingatid och äldre 
medeltid återfinns i anslutning till den plats där 
senare högmedeltidens stad anläggs.

För Slöinges del är området nordväst om 
Halmstad, närmare bestämt Harplinge och Söndrum 
socknar, mest intressant. Här har ett flertal ädelme- 
tallsfynd och importfynd från perioden romersk 
järnålder till vikingatid gjorts. Någonstans i denna 
trakt kan en parallell till Slöinge finnas. Denna plats 
kanske indikeras av de båda ortnamnen Frösakull 
och Onsjö, som båda kan vittna om sakrala funk
tioner. Här har dessutom ett av Hallands få denar- 
fynd gjorts. Fyndet ska ha gjorts intill stranden vil-

Abild
Vinberg

Stafsinge Årstad

Skrea

Slöingé

(H) gravfält

enstaka resta stenar

treudd, skeppsättning, 
domarring

Getinge

Fig 18. På kartan har lokaler med gravar från järnåldern markerats. Lokalerna är uppdelade på gravfält (fler än 5 gravar) 
enstaka resta stenar och ovanligare typer som treuddar, skeppssättningar och domarringar. Inom den runda cirkeln, strax 
nordväst om Asige kyrka återfinns Kungsbjär, en av två fornborgar i södra Halland. Karta Lars Lundqvist.
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ket kan antyda kustnära aktiviteter redan under sen
romersk tid (Arbman 1954, Sahlgren 1950, Ljung
gren 1959).

Genomgången av lösfynd kan kort samman
fattas så här: i trakten kring Slöingeboplatsen saknas 
centralplatsindikerande fynd. Vidgar man perspek
tivet en smula finner man att det sannolikt finns 
fler miljöer av Slöingetyp. Vidare framträder Slö- 
ingeboplatsens lokalisering, sett i ett senvikinga- 
tida/tidigmedeltida samt ur ett urbant perspektiv, 
som perifert. Boplatsen ligger mellan två fyndrika 
miljöer, en i den nedre delen av Ätradalen och en 
strax norr och nordväst om Halmstad. Det är vi
dare av intresse att notera att det är just i dessa 
områden som sedan den medeltida makten tydligt 
manifesterar sig genom kungalev, borgar och ur
banisering.

Fasta fornlämningar. När man talar om fasta forn- 
lämningar från järnålder handlar det nästan alltid 
om gravar.

Trots Slöingeboplatsens centrala belägenhet 
är området närmast fyndplatsen mycket fattigt på 
fornlämningar (fig 18) med undantag av en sten- 
sättning (RAÄ 89, Slöinge socken) och tre resta ste
nar (RAÄ 28, Eftra socken). De senare är utan tvivel 
en spillra av ett betydligt större gravfält. På denna 
plats, som ligger 700 m nordväst om Slöingeboplat
sen, har nyligen påträffats ett fragment av ett förgyllt 
bronsspänne, sannolikt från vendel- eller vikingatid. 
Fyndet får ses som ett tecken på att gravfältet in
gått i det samlade bebyggelsekomplexet vid Slöinge.

Den allmänna bristen på information om 
förstörda gravar samt lösfynden från järnålder kan 
bero på att dessa förstörts långt före det antikva
riska intresset och arkeologin slog igenom. Redan 
på 1810-talet finns noteringar om att det inom Eftra 
28 funnits flera resta stenar men att det då bara

fanns fyra kvar (Bexell 1931:252). I samma källa 
nämns att det ska ha funnits resta stenar även tvärs 
över dalgången, närmare bestämt vid Eftra 100, en 
järnåldersboplats där inventeringar givit boplats- 
och gravfynd från yngre järnålder. Här ska enligt 
gårdens ägare funnits flera resta stenar som dock 
togs bort så sent som på 1940-50-talen. Med resta 
stenar som vanligaste gravmarkering är det lätt att 
förstå att just yngre järnålderns gravar är under- 
representerade. Ett gravfält där resta stenar domi
nerar, likt det vid Särestad med sina 40 stenar, strax 
norr om Slöinge, måste ha varit relativt lätt att för
störa, exempelvis för att skapa odlingsbar mark. Om 
denna gravform dominerat i Halland under yngre 
järnålder, vilket mycket talar för, så har vi en viktig 
förklaring till järnåldersgravarnas svaga represen
tation (jmf Arbman 1954:156). Detta ska man ha i 
åtanke när man betänker att det inom hela fynd
området i Slöinge finns brända ben.

De halländska gravarna är svåra att datera 
enbart utifrån yttre karakteristiska. Osäkerheten 
kvarstår även om man väger in gravarnas läge i land
skapet, i vilka kombinationer de förekommer etc 
(Lundqvist 1995c). I det kartlagda området är grav
typerna ensartade och antalet gravar per lokal är 
lågt. På kartan, figur 18, har jag valt att ta med 
gravfält som får representerajärnålder i allmänhet 
samt lokaler med resta stenar som här får repre
sentera järnålderns yngre delar. Den primära orsa
ken är att visa fyndområdets fornlämningsmiljö 
samt ge en uppfattning om järnåldersbygdens ut
bredning, som vi känner den genom gravfälten. 
Gravarna får här tillsammans med de kända bo
platsernas bilda en bebyggelsemässig bakgrund till 
kunskapen om Slöingeboplatsens omland.

I området kring Slöingeboplatsen finns utö
ver gravarna ytterligare ett par fornlämningar av 
intresse (fig 18). Det gäller bl a en 300x470 m stor
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fornborg belägen på det s k Kungsbjär i Asige 
socken, bara 4 km nordöst om Slöingeboplatsen 
(Asige 77). Borgen ligger på krönet av ett brant berg 
som når ungefär 125 m ö h. Fornborgar tillhör inte 
vanligheterna i trakten och Kungsbjär är den enda 
fornborgen i Falkenbergsområdet (Kulturmiljö
vårdsprogram 1982:19) och den har aldrig under
sökts. Även resten av södra Halland är fornborgs- 
fattigt. Ytterligare en enda fornborg har registre
rats (Enslöv, utanför Halmstad). För att finna en

utpräglad “fornborgsbygd“ måste man ta sig upp 
till Kungsbackatrakten i landskapets nordligaste del.

En annan fornlämning som avviker från det 
normala är de båda treuddarna som registrerats 
strax öster om Asige kyrka (Asige 68). De ligger som 
solitärer i kanten mellan skogsbygd och slättbygd 
och är några av de största i landet (Edvinger 1990: 
160). Tillsammans med fornborgen utgör treuddar
na traktens enda fornlämningar av monumentalt 
slag som med säkerhet kan dateras till järnåldern.

Fig 19. Kartläggningen av områdets boplatser visar att Slöingeboplatsen ligger i ett område som varit väl utnyttjat under 
järnålder. De flesta markeringar avser boplatser från yngre bronsålder och äldre järnålder. Karta Lars Lundqvist.
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Boplatser. På figur 19 har områdets kända boplat
ser med järnåldersdateringar markerats. De flesta 
boplatserna har kommit fram vid markexploate
ringar, några få i samband med Riksantikvarie
ämbetets inventeringar. Dateringarna av de senare 
är av naturliga orsaker högst osäkra. Även om 
många platser är kända och undersökta är det i de 
allra flesta fall tämligen små delar av boplatserna 
som undersökts.

Vissa perioder är utan tvivel underrepresen- 
terade. Vanligast är bebyggelselämningar från pe
rioden 1200 f Kr-500 e Kr. Kännetecknande för de 
flesta undersökta boplatserna från denna tid är att 
de ligger skilda från de äldsta kända byplatserna. 
De ligger på självdränerande marker som i regel 
omges av vidsträckta, låglänta marker.

Genomgången av det undersökta boplats
materialet visar att Slöingeboplatsen ligger inom 
Hallands centrala jordbruksbygd, med rötter i tidig- 
neolitikum. Bygden har under perioden yngre 
bronsålder och äldre järnålder varit tätt befolkad. 
Pågående undersökningar både norr och söder om 
fornlämningskomplexet i Slöinge visar att landska
pet utnyttjats intensivt under framför allt yngre 
bronsålder och äldre järnålder och att det period
vis kan vara frågan om ett överutnyttjande (ero
sion, sandflykt, ljunghedsbildning). Kunskapen om 
bebyggelsen efter 500 e Kr är däremot mindre känd 
men det finns idag ingen anledning att antaga att 
området skulle vara avfolkat eller onormalt glest 
bebyggt. Bristen på yngre järnåldersbebyggelse är 
nog i första hand ett resultat av bristfälliga prospek
teringsmetoder bl a på grund av att de inte efterläm
nat lika tydliga lämningar som de äldre perioderna. 
Bebyggelsen är med andra ord inte så lätt att hitta. 
Ett annat skäl är att yngre järnålderns lämningar 
varit utsatta för en större förstörelse än exempel
vis de från bronsålder och äldre järnålder. Det vik

tigaste skälet är nog ändå att yngre järnålderns 
agrara bebyggelse sammanfaller med den historiska 
bebyggelsens läge och den historiska tidens sätt att 
använda landskapet. Hit hör också att kulturmiljö
vården ofta haft svårt att klara bevakningen av de 
ofta småskaliga men icke desto mindre förstörande 
exploateringarna inom byplatserna. Ett fjärde skäl 
till bristen på yngre järnåldersboplatser är att det 
under mitten avjärnålder sker en reduktion av anta
let bebyggelseenheter, något som undersökningar
na i trakten klart visar. Dessa fyra faktorer har in
neburit att vi idag i hög grad saknar kunskap om 
bebyggelsen under såväl yngre järnålder som me
deltid (Lundqvist 1996).

För att få fram en klar bebyggelsebild kring 
Slöingeboplatsen pågår en målinriktad inventerings- 
verksamhet. Inventeringarna görs inom ett område 
som definierats som Slöingeboplatsens omland med 
sikte på att kartlägga järnålderslokalerna (fig 20). 
Detta arbete bedrivs även inom ett vidare referens
område (Skreaområdet) där resultat från exploate- 
ringsundersökningar kunnat integreras i analysen 
av Slöingeboplatsens omland. Tack vare exploate- 
ringsundersökningarna kan Slöingeboplatsens om
land omfatta ett något vidare område än vad som 
normalt hade varit möjligt. Arbetet inriktas nu 
främst på trakten mellan Skrea kyrka (mot nord
väst) och Slöinge (mot sydost).

Sammanfattningsvis kan sägas att prospekte
ringar och undersökningar i Slöingeboplatsens om
land visar på att det finns rikligt med brons- och 
järnåldersbebyggelse som lokaliserats på eller i an
slutning till lättare jordar (åkermark), omgivna av 
vidsträckta marker som sannolikt utgjort ängs- och 
betesmark. Viktigt att påpeka här är att Slöinge
boplatsens lokalisering till tunga jordar avviker mar
kant från det ”normala” sättet att välja lokalisering 
för bebyggelse under förhistorisk tid. Det har också
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Stafsinge Abild

Årstad

Heberg

Skrea

Slöinge

Getinge

Fig 20. Slöingeboplatsen och dess omland. Ett led i omlandsanalysen består i inventering efter boplatser. På kartan visas 
boplatsen i relation till dels gjorda boplatsfynd, dels i ßrhallande till historisk bebyggelse. Lägg märke till kontrasterna i 
bebyggelsestruktur mellan Skrea/Heberg/Boberg-området med stora byar/stora boplatser och Slöingeboplatsens närmaste 
omland med en betydligt mer splittrad och småskalig bebyggelsebild. Karta Lars Lundqvist.

visat sig att Slöingeboplatsen inte heller har en fort
sättning in i historisk tid. Slöingeboplatsens omland 
avviker inte från övriga trakter vad gäller forn- 
lämningar och fynd, snarare tvärtom.

Den sortens indicier som man på andra håll 
finner intill yngre järnålderns centra (import- eller 
ädelmetallföremål, vapenfynd, en eller flera monu
mentala gravar, onormalt stora boplatser, ortnamn, 
runstenar, kungalev etc ) saknas från området när
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mast Slöingeboplatsen. Här måste vi vidga områ
det betydligt för att fånga in flera av dessa indika
tioner och då talar vi inte längre om Slöingeboplat
sen och bosättningens omland. De flesta vikinga
tida och tidigmedeltida indikationer på centrala 
bygder finner man norr respektive söder om Slö
inge, närmare bestämt i Ätradalen och trakten norr 
och nordväst om Halmstad.
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Det historiska kulturlandskapet. Boplatsundersök
ningar i Halland har, som redan nämnts, visat att 
det sker en generell förändring i bebyggelsen un
der perioden 4-500-talen och möjligen också en 
omkring år 1200. Trenden är att vissa platser som 
varit bebodda redan från mitten av bronsålder över
ges medan andra, med rötter i bronsålder, fortle
ver som bebyggelseplatser fram till 17- och 1800- 
talens skiften, då vi återigen får en mer spridd be- 
byggelsebild. I detta sammanhang är det av stort 
intresse att se hur just en yngre järnåldersboplats,

som den i Slöinge, ligger i förhållande till de äldsta 
kända bylägena. Och kanske finns det uppgifter om 
den historiska bebyggelsen som kan ge ledtrådar 
om existensen av en ort med centrala funktioner 
under järnålder i Slöinge och även vad som kan ha 
skett med densamma efter det att den lades ner.

Undersökningen av den historiska bebyggel
sen har gjorts i två skilda skalnivåer. En mer över
siktlig och deskriptiv inriktar sig på boplatsens för
hållande till de större byarna och kyrkbyarna i ett 
vidare område, närmare bestämt området söder om

Skrea

Boberg

boplats järnålder

gård/liten by historisk tid

by historisk tid

/> l

x 1

Fig 21. Den historiska bebyggelsen kring Ätrans södra mynningsområde. Lägg märke till Slöingeboplatsens belägenhet utanför 
det som senare blir de stora byarna. Karta Lars Lundqvist.
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Ätran (fig 21). Uppgifterna om bebyggelsen är häm
tade ur 1646 års jordebok (Sahlgren 1950). Över
sikten visar att boplatsen inte ligger intill någon av 
de större 1600-talsbyarna. Dessa finner man ett 
stycke mot nordväst och representeras av byar som 
Heberg, Skrea och Boberg (13,10, respektive 6 hem
man år 1646). Även byarna i Eftra (”västan Suseå”) 
är generellt sett större än i Slöinge (3 till 7,5 hem
man). Slöingeboplatsen ligger utanför den historiskt 
kända, agrara kärnbebyggelsen. Genomgången vi
sar att Slöingeboplatsen inte har en fortsättning i 
en sätesgård eller huvudgård av annan typ, i vart 
fall inte inom boplatsområdet eller dess närmaste 
omgivning.

Hunnakull

Gåsabol
Bergagård

Hanari

Sällora
Oktorp

Perstorp

Sprottorp
Broen KräingeEFTRA

Bänarp

Fig 22. Den historiska bebyggelsen närmast boplatsen. 
Bebyggelsebilden under historisk tid kan beskrivas som 
småskalig. Lägg märke till hur boplatsområdet ”omringas” 
av småbyarna och gårdarna från senare tider.
Karta Lars Lundqvist.

En undersökning av 1646 års jordebok har 
genomförts för att karaktärisera jordnaturen för 
byarna i området kring Slöinge. Det visar sig att 58 
byar, sammanlagt bestående av 194,16 mantal hem
man innebär i genomsnitt 3,35 mantal per by. Dessa 
fördelar sig som 42 % frälsehemman, 32 % krono- 
hemman och 18 % skattehemman (övriga 8 %). 
Andelen självägande bönder är således tämligen 
obetydlig. Bilden är likartad för Slöinge, Eftra och 
Asige socknar dvs området närmast Slöingebo
platsen.

Av tabell 4 och figur 22 framgår att bebyg
gelsen närmast Slöingeboplatsen utgjordes av be
tydligt mindre enheter än vad som var normalt. Slö- 
ingeboplatsens grannfastigheter var under 1600- 
talet i genomsnitt hälften så stora som byarna i trak
ten och Halland i övrigt (1,7 respektive 3,4 hem
man). Vidare grupperar sig den historiska bebyg
gelsen nästan cirkelformat runt Slöingeboplatsen 
på 800 -1100 m avstånd. Dessa gårdar och småbyar 
bär namn som i de flesta fall är relativt unga. Fler
talet utgörs av torpnamn (Sahlgren 1950). Uppen
bart är också att fyndområdet ligger avskilt från 
bebyggelselägena enligt äldre lantmäterikartor, un
dantaget den torpbebyggelse som etableras under 
första hälften av 1800-talet, strax sydväst om fynd
platsen. Boplatsfynden har gjorts på en plats som 
ligger praktiskt taget mitt emellan den nyare tidens 
by- och gårdslägen. Platsens perifera prägel i för
hållande till de äldre kartornas bild understryks 
också av att den ligger i anslutning till socken
gränsen mellan Slöinge och Eftra. Sockencentrum, 
kyrkbyn Slöinge, finner vi 1,9 km sydöst om fynd
platsen. Eftra kyrka ligger 1,4 km mot sydväst och 
utgör således Slöingeboplatsens närmaste kända 
sakrala centrum. Både Slöinge och Eftra har haft 
medeltida kyrkor (Kulturminnesvårdsprogram 1982: 
23).
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Angränsande
gårdar/byar

Avstånd till 
boplatsen

Mantal
år 1646

Jordnatur Äldsta
omnämnande

Hanarp 900 2 Skatte 1569

Bergagård 800 1 Frälse 1470

Hunnakull 1200 0,125 Kyrko 1569

Gåsabol 1800 0,125 Kyrko 1580

Boarp 2000 2,5 1 krono
1,5 frälse

1551

Sällora 1300 2 Frälse 1439

Oktorp 1600 2 Frälse 1569

Perstorp 900 1,5 Skatte 1569

Sprottorp 1000 0,5 Kyrko 1569

Kräinge 900 1,25 0,25 krono
1 frälse

1470

Broen 1000 0,5 Frälse 1603

Eftra (kyrkby) 1400 5,5 4 skatte
1 krono
0,5 kyrko

1415

Slöinge (kyrkby) 1800 2,5 1 skatte
0,5 kyrko
1 frälse

1396

Medelvärde 1100 1,7 8,5 skh
9 frh
2,25 krh
1,75 kyh

Tabell 4. Byar och gårdar belägna i Slöingeboplatsens omland. I tabellen finns avståndet från Slöingeboplatsens kärna 
(område A) till närmast kända historiska bebyggelse, byarnas hemmanstal samt slutligen de olika byarnas jordnatur. 
De senare efter Sahlgren 1950.

Hur ser då markanvändningen ut inom och 
närmast fyndområdet? Enligt den äldsta kartan från 
år 1780 (storskifte, akt 4, Slöinge) har fynden gjorts 
inom ett stort inägoområde som hörde till byarna 
och gårdarna Hanarp, Bergagård, Gåsabol, Hunna- 
kull, Boarp, Sällora, Oktorp, Perstorp, Sprottorp, 
Kräinge och Broen. Den del av inägoområdet där 
boplatsen ligger utgjordes nästan enbart av ängs

mark med enstaka mindre åkrar i spridda höjdlägen. 
Den tunga, leriga jorden och de låglänta och fuk
tiga markerna har uppenbarligen inte varit lämpade 
för åkerbruk förrän tidigast under 1800-talet, san
nolikt först efter laga skifte. Dessförinnan har mar
ken använts som äng och bete. Ett åkerbruk vid 
fyndområdet har uppenbarligen fordrat en modern 
jordbruksteknologi. Intressanta undantag utgörs av
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några mindre, långsmala åkerlyckor som framträ
der på storskifteskartan. De ligger utan tvivel inom 
den del av fyndområdet där de flesta boplatsfynden 
gjorts. En närmare studie tyder på att områdena A, 
B och AC är uppodlade (fig 15). Sannolikt är det 
den boplatsgödslade och skärvstensbemängda 
kulturlagret som utnyttjats under 1700-talet.

Genomgången av den historiska bebyggelsen 
runt boplatsen visar på ett kontinuitetsbrott för 
yngre järnåldersboplatsen. Bebyggelseområdet över
ges och utnyttjas aldrig mer igen. Det är inte heller 
möjligt att påvisa något som skulle tyda på att nå
gon central funktion legat kvar i trakten närmast 
Slöingeboplatsen.

Ortnamn. Centralplatsindikerande ortnamn har re
dan berörts för Hjulebergstrakten i Abild, i sam
band med indikationer på vissa centrala funktio
ner i denna bygd. Även det relativt homogena och 
sena ortnamnskicket kring Slöingeboplatsen har 
kort berörts. Den information som återges här är 
hämtad från Sahlgrens ”Ortnamnen i Mellersta Hal
land” (1950) och Ljunggrens genomgång i ”Hal
lands Historia” (1959).

Ortnamn är ett viktigt källmaterial för stu
dier av bebyggelseutvecklingen (Pamp 1974). Om 
vi börjar med de angränsande byarnas ortnamn 
dominerar som redan nämnts ett yngre namnskick 
kring fyndområdet. Det handlar här främst om torp
namn: Hanarp, Boarp, Oktorp, Perstorp och Sprot- 
torp. Ortnamnen Bergagård, Hunnakull och Gåsa- 
bol bör också höra till ett yngre namnskick (fig 22). 
En enda angränsande by har ett äldre suffix, nämli
gen Kräinge. Slöinge, Vastad och Eftra ligger längre 
bort och bär namn som tillhör ett äldre ortnamns- 
skikt (Sahlgren 1950). Sammantaget tycks fynden 
ha gjorts på en plats där vikingatida eller tidigme
deltida namngivning dominerar. Äldre järnålderns
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namnformer representeras endast av Kräinge. Den 
närmast liggande tolkningen av ortnamnsbeståndet 
är att det skett en kolonisation under vikingatid eller 
medeltid. En alternativ tolkning kan vara att det i 
samband med att Slöingeboplatsen lades ner, ska
pades en rad nya agrara brukningsenheter som gavs 
nya namn.

Det saknas teofora eller andra centralplats
indikerande ortnamn intill boplatsen (Kousgård 
Sörensen 1992, Fabech 1991). Som redan nämnts 
finns sådana ett stycke bort från boplatsen och rep
resenteras av Vesslunda (Eftra, 3000 m), Lundby 
(Slöinge, 3500 m), Allberg (Årstad, 6000 m) och 
Fjällalunda (Årstad, 8000 m). De har alla namn som 
ursprungligen kan ha syftat på platser med sakral 
funktion. Vi ska uppehålla oss en smula vid Vess
lunda och Lundby. Byn bestod 1646 av 4,5 hem
man. Namnet syftar enligt Sahlgren på en offer
lund. Prefixet tolkar han som att det skulle röra sig 
om den västra lunden, vilket således förutsätter yt
terligare minst ett ”Lund”. Sahlgren föreslår själv 
att platsen för Eftra kyrka utgjort ett östligt ”Lund”. 
Men man skulle kunna hävda två andra möjlighe
ter. Den som ligger närmast till hands är Lundby, 
strax sydöst om Slöinge, som uppfyller det geogra
fiska kriteriet samt dessutom de facto är ett ”Lund”. 
Mot bakgrund av detta är det en smula förvånande 
att inte Sahlgren själv föreslog Lundby. Möjligen 
utgick han ifrån att det andra ”Lund” skulle sökas 
inom socknen.

Ett annat alternativ är Slöingeboplatsen. Den 
ligger geografiskt rätt till och vi har här vittnes
börd om förhistorisk religionsutövning. En tredje 
hypotes som i nuläget förefaller vara det mest in
tressanta alternativet är att både Lundby och Vess
lunda utgjort två sakrala platser som varit knutna 
till Slöingeboplatsen. Detta leder oss in på att cent
rala funktioner inte nödvändigtvis måste finnas på
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en och samma plats. Vi ska kanske tillämpa ett vi
dare geografiskt perspektiv för att finna de cent
rala funktionerna spridda på olika givna platser, 
där dessa orter tillsammans ingått som delar av en 
helhet. Ur denna synvinkel kanske man ska betrakta 
Slöinge som ett residens och ”ärkesäte” för Slöinge- 
bygdens kultutövning. Vi ska återvända till denna 
aspekt på centralitet litet senare. Här ska bara kons
tateras att ortnamnen är en spännande källa men 
innan vi kan pröva hypoteser kring dessa bör en 
språkinriktad namnanalys genomföras. Vidare bör 
en studie av marknamnen i lantmäteriakterna göras.

Vägnätet. Äldre kommunikationsleder är svåra att 
rekonstruera och blir därmed naturligt nog svåra 
att värdera. Vägar är sällan bevarade och i jord
bruksbygd kan man i bästa fall se små vägstumpar 
på impediment, oftast i form av hålvägar. Dessa väg- 
lämningar ger dock ingen fullständig bild av det 
äldre kommunikationsnätet. Inte heller ges gene
rellt någon information om när vägarna varit i funk
tion. En analys av landvägarnas sträckning och ål
der måste därför utgå från indirekt kunskap om 
andra fornlämningar som boplatser, runstenar, gra
var m m. En annan viktig källa för att rekonstruera

ABILD

VINBERI

ÅRSTAD

SKREA

ASIGE

EFTRA
SLÖINGE

) GET/NGE

5 km

Fig 23. I området kring Slöingeboplatsen finns tre viktigare vägar. Den viktigaste stryker tätt förbi boplatsen. Öster om 
densamma finns vägen mellan Skåne och Västergötland. Väster om boplatsen finns den s k Kustvägen. Karta Lars Lundqvist.
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det förindustriella vägnätet är de äldre lantmäteri
kartorna och historiska källor. Ett tredje material 
att väga in är de naturgeografiska förutsättningarna 
för att överhuvudtaget röra sig i landskapet. De se
nare materialen rymmer naturligtvis vissa möjlig
heter till felaktiga slutsatser. Inte minst pga av om
daningar av landskapet men också en förändring 
av byarnas och gårdarnas läge i landskapet innebär 
rimligen förändrade vägsträckningar, i varje fall 
lokalt. Kunskapen om både den lokala och regio
nala bebyggelseutvecklingen blir därför en viktig 
del vid försöken att rekonstruera äldre vägnät.

Här ska i första hand redogöras i korthet för 
hur vägnätet gestaltas kring fyndplatsen under 15- 
1800-tal. Slöingeboplatsen befinner sig på en punkt 
där Hallands viktigaste landsvägar gått fram. Av 
1500-talskällorna, det äldre kartmaterialet och äldre 
uppteckningar (Ahlberg 1927, Bexell 1931, Richards- 
son 1752) framgår att det i huvudsak funnits tre 
viktigare leder i trakten (fig 23). Tätt intill Slöingebo
platsen går idag väg E6/E20 fram och den har i 
princip samma sträckning som den gamla landsvä
gen genom Halland (fig 24, Ahlberg 1927:17). Väs
ter om denna fanns ytterligare en viktig väg, den s k 
Kustvägen som från Halmstad följde utmed kusten 
för att vid Falkenberg löpa samman med E6:ans 
föregångare.

Den tredje väg som här ska omnämnas är 
Ätrastigen, som återfinns öster om fyndområdet 
(Ahlgren 1927:20). Vid Getinge, strax söder om 
Slöinge, finns ett vägskäl, där en nord-sydlig inlands- 
väg löper i kanten av skogsbygden rakt norrut via 
Asige och Abild till Sjönevad (kungalev) och vidare 
upp i Ätradalen. Denna landsväg kan mycket väl ha 
varit en av de viktigare landbaserade kommunika- 
tionslederna mellan den västgötska kärnbygden och 
södra Halland/Skåne/Östdanmark Vidgar man 
perspektivet framgår det klart att många av indika
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tionerna på centrala funktioner ligger i anslutning 
till landvägen genom Halland. Om man sammanfat
tar denna skiss av det äldre vägnätet kring Slöinge
boplatsen så framgår det att tre av Hallands vikti
gare vägar gick mycket nära förbi fyndområdet. 
Kommunikation som faktor vid bebyggelselokalise
ring finns anledning att återkomma till längre fram.

Fornlämningsmiljön i sammanfattning. Vi kan nu
konstatera att Slöingeboplatsen och dess närmaste 
omgivningar utgjordes av ängsmark fram till 1800- 
talet då området började läggas under plogen, san
nolikt efter laga skiftet. Någon fast bebyggelse har 
inte funnits på platsen utöver den yngre järnålders- 
bebyggelse som här är föremål för analys. Sett i ett 
långt tidsperspektiv är valet av plats för bebyggel
sen mycket ovanlig. Det innebär dock inte att boplat
sen legat perifert. Lyfter vi blicken en smula finner 
vi att den ingått i en väl etablerad järnåldersbygd 
med rötter ner i stenålder. Ett stort antal lösfynd 
och boplatser från både mesolitisk och neolitisk tid 
har registrerats och en del av dessa har undersökts. 
Även den följande perioden, bronsåldern, är väl 
representerad med stora högar och stensättningar 
och undersökta boplatser, företrädesvis från perio
dens senare hälft. Även uppmärksammade brons- 
åldersfynd som Lundby-yxan (Oldeberg 1974), en 
processionsyxa från äldre bronsålder, och guld
skålen från Smörkull i Skrea socken (Arbman 1954) 
signalerar bygdens hävd.

Fig 24. Centralplatsindikerande fynd, fomlämningar och 
sakrala ortnamn från perioden AD 0-1100 i Halland. 
Fynden grupperar sig i olika ”bygder” där somliga eventuellt 
kan knytas till några av Jordanes omnämnda befolknings
grupper. Karta Lars Lunddqvist.
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De synligajärnåldersgravarna är bara återsto
den av ett tämligen förstört gravlandskap. Även da
gens bild av järnåldersbebyggelsen är fragmenta
risk. De största bristerna föreligger för yngre järn
ålderns och medeltidens bosättningar. Vi kan där
för inte med säkerhet visa hur Slöingeboplatsens 
bebyggelsemässiga omland gestaltat sig. Trots det 
kan vi utifrån undersökningar, markförhållanden, 
lösfynd och kända järnåldersboplatser visa att Slö- 
ingelokalen ligger i en tät järnåldersbygd - det är 
området närmast boplatsen som framstår som fynd- 
fattigt och olämpligt för bebyggelse.

Boplatsens lokalisering måste ses som en 
mycket viktig faktor för förståelsen av boplatsen. 
Genomgången av det historiska materialet visar på 
ett kontinuitetsbrott för bebyggelsen. Under histo
risk tid saknas bebyggelse på platsen. Inte heller 
några marknamn eller ortnamn finns som skulle kun
na tänkas antyda en försvunnen enhet på platsen. 
Det finns inte heller några tecken på att några cent
rala funktioner levt kvar i trakten kring boplatsen.

Slutligen bör nämnas att det äldsta rekonst- 
ruerbara vägnätet pekar mot att Slöingeboplatsen 
ur kommunikativ synpunkt legat väl till. Just läget 
vid en kommunikationsled var en viktig faktor den 
gång man beslöt att bosätta sig på den leriga kullen.

SLÖINGEPROJEKTET ÅR 1995 
SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION. Efter 
fyra säsonger med fältarbeten i Slöinge har vi grovt 
avgränsat ett ungefär 2 ha stort boplatsområde med 
lämningar av 600 års boende. De 2 ha täcks inte 
helt och hållet av boplatslämningar utan dessa kon
centrerar sig till 4-5 mindre ytor. Med ledning av 
den kunskap vi har idag om anläggningarnas och 
fyndens spridning i funktion, tid och rum kan fynd
området hypotetiskt ses som platsen för en större 
gård till vilken flera hushåll eller i vart fall en större

42 ___________________________________________

mängd människor varit knutna. Förslagsvis rör det 
sig om en stormansgård med stormannens familj 
samt till gården hörande tjänstefolk m fl. Bebyg
gelsen låg på krönet av en höjdrygg och skälet till 
att den lokaliserats dit var att den just här maxi
malt exponerades mot omgivande bygd. Här låg 
dessutom boplatsen intill en eller fler kommunika
tionsleder (mer om det nedan).

Förutom boplatsområdet finns indikationer 
på att det också funnits gravar i området intill boplat
sen. Än så länge har inga bevarade gravgömmor 
påträffats men områden där endast brända ben, 
keramik och pärlor hittats tolkas som mer renod
lade gravmiljöer (område D, F och Eftra 28). Med 
tanke på deras perifera belägenhet i förhållande 
till boplatsen kanske gravlokalerna ska uppfattas 
som en sorts ”ingångar” till bebyggelseområdet. 
Tydligast lämning efter gravar utgörs av RAÄ 28 i 
Eftra socken där tre resta stenar är de enda ovan 
mark synliga gravarna inom synhåll från boplatsen. 
Stenarna är sannolikt en blygsam rest av ett en gång 
betydligt större gravfält från järnålderns yngre del.

Det saknas fortfarande detaljerad kunskap 
om markanvändningen inom området för Slöinge- 
bebyggelsen liksom om bosättningens utbredning 
och inre utveckling inom stora delar av bosättnings- 
perioden. De 600 årens bebyggelse omfattar tiden 
från sent 300-tal fram till cirka år 1000. Inom denna 
period är det främst 700-talets bebyggelse som vi 
bäst känner till (Hus II och III). Ytterligare ett hus 
(Hus I) indikerar en äldre, än så länge odaterad, 
fas. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka 
att en detaljerad plandokumentation endast utförts 
inom 800 m2 av det cirka 40 - 50 000 m2 stora om
råde som innehåller bebyggelselämningar och gra
var. Vidare ska poängteras att provgrävningen 1993 
visade att det finns huslämningar även utanför 
område A.
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Aktiviteter och bebyggelsens karaktär. Undersök
ningarna i Slöinge visar också på en sannolikt period
vis återkommande och varierad hantverksverk- 
samhet. Den omfattar metallhantverk, glaspärltill- 
verkning, textilhantverk, bärnstenshantverk och 
bearbetning av rågranater. Sannolikt har även ben
hantverk utförts men det finns ännu inga klara spår 
av detta. Hantverkets placering i tid är naturligtvis 
av stort intresse. Idag ser det ut som om att de specia
liserade hantverken ligger inom perioden 400-800. 
Bäst företrätt är glaspärltillverkningen som går att 
kopplas ihop med aktiviteterna i t ex Ribe och Ahus 
under 700-talet.

Som redan nämnts finns fynd som visar att 
boplatsen bebotts av människor som ingått i ett vid
sträckt utbytesnät för mer eller mindre lyxbetonade 
varor. Detta speglas främst genom import i form av 
glasbägare men även råmaterial som tesserae. Även 
täljstensföremål och brynstenar vittnar om att det 
fanns mer vardagligt material i omlopp. Glasbägar
na är intressanta värdemätare för att belysa kontinui
teten i boplatsens kontakter med andra elitära mil
jöer i omvärlden. De hittills funna glasbägarna om
fattar nämligen perioden cirka 400 - 7/800-tal. Jämte 
importföremålen finns andra fynd som tyder på 
en besuttenhet hos befolkningen utöver det nor
mala. Det rör sig om ädelmetallföremål, bitsilver 
och små avklippta ringguldsbitar. Även två mynt 
från tidigt 800-tal respektive tidigt 900-tal pekar i 
samma riktning. Brynen och täljstenskärl visar att 
man handlat med mer vardagspräglade artiklar.

Bebyggelsekontinuitet på mikronivå. En annan intres
sant aspekt hos Slöingebebyggelsen gäller huvud
byggnadernas lokalisering. Undersöknings
resultaten visar att det mest utnyttjade platsen ut
görs av område A. Här finns lämningar från hela 
bosättningsperioden. Det intensiva markutnyttjan

det och den kontinuitet som den representerar kan 
knappast vara en tillfällighet. Samma eller liknande 
mönster har noterats på andra yngre järnåldersbo- 
platser. Det handlar då om stormansmiljöer med 
en eller flera huvudbyggnader som legat på exakt, 
eller näst intill exakt samma läge under århundra
den. Exempel på det är Hodde, Borg på Lofoten, 
Lejre, Helgö, Sanda m fl (Herschend 1993, Chris
tensen 1991, Sörensen 1994, muntligt medd Åqvist). 
Mig veterligen saknas denna lägeskontinuitet för 
huvudbyggnaderna i agrar järnåldersbebyggelse, i 
varje fall i Halland. Ett möjligt undantag utgörs av 
Brogård, utanför Halmstad, där ”tvilling-hus”-bil- 
den återkommer (Carlie 1992). I Brogård finns det 
dock inga andra indikationer på att bebyggelsen haft 
centrala funktioner.

För Lejres del kalkylerar man med en bosätt
ning på 200 år på i stort sett en och samma plats 
(Christensen 1991:71). Förhållandet måste tolkas 
som så att platsen för huvudbyggnaden är vald av 
andra skäl än vad som är fallet för en normal, agrar 
järnåldersgård. Läget för stormannens huvudbygg
nad, hallen, tycks ha varit given och konstant och 
måste därför ha haft en särskild mening. Denna 
konservatism kanske blir mer begriplig om huvud- 
byggnaden, hallen eller residenset, ses som en sym
bol för bygdens sociala nav. I Slöinge har man valt 
ett högt och ”friliggande” läge i terrängen. Jag tol
kar det som om man eftersträvat maximal expone
ring mot omgivande bygd och att man därigenom 
velat kontrollera kommunikationslederna i trakten. 
Det skulle kunna vara dessa ”icke-agrara” skäl som 
ligger bakom valet att lägga boplatsen just här och 
att denna symboliska/kommunikativa funktion har 
fungerat upp emot 600 år, fram till tiden omkring 
år 1000.

Det har redan nämnts att järnåldersbebyg- 
gelsen i mellersta och södra Halland inte uppvisar
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samma påtagliga kontinuitet som den i Slöinge. Nor
malt är att man flyttar gårdsbyggnaderna ett stycke 
när husbestånden föryngras. Lägeskontinuitet för 
huvudbyggnaden kan således uppfattas som tecken 
på en bebyggelse med särskilda funktioner. Vi kan 
här nöja oss med att konstatera att mått av bebyggel
sekontinuitet, eller snarare variationer i bebyggel
sens stabilitet över längre tidsrymder, kan i ett vida
re perspektiv vara nyckeln till förståelsen av de be- 
byggelseförändringar som sker under folkvand- 
ringstid i området.

Funktionell kontinuitet. Ser vi till kontinuiteten för 
centrala funktioner (politiska, religiösa, judiciella, 
ekonomiska) måste vi ett stycke bort från Slöinge- 
boplatsen. Det finns lämningar av medeltida stor- 
mansbebyggelse vid Vastad (4 km, Vastadborg, en 
befäst senmedeltida gård). Närmast belägna religiö
sa centrum utgörs av Eftra kyrka, med medeltida 
rötter, belägen 1,4 km från Slöingeboplatsen. En 
annan indikation på att äldre centrala funktioner 
kan ha ”överlevt” i trakten är att Heberg under yng
re tider varit tingsplats (Kulturminnsevårdsprogram 
1982:53). Vad gäller kungligt intresse får vi bege 
oss till Boberg som ligger ett stycke nedströms Suse- 
ån (4 km). År 1288 hölls en förhandling mellan 

Magnus Ladulås och den danska änkedrottningen 
Agnes kring giftermålet mellan hennes son Erik 
Menved, kungen av Danmark, och Magnus Ladu
lås dotter Ingeborg. Skälet till varför de höll till 
just här är dunkelt. Kanske kungen hade intressen 
här sedan tidigare, kanske i form av kvarndrift. 
Andra regala stödjepunkter är de tidigmedeltida 
kungaleven. Dessa finns dock längre bort, närmare 
bestämt strax öster om Falkenberg i Ätradalen (8- 
14 km, Hjortsberg, Faurås, Sjönevad).

Vänder man blicken mot söder finner man 
att nästa område med centralplatsindikationer finns
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i trakten norr och nordväst om Halmstad. I områ
det norr om staden är det sen vikingatid och äldre 
medeltid som tydligast hävdar sig. Hallands tre run
stenar finns här, vackert uppradade utmed den gam
la landsvägen (fig 24). Runt Övraby där den äldsta 
staden anläggs finns fler senvikingatida silverskatter 
(Slottsmöllan, Bjällbo, Kvibille).

I ett vidare geografiskt perspektiv så förefal
ler Halmstad och Falkenberg vara två centralområ
den fr o m tiden omkring år 1000. Denna förskjut
ning eller kanske snarare förstärkning av makten 
kring det som senare blir städer kan vara tecken på 
att kungamakten och/eller en viss del av adeln stärkt 
sitt grepp om provinsen. I detta perspektiv hamnar 
Slöinge mellan de vikingatida och medeltida cent
ralområdena dvs utanför de områden där sedan 
den medeltida makten manifesterar sig i kungalev, 
borgar och urbanisering. Det är i denna miljö som 
en del av ”Slöingeboplatsernas” funktioner senare 
återfinns, en maktförskjutning vilket medförde att 
Slöingeboplatsens existens och lokalisering blev 
otidsenlig.

Ett storgods demonteras? Vad kan tänkas hända med 
Slöingeboplatsen och marken kring densamma då 
människorna flyttade därifrån? Slöingeboplatsens 
läge i kulturlandskapet kan betraktas som både cent
ralt och perifert beroende på vilken skalnivå man 
väljer samt med vilket historisk sammanhang man 
betraktar platsen. Platsen ligger idag skild från den 
historiska tidens åkermark och bebyggelselägen och 
på gränsen mellan två socknar. Marken till ett stort 
yngre järnåldersgods kan tänkas ha delats upp på 
flera vanliga bruk. Vi vet att fram till laga skifte 
ligger marken i ett enda stort ängsmarksområde 
som genom ett hägnadslag delas av 12 olika enheter. 
Vi vet också att ortnamnen närmast fyndområdet 
domineras av yngre namntyper (torpnamn). Detta
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skulle kunna vara resultatet av att en större jordegen
dom läggs ner under vikingatid eller äldre medel
tid. I samband med detta delas egendomen upp i 
mindre brukningsenheter som skapas och namn
ges utifrån en likartad norm vilket således är skälet 
till ett yngre och relativt homogent namnskick. Detta 
skulle väl passa in med de yngsta dateringarna för 
Slöingeboplatsen samt framväxten och manifes
tationen av ”nya” centra i Falkenbergs- respektive 
Halmstadtrakten.

Centralplats eller centralområde? I ett tidigare av
snitt berördes frågan om skalnivån på analysen av 
platser med centrala funktioner. Det var de båda 
orterna med sakrala namn, Lundby och Vesslunda, 
som föreslogs som ingående i ett under Slöinge
boplatsen lydande område med flera kultplatser (jmfr 
Gudme-Lundeborg, Nielsen m fl 1994). Samma 
geografiska och funktionella perspektiv kan vi an
vända för att förklara andra ”udda” företeelser som 
fornborgen i Asige samt de stora treuddarna i sam
ma socken. Sakrala orter, en fornborg och andra 
monumentala fornlämningar kring ett residens är 
kanske de element som så att säga normalt bildar 
ett politiskt centrum. Det skulle därför vara mer re
levant att tala om centralområden än centralplatser.

Vi vill med moderna ögon gärna se maktens 
materiella uttryck samlade till en och samma ort 
eller plats. Med ett förhistoriskt perspektiv, utgåen
de från den tidens möjligheter att kommunicera 
makt, kanske vi lättare kan acceptera andra sätt att 
manifestera sig på. En koncentration av makt
symbolik till en enda plats i landskapet kan ur kom
munikativ synpunkt varit ineffektivt. Förslagsvis var 
strategin sådan att man byggde upp ett centralom
råde med stödjepunkter på strategiska platser (borg, 
kult, monumentala anläggningar etc), där dessa 
samlade inom en “maktsfär“ symboliskt markerade

närvaron av en maktelit. Om så är fallet accentue
ras problemet kring analysens skalnivå. Vidare erford
ras en mer komplex modell över den politiska mak
tens instrument, en modell som måste inbegripa 
mer än ”stormansgården” eller ”centralplatsen” el
ler motsvarande. Undersökningar av centralplat
ser/centralområden måste därför handla om att 
analysera de olika elementen i kulturlandskapet uti
från skilda skalnivåer. Det torde framgå av det ovan 
sagda att detta arbete för Slöinges del inte mycket 
mer än påbörjats.

Slöingeboplatsen - ett rekonstruktionsförsök. Efter 
denna vidgade syn på maktens landskap, kan man 
ställa frågan hur kulturlandskapet kan tänkas ha 
sett ut vid själva boplatsen? Som redan framgått 
har vi bara mer detaljerad kunskap från ett mindre 
område (A). Det innebär att vi knappast med sä
kerhet kan fastställa vilken typ av bebyggelse som 
funnits.

Jag har som redan nämnts velat tolka det 
befintliga materialet som lämningar av en större 
gård med en huvudbyggnad som utgjort residens 
för en politisk och religiös ledargestalt. Gårdens 
kärna har varit knuten till område A eller dess när
het. Skälet till varför man lokaliserat boplatsen just 
här har tidigare bara antytts. Boplatsens anknyt
ning till kommunikationsleder har tidigare berörts 
och kan här utvecklas. Detta ska belysas med ut
gångspunkt för vad som ovan sagts om elitens be
hov av att markera sin närvaro i landskapet.

Utgångspunkten är att många gravfält med 
yngre järnålderskaraktär ligger utmed vägar eller 
exponerade mot äldre vägstråk och/eller boplats 
(jmfr t ex Petré 1981). Just denna idé om att expo
nera gravarna längs kommunikationsleder kan an
vändas för att teckna en hypotetisk bild av Slöinge- 
komplexet. Förekomsten av de resta stenarna (Eftra
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28) i den nordvästra delen av fornlämningskomp- 
lexet markerar startpunkten på en lång rad gravin
dikationer (brända ben och glaspärlor) som med 
mindre avbrott sträcker sig via område D, C och 
AC fram till område A (fig 3). De brända benen 
bör markera ett sedan länge förstört och ursprung
ligen långsträckt gravfält. Ett långsmalt gravfält 
torde, mot bakgrund av yngre järnålderns sed att 
exponera gravar mot kommunikationsleder, indi
kera sträckningen för en väg. Själva topografin ta
lar för att en väg legat just här, med gravfältet i 
nordväst och ett vad över Morrebäcken, strax ned
anför boplatsen. Den rätaste och samtidigt torraste 
sträckan mellan dessa punkter går just där de brän
da benen idag finns. Dessutom har en av de vikti
gaste äldre landsvägarna i Halland, idag väg E6, 
sin sträckning här och har legat här så länge kartor
na tillåter oss att följa den bakåt i tiden (fig 24).

Antagandet om ett vadställe strax nedanför 
bebyggelsen bygger på att detta är den absolut bästa 
punkten att passera bäcken på. Existensen av ett 
tidigt vadställe indikeras också genom det faktum 
att E6:ans föregångare gick över bäcken just här.

Boplatslokalisering och kommunikation. Tidigare 
har på goda grunder åkerbruket avfärdats som skäl 
till lokaliseringen av bebyggelsen. Istället har jag 
velat peka på kommunikativa faktorer där själva 
residenset kan tänkas vara en av flera maktmani
festationer i en bygd. Vid Slöingeboplatsen skulle 
kanske den primära lokaliseringsfaktorn vara ett 
behov av att kontrollera en landbaserad kommuni
kation. En sekundär och samverkande faktor kan 
även vara behovet av att manifestera sin makt ge
nom att optimalt exponera bebyggelsen i landska
pet, en exponering som riktats mot de omgivande 
agrara enheterna. Ett behov av att kontrollera en 
bygd och övervaka kommunikationerna gör boplat-
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sens läge mer begriplig. Att marken varit lerig tycks 
inte spelat någon roll. Istället var det ju här som 
resande människor hamnade, de som bar på stra
tegisk information om världen. Människor i rörelse 
måste under den här tiden förstås fylla samma infor- 
mationsspridande funktion som våra luft-, kabel- 
och pappersburna medier. En kontroll över kom
munikationsleder innebär egentligen kontroll över 
det som transporteras eller färdas på lederna: män
niskor, information och varor. Man uppfattar folk
vandrings- och vendeltiden som en period med 
instabila småkungadömen eller politiska samman
slutningar (Callmer 1991b, se nedan). Mot denna 
bakgrund torde det inte vara alltför dristigt att häv
da att i en instabil situation måste behovet av infor
mation, eller kanske snarare underrättelser, varit 
stort för de grupper som hade ambitioner att be
hålla eller att utöka sin makt. Behovet av att hålla 
sig underrättad om vad som skedde i omvärlden 
måste också innebära att man optimerade möjlig
heterna att få information, oavsett om man för stun
den befann sig i krig eller ej, exempelvis genom att 
välja att bo på rätt ställe.

Kontroll av kommunikation kan också inne
bära att man kan profitera på regionalt och lokalt 
producerade varor. Kan järnutvinningen i inlandet 
ha spelat en roll här? Ett annat material som man 
utan tvivel utvunnit och bearbetat, sannolikt med 
Slöingeboplatsen som bas, är granater. Möjligen 
kan granatförekomsterna i traktens berggrund va
rit ytterligare en lokaliseringsfaktor. Kunskapen om 
granatförekomster i trakten samt eventuell järnhan
tering innanför Slöingebygden är ännu så dåligt 
känd att frågan kan aktualiseras först när kunskaps
läget förbättrats.

Bebyggelsen vid Slöinge passar således väl 
med den bild som noterats på andra håll där stor- 
mansgårdar och kultplatser legat strategiskt i för
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hållande till kommunikativa knutpunkter och att 
dessa även står att finna i inlandet (Fabech 1991: 
2981). Även om Slöingeboplatsen inte ligger vid en 
plats som ur ekonomisk synpunkt spelat någon stör
re roll, är det omlandets produktion som man, för
slagsvis genom tributer, velat tillägna sig.

NÅGRA UTBLICKAR. Tidigare har en rad plat
ser nämnts som på ett eller annat sätt anknyter till 
Slöingeboplatsen. Ambitionen här är inte att ge
nomföra en fullständig komparativ analys. Istället 
har jag valt att peka på några grundläggande, jäm
förande aspekter för att sätta in Slöingeundersök- 
ningen och det nuvarande kunskapsläget i ett smula 
vidare perspektiv.

Boplatser med samma fynd som de i Slöinge 
tillhör en minoritet. De flesta idag kända finner vi 
i Danmark och där har de flesta bara undersökts 
med metalldetektor (Axboe 1991, Vang Petersen 
1991, Höilund Nielsen & Vang Petersen 1993). Skill
naderna i undersökningarnas omfattning innebär 
naturligtvis också att kunskapsläget varierar. Vidare 
är det ofta bara metallföremål som används som 
mätare på en boplats funktion eller ställning.

För Slöinges del kan man söka jämförbara 
miljöer bland fyndorter som Stentinget, Sebber
sund, Sorte Muld, Gudme, Borg/Herrebro, Helgö, 
Sanda, Valsta, Borg på Lofoten, Vä, Åhus, Paviken, 

Lundeborg m fl (Nilsson 1992, Christensen m fl 
1991, Watt 1991, 1992, Thrane 1992, Lindeblad & 
Nielsen 1992, Lundström 1988, Åqvist 1995, Hällans 

manus, Stamsö-Munch 1993, Stjernqvist 1951, Thun 
& Anglert 1984, Callmer 1991a, Lundström 1981, 
Ulriksen 1990). Flera av de uppräknade skiljer sig 
framför allt från Slöinge genom sitt läge nära kus
ten. Man kan tala om kustanknutna platser med 
säsongsmässig produktion, varvsverksamhet och 
marknadsfunktioner och inlandsboplatser med fast

bosättning till vilken knutits centrala funktioner av 
social, ekonomisk och ideologisk natur. Den här 
skillnaden innebär naturligtvis inte att det saknas 
koppling mellan inlands- och kustaktiviteter. Det 
handlar nog om två skilda funktioner som tillsam
mans bildat en enhet i ett centralområde. Ett av de 
tydligaste exemplen på en sådan organisation är 
Lundeborg och Gudme (Nielsen m fl 1994). Even
tuellt hör Herrebro och Borg i Östergötland ihop 
på likartat sätt (se Lindeblad i denna volym). And
ra platser som exempelvis Helgö och Borg i Lofo
ten tycks representera ett alternativ med residens 
och maritim verksamhet i nära anknytning till va
randra. Mot bakgrund av denna modell återstår 
ännu att påvisa Slöingeboplatsens hamn- och mark
nadsplats.

En annan aspekt hos de ovan uppräknade 
platserna är omfattningen av specialiserad produk
tion. Den tycks variera både kvantitativt och kvali
tativt. Möjligen har den större produktionsvolymen 
lokaliserats till maritima platser medan mer sofis
tikerad produktion direkt kontrollerats av stor
mannen genom att att hantverket utförts vid resi
denset. För Slöinges del är det dock omöjligt att 
säga något mer detaljerat om det specialiserade 
hantverkets karaktär och omfattning. Hittills vet vi 
bara att den förekommer under en stor del av den 
totala bosättningstiden. Vad gäller pärltillverk- 
ningen (vendeltid) förefaller den vara av förhållan
devis beskedlig art (Johan Callmer, muntligt medd).

I Halland saknas än så länge undersökta pro
duktionsplatser med maritim anknytning. Skälet till 
det är sannolikt bristen på undersökningar i kust
nära trakter. En genomgång av fynd visar dock att 
det finns en rad indikationer på kustanknutna ak
tiviteter under yngre järnålder. Exempel på det är 
Äskatorp vid Kungsbackafjorden, Gamla Köpstad 
utanför Varberg, Morup utanför Falkenberg, Sönd-
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rum och Påarp/Trönninge, båda belägna i närhe
ten av Halmstad (fig 24). Dessa indikationer pekar 
mot att de skånska och danska kustanknutna plat
serna har halländska motsvarigheter (Callmer 
1991a).

Med tanke på guldgubbefynden i Slöinge 
kan det vara av intresse att se något till andra fynd
platsers läge och karaktär. I Norden finns idag un
gefär 35 fyndplatser med guldgubbar (Andréasson 
1995). I de fall som guldgubbarnas kontext är nå
gorlunda välkänd så ligger de med en tydlig kopp
ling till en elitär miljö med fast bosättning. Ett un
dantag är den säsongsutnyttjade Lundeborg där det 
stora guldgubbefyndet (102 st) antyder att en del 
av produktionen och hanteringen av guldgubbar 
skett utanför stormannens residens. Andra fynd 
som exempelvis Sorte Muld, Eketorp, Helgö och 
Borg i Lofoten (liksom Slöinge) visar att guldgub
barna har en anknytning till fasta bosättningar, i 
flera fall till byggnader med särskilda funktioner 
(Slöinge, Borg-Lofoten, Helgö). I den här jämförel
sen kan man nöja sig med att konstatera att guld
gubbarna företrädesvis figurerar i centralområden 
och i första hand till stormännens residens.

Efter att i första hand ha sett till platsernas 
lokalisering i rummet tänkte jag ägna några rader 
åt frågan om kontinuitet. Mot bakgrund av att cent
ralplatsernas roll som maktens stödjepunkter i land
skapet bör rimligen rumsliga och funktionella för
ändringar hos dessa spegla förändringar i makt
strukturen. Studiet av dessa organisatoriska föränd
ringar borde ha stor betydelse för att arkeologiskt 
belysa den politiska utvecklingen i de danska pro
vinserna under järnålder och medeltid.

En del av de ovan uppräknade centralplat
serna från yngre järnålder uppvisar en funktionell 
kontinuitet in i medeltid, men det gäller långt ifrån 
alla. Slöingeboplatsen tillhör den kategori som över

48 ___________________________________________

ges under sen vikingatid. Det är också som redan 
antytts inte varit möjligt att påvisa en funktionell 
kontinuitet för Slöingeboplatsen. Det råder fortfa
rande också viss oklarhet om när den överges. 900- 
talet är väl representerat, men om och i så fall, i 
vilken mån platsen varit bebodd under 1000-talet, 
återstår att undersöka. Hur som helst tyder allt på 
att den 600-åriga bosättningen får ett abrupt slut 
med en nedläggning av bebyggelsen och en om
strukturering av jordinnehav/markanvändning. 
Vidare finns inga antydningar om att centrala funk
tioner (religiösa, politiska, ekonomiska) levt kvar 
på platsen eller i området närmast boplatsen efter 
vikingatid.

Det finns säkerligen flera skäl till varför plat
sen upphör att användas för bebyggelse. Det kan 
hänga samman med att stormannens maktbas för
anledde en annorlunda lokalisering av bebyggelsen. 
Här kanske det är kontrollen över den agrara pro
duktionen i området och förvaltningen av det egna 
godset och produktionen som fordrar en annan lo
kalisering av bebyggelsen. Ett annat skäl kan vara 
att Slöingeboplatsens upphörande ska knytas till 
fundamentala förändringar i maktstrukturen. En 
möjlighet är att den inhemska stormansklassen i 
Halland under sen vikingatid utsätts för yttre på
verkan i form av den danska kungamakten. På sikt 
har detta resulterat i ett regalt administrativt sys
tem med kungalev och kyrkorna som nya manifesta 
knutpunkter i ett helt nytt maktsystem. De äldre 
stormansgårdarna, som utgjort scenen för maktut
övning och hednisk religion, i händerna på en lo
kal dynasti med rötter långt ner i järnåldern, får ge 
vika för den nya tiden med dess nya maktinstru
ment. En av de frågor som kommer att studeras 
vidare med Slöinge och andra centralplatser som 
bas, är just hur centralplatser och centralområde
na förändras över tid mot bakgrund av den pol i-
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tiska förändringen i Sydskandinavien och framväx
ten av nya former för att manifestera makten i land
skapet.

Vi saknar idag i hög grad material för att 
undersöka hur Halland inlemmats i det danska ri
ket. Klart är att det är en långdragen process som 
sannolikt ser olika ut i olika delar av landskapet. 
Införandet av kungaleven kan vara det första 
(lyckade?) försöket att etablera överhöghetsrätt över 
den östliga provinsen (Andrén 1985). Ser man på 
andra uttryck för kungamakten noterar man snart 
den relativt svaga och sena urbaniseringen i land
skapet (Andersson 1984). Tidigmedeltida städer 
saknas och det är endast Halmstad och Varberg 
som senare under högmedeltid utgör tätorter. Istäl
let tycks det finnas en handels- och möjligen hant
verksmässig aktivitet som bedrivs från landsbygds- 
miljöer (Sandklef 1954:583ff). Kanske är detta sena 
införlivande under centralmakten uttryck för att 
det finns ett visst mått av självständighet och att 
det inhemska stormansväldet överlever ett gott 
stycke in i medeltid. Kanske ska vi förvänta oss 
större och ”våldsammare” förändringar under lop
pet av vikingatid och äldre medeltid avjärnålderns 
centralområden i Halland, än vad som är fallet i 
andra delar av det danska riket? Hur det än är med 
den saken är det betydelsefullt att en regional kuns
kap byggs upp kring utvecklingen i detta gränsom
råde. Här kan Sydvästsverige i egenskap som en 
”central periferi” spela en avgörande roll för kuns
kapen om centralmaktens framväxt och förändring, 
med helt andra förutsättningar än exempelvis Syd
skandinavien och Mälardalen.

Halländska paralleller till Slöinge? Slöingeboplatsen 
speglar utan tvivel en samhällshierarki där olika 
sociala strata mer eller mindre direkt svarar mot 
olika bebyggelsetyper. För tolkningen av Slöinge

boplatsen är därför en analys av omlandet ound
gänglig. Föremålet för denna analys är underord
nade enheter som exempelvis agrara bosättningar, 
säsongsmässiga produktionsplatser m m. En annan 
aspekt som måste belysas är hur maktstrukturen 
regionalt varit uppbyggd. Finns det halländska jäm
förbara platser? Ligger de på samma nivå eller fö
religger en hierarki även här? Hur ser relationen 
ut till angränsande regioner, Västergötland, Skåne 
och Bohuslän? Jämförelsen med andra centralplat
ser/centralområden utgör också materialmässiga 
komplement när modeller för centralområden ut
vecklas.

Det har redan nämnts att det sannolikt finns 
en rad paralleller till Slöinge (fig 24). Möjliga hy
potetiska centralområden finns i Abild/Vessigetrak- 
ten, vid Falkenberg och kring Köinge. En annan 
trakt med äldre centrala funktioner kan kanske de 
båda ortnamnen Allberg och det närliggande Fjälla- 
lunda i Årstad socken syfta på. Det halländska mate

rialet kan knappast påstås vara vare sig rikt eller 
särdeles väl analyserat och det är många problem 
förknippade att jämför a Slöinge med de bitvis svaga 
indikationer som finns på andra centralområden. 
Det kan också förefalla dubiöst att sätta centrala 
områden i relation till de mer övergripande poli
tiska sammanslutningar som skisseras i litteraturen 
(småkungadömen, folkland, smaland, hövdinga- 
dömen, social aggregates). Trots det har jag valt att 
ta fasta på en del aspekter på tolkningen av de centra 
som de skisserade samhällsmodellerna förutsätter.

Vissa fyndmiljöer antyder att vi kan laborera 
med existensen av flera ”slöingeorter”, som i sin 
tur kan ha varit underordnade en annan central
plats inom ett större politiskt förbund eller samman
slutningar av flera stammar/bygder. I det här sam
manhanget kan det vara av intresse att ägna en tanke 
åtjordanes uppgifter om olika befolkningsgrupper
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i Norden under 500-talet (Svennung 1967). Dessa 
namngivna grupper har knutits till en rekonstruk
tion av järnålderslandskapet i Halland, baserad på 
ortnamn och gravar (Callmer 1991b). En variant 
på detta tema presenteras i kartform (se fig 24) där 
centralplatsindikerande företeelser från hela yngre 
järnålder (ädelmetallsföremål, importvaror, särskil
da fornlämningar och sakrala ortnamn) kartlagts, 
vilket kan vara att föredra före det mer svårdaterade 
grav- och ortnamnsmaterialet.

Callmer argumenterar för att det går att kny
ta de av Jordanes omnämnda Hallin, athelmil och 
Fervir till tre politiska grupperingar, som mer eller 
mindre distinkt kan knytas till tre territorier i Hal
land (a a). Den bygd som så att säga hamnar en 
smula i kläm är den halländska delen av Atrans 
dalgång, dvs Falkenbergstrakten där Slöingebygden 
bildar en sydlig utkant. Den fråga man ställer sig är 
om det aktuella området bildat en självständig po
litisk enhet eller om området varit knutet till Himle- 
området alternativt till det sydhalländska Hallin. 
Denna fråga är emellertid ännu alltför tidig att dis
kutera. Här kan förhoppningsvis det arkeologiska 
materialet användas för att belysa synkrona rela
tioner mellan olika bygder under den aktuella pe
rioden. Dessutom kan påpekas att det går en språk
lig och etnologisk gränszon mellan Syd- och Nord- 
halland som man gärna velat föra ner i förhistorisk 
tid (ex Nilsson 1959). Denna gränszon sammanfal
ler med gränstrakten mellan Falkenbergsbygden 
och Himlebygden, som definieras av centralplats- 
indikationer, naturgeografi och fornlämningarnas 
utbredning (fig 24). Samtidigt ska man vara med
veten om att den aktuella gränsen i hög grad är 
betingad av naturgeografin och därmed knappast 
predestinerad att utgöra en politisk gräns.

För Slöinge och Hallands del finns ett cent
ralområde med särskilt intresse. Det utgörs av trak
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ten kring Himleån. Kärnan i komplexet ligger på en 
grusås, Broåsen som enligt äldre lantmäterikartor 
utgjorde Grimeton bys utmark, alldeles intill socken
gränsen mot Gödestad. Här har en rad exklusiva 
föremål påträffats som lösfynd. De äldsta föremå
let härrör dock från en undersökt treudd som inne
höll en brandgrav med ett romartida glaskärl (Sarauw 
& Alin 1923). Strax innan denna grävning hade 
man intill graven funnit delar av en hjälm samt för
gyllda svärdsbeslag från 500-talet. Föremålen har 
anknytning till kontinentala furstegravar och mot
svaras i Norden av mycket exklusiva gravar. Före
målen kommer antingen från en förstörd grav el
ler utgör ett boplatsfynd från folkvandringstid 
(Sarauw & Alin 1923, Arbman 1954, Fabech 1994). 
Fynden har gjorts i nordändan av det mest monu
mentala järnåldersgravfältet i Halland, Broåsen- 
gravfältet. Gravfältet saknar motsvarighet i lands
kapet. Vidare utgör ortnamnet den enda av mig 
kända tuna-orten i Halland (Stefan Brink, muntligt 
medd). Namnet är i historisk tid knutet till kyrkbyn 
som ligger 2,5 km sydöst om gravfältet, vilket anty
der att namnet tidigare omfattat ett större gods, 
eller att namnet har flyttats över från en Tuna-gård 
vid Broåsen till läget för Grimetons by. Grimeton 
blir senare ett av Hallands kungalev. Slutligen ska 
här nämnas att man strax söder om Broåsengrav- 
fältet har undersökt en vapengrav från romersk järn
ålder (Sarauw & Alin 1923), vilket antyder att Bro- 
åsenområdet tidigt uppvisar indikationer på den 
framväxande krigarklassen.

Broåsengravfältet med de romartida och 
folkvandringstida fynden ligger vid en punkt som 
topografiskt är det lämpligaste stället att passera 
över Himledalen. Just här är dalgången som sma
last och platsen utgör ett perfekt vadställe och har 
uppenbarligen använts så långt man kan läsa ut av 
de äldre kartorna. Platsen med de rika fynden ligger
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således utan tvivel på en kommunikativ knutpunkt. 
En tentativ boplats har på denna plats varit optimalt 
exponerad. Vad gäller landskapets utseende finns 
således klara likheter mellan Slöinge och Broåsen 
(vadställe, exponerat läge).

Går vi vidare från Broåsen och ser till forn- 
lämningsbilden och landskapet i Himledalen kan 
vi börja skissa på en hypotetisk modell för ytterli
gare ett halländskt centralområde, som både upp
visar likheter och skillnader med Slöinge. Broåsen- 
lokalen flankeras i Himledalen av två gravfält som 
vart och ett är ovanliga representanter för halländs- 
kajärnåldersgravfält, genom gravfältens storlek och 
gravtypernas variation. Det rör sig här om Kors- 
gata- och Högabergsgravfälten i Träslöv respektive 
Grimeton socknar. Längst i öster, i utkanten av Him
lebygden, har en stor gravhög nyligen undersökts. 
Den var plundrad men har av utan tvivel anlagts 
under järnålder (Ängeby 1994). Den bild som forn- 
lämningarna, fynden, ortnamn och landskapet ger, 
föreslås representera ett centralområde som behärs
kats utifrån ett residens beläget vid Broåsen. De 
båda gravfälten i Korsgata och Högaberg skulle här 
representera två stödjepunkter underordnande Bro- 
åsen-enheten. Vi skulle därför inom ett centralom
råde omfatta flera boplatser/residens på skilda 
samhällsnivåer. Här kan också nämnas guldfynd 
och ett Lundby-namn i Himlebygdens norra utkant 
som element som kan inpassas i en modell för cent
ralområden.

Till skillnad från Slöinge finns det i Grime- 
tonområdet kontinuitet för centrala funktioner, 
genom ett vapenfynd, ner i romersk järnålder. På 
andra håll i Sydskandinavien har man också note
rat att centralområdena har sina rötter i förromersk 
järnålder (ex Nielsen m fl 1994). Om vi ser till den 
andra ändan av den aktuella perioden finner vi att 
det i Grimeton, liksom i Slöinge, finns klara tecken

på en radikal, strukturell förändring under sen vi
kingatid/äldre medeltid. I Grimeton verka det dock 
mer handla om brott i platskontinuitet för vissa 
funktioner medan andra flyttas över till trakten 
kring Grimetons kyrka. Här har sannolikt kungale- 
vet varit lokaliserat och det finns indikationer på 
en tidigmedeltida bebyggelse vid kyrkan och ett 
stycke mot norr finns en vikingatida silverskatt.

Här ska slutligen nämnas att man föreslagit 
att det av Jordanes omnämnda athelmil skulle syfta 
på Himlebygdens innevånare (Svennung 1967, 
Särlvik 1982, Callmer 1991b:260).

Ytterligare två av Jordanes folkgrupper eller 
politiska bildningar kan knytas till Halland. Man 
har föreslagit att landskapet fått sitt namn efter 
Hallin, en grupp eller ett område som kan knytas 
till det största sammanhängande slättområdet i Hal
land, nämligen området runt Laholm samt trakten 
kring Halmstad. Det har också föreslagits att detta 
område omfattar flera grupper som slutit sig sam
man i ett stamförbund eller motsvarande (Callmer 
1991b:260ff). Finns det då orter inom detta om
råde som i ett centralområdesperspektiv kan vara 
av intresse?

Centralt i sydligaste Hallands slättområde 
ligger Laholm, som var ett av Hallands kungalev, 
en ort som under medeltid fick stadsprivilegier. 
Strax öster om staden, på båda sidor om Lagan, 
finns fynd och ortnamn som indikerar ett område 
med centrala funktioner under yngre järnålder (fig 
24). Det rör sig norr om Lagan om exklusiva ädel- 
metallfynd vid Lejeby från romersk järnålder och 
folkvandringstid (Arbman 1954, Fabech 1994), 
denarfynd (Westergaard 1992) och ortnamn som 
Ala och Hov. Under sen järnålder och äldre medel
tid förskjuts tyngdpunkten mot väster till stads- 
området vid Laholm, där sedan kungalevet, Laga- 
holm och staden anläggs. Strax intill stadsområdet
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finns dessutom en Köpingeort. Laholmsområdet 
är ännu oanalyserat men det finns topografiska lik
heter mellan Slöinge och Grimeton. En annan as
pekt man kan peka på som även förekommer längre 
norrut är att de centrala funktionernas lokalisering 
förskjuts under vikingatid eller äldre medeltid, i 
det här fallet mot den plats som sedan får stadspri
vilegier.

Längre norrut, inom det område som anses 
behärskats av Hallin, finns ett av Hallands tre brak- 
teatfynd. Fyndplatsen ligger i Trönninge, strax sö
der om Halmstad (fig 24). Intill Trönninge ligger 
det stora Påarpsgravfaltet med yngre järnålders- 
dateringar och ett vapenfynd från romersk järn
ålder. Gravfältet är med sina 229 anläggningar 
(1934) ett av landets största klapperstensgravfält. 
Det ligger till skillnad från vad som är normalt för 
järnåldern, med en medveten exponering ut mot 
havet (Arbman 1954, Lundborg 1966). Även Trön
ninge ligger nära havsstranden. Miljön vid Trön- 
ninge/Påarp bildar en av få miljöer i Halland med 
centralplatsindikationer och yngre järnåldersda- 
tering i en maritim miljö. Detta underströks nyli
gen då man vid en undersökning intill brakteat- 
fyndplatsen fann en järnåldersboplats med bl a en 
degel. Från boplatsen föreligger tre dateringar (14C 
och OSL) från förromerskjärnålder, yngre romersk 
järnålder respektive folkvandringstid/vendeltid 
(Carlie 1995). Utan tvivel har man här undersökt 
en del av en boplats som mycket väl kan ha haft 
samma karaktär som den i Slöinge. Det är där fres
tande att se det monumentala Påarpsgravfaltet och 
den ”brakteatförande” Trönningeboplatsen som 
delar av ett och samma centralområde.

I ett tänkt Hallin, som inkluderar Halmstad- 
trakten bör de tidigare nämnda Har plinge och 
Söndrumfynden legat i territoriets norra utkant (se 
sid 41, fig 24).

Även i den norra länsdelen finns indikatio
ner på centralområden som kan svara mot den 
grupp som Jordanes kallar Fervir (fig 24, Callmer 
1991b, Fabech 1991). Kring Kungsbacka!]orden 
finns ortnamn som Onsala tillsammans med ett 
brakteatfynd (Äskatorp) samt andra guldfynd som 
en guldspiral (Voxlöv) och en guldberlock (Älvs
åker). Vidare finns ett par större högar vid Hög
landa, strax norr om Kungsbacka som skulle kunna 
indikera en rik bebyggelse från yngre järnålder. 
Indikationer på vendel-, vikingatida och tidigme
deltida bebyggelse med särskilda funktioner finns 
också från IJärås Bräcka och Varia, alla belägna intill 
Kungsbacka!] orden.

Förutom de nämnda hypotetiska centralom
rådena finns andra platser som kan vara värda att 
nämna, exempelvis Åsby, norr om Varberg, med 

en storhög från 600-talet (muntligt meddJohan Call
mer) vid ett potentiellt vadställe och brakteatfynden 
från Maen i Ölmevalla. Dessa fynd ligger ett stycke 
utanför det som kan uppfattas som bygdernas/terri
toriernas centrala delar. Det finns dock mycket som 
tyder på att en del av maktmanifestationerna ska 
sökas i bygdernas ytterområden. Att manifestera 
makten kan som redan nämnts bestå av strategiskt 
lokalisera olika funktioner till platser där man opti
malt kan kommunicera maktens budskap. Maktens 
manifestationer i landskapet är en av de aspekter 
som kommer att behandlas i anslutning till arbetet 
med Slöingeboplatsen.
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Borgs socken
- förändringar i tid och rum 200-1200 ekr
Karin Lindeblad

INLEDNING. Denna artikel behandlar ett område, 
Borgs gamla socken, som har sysselsatt mig och 
många andra arkeologer i samband med ett motor
vägsbygge väster om Norrköping i Östergötland.

Utifrån den fornlämningsbild som fanns före 
våra undersökningar och de få skriftliga belägg som 
fanns att tillgå gav området en bild av ett landskap 
präglat av de många hällristningarna och den medel
tida borgen Ringstadaholm. En skriftlig källa från 
år 1333 omnämner att kung Magnus Eriksson pant
satte sina gods i Borg i samband med ett byte med 
biskop Karl i Linköping. Denna källa har tolkats så 
att Borg vid denna tidpunkt var kronogods och inte 
kungens privata egendom (Norden 1929:17, Fritz 
1973:89).

Informationen om områdets särställning, un
derjärnålder och tidig medeltid, låg väl dold i åker
marken. Efterhand som utgrävningarna fortskred 
lades pusselbit efter pusselbit på plats och Borgs 
socken framträdde alltmer som ett område som hyst 
en rad maktfunktioner under en lång tidsperiod. 
Lokalerna med maktfunktioner kommer fortsätt
ningsvis att benämnas centralplatser. Med central
platser menas här lokaler som haft särskilda funk
tioner i förhållande till det omgivande samhället. 
Dessa funktioner har varit av olika karaktär, reli
giös, ekonomisk, militär eller administrativ i syfte 
att kontrollera människor och/eller territorier. Plat
serna kunde också ha benämnts hövdingagårdar, 
stormansgårdar etc men jag har valt det mer neut
rala ordet centralplats eftersom det ännu saknas

definitioner för hur dessa termer ska användas (Näs
man 1991a:376,1991b:170). Relationen mellan cent
ralplatserna och den omgivande bebyggelsen kom
mer inte att diskuteras.

Syftet med artikeln är att se hur makten i 
Borgs socken har tagit sig arkeologiskt uttryck och 
förändrats över tid samt hur centralplatserna har 
varit placerade i landskapet under olika tidsperio
der. Tidsavsnittet som jag kommer att behandla är 
främst perioden 200-1200 e kr, en tidsperiod när 
det skedde stora förändringar i samhället. Enligt 
Andrén förändrades maktens grundvalar under 
denna tidsperiod från att under förhistorisk tid ha 
grundat sig på sammanslutningar och kontroll över 
människor, utan rumslig förankring, till att under 
medeltiden även grunda sig på en territorialisering 
av landskapet (Andrén 1987:23ff). Centralplatserna 
i Borgs socken kan i viss mån spegla denna föränd
ring.

Nedan följer först en kort översikt om forsk
ningen kring centralområden och centralplatser i 
Östergötland för att ge en bakgrund till undersök
ningarna i Borg och till nästföljande artikel. Be
greppen som använts i översikten, t ex centralom
råden, protogods och hövdingagårdar är de aktuella 
författarnas egen terminologi och i de fall som de 
har förklarats har jag återgivit deras definitioner.

Efter översikten återgår vi till Borgs socken 
och det arkeologiska materialet redovisas lokal för 
lokal. I den sammanfattande diskussionen gör jag 
ett försök att visa hur makten har rört sig i landska-
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pet över tid och i rum i just denna trakt. I nästföl- 
jande artikel gör Ann-Lili Nielsen utblickar i ett stör
re område i syfte att försöka se om företeelserna i 
Borg är unika i Norrköpingsbygden eller om det 
går att spåra liknande områden med centralplatser. 
Nielsen har dessutom skrivit kapitlet, Kulten i Borg, 
i denna artikel.

CENTRALOMRÅDEN OCH CENTRALPLAT
SER I ÖSTERGÖTLAND, KORT FORSKNINGS
ÖVERSIKT. De fasta fornlämningarna i Östergöt
land uppvisar en tydlig koncentration till jordbruks
bygden i mellersta delen av landskapet. Norr och 
söder därom ligger stora skogsområden. Med ut
gångspunkt i de registrerade fornlämningarna, 
framför allt de förhistoriska gravarna, har Åke Hyen- 

strand delat in landskapet i arkeologiska regioner 
eller bygder (fig 25). Östergötland delas in i tre 
huvudbygder. Till dessa tillkommer ett vikingatida 
kolonisationsområde kring sjön Åsunden (Hyen- 
strand 1984:38).

100 km

Fig 25. Östergötland indelat i tre arkeologiska regioner eller 
bygder. Efter Hyenstrand 1984. Renritning Mari-Anne Grönwall.

Inom de tre huvudbygderna finns de central
områden som flera forskare har pekat ut. Redan 
1925 gjorde Norden en indelning av Östergötland 
i centralområden under bronsåldern (fig 26). I sin 
studie använde han sig av lösfyndens spridning 
under den aktuella perioden (Norden 1925:126).

Efter Norden har Birger Nerman, Thomas 
B Larsson och Nicholas Nilsson gjort studier av 
centralområden i landskapet. Med hjälp av sprid- 
ningskartor över fasta fornlämningar och lösfynd, 
framför allt från bronsålder och äldrejärnålder, har 
de i stort sett skisserat samma tredelning av land
skapet (sammanfattat av Kaliff 1992:107). De tre 
tydligast urskiljbara områdena är:
1 Slättbygden i västra delen av landskapet kring 

sjön Tåkern och söderut mot Hästholmen.
2 Jordbruksbygden kring Linköping, söder och syd

väst om Roxen.
3 Västra delen av Vikbolandet och området mellan 

B råviken och sjön Glan, dvs området kring Norr
köping. Inom detta område ligger Borg.

Inom dessa centralområden, som egentligen 
bara speglar en förtätad fornlämningsbild, har flera 
forskare identifierat centralplatser från bronsålder 
och yngre järnålder.

Under bronsåldern har hällristningsområdet 
Himmelstadlund vid Motala Ström i Norrköping 
utgjort en ytterst strategisk punkt för kontakterna 
kring Östersjön med götalandskapen. Området kan 
ha fungerat som en omlastningsplats och ”marknads
område” för långväga kontakter och varor mellan 
Vättern och Östersjön. Kommunikationsleden kont
rollerades möjligen från en hövdingagård i det väst
ra centralområdet, kring sjön Tåkern (Larsson 
1993:1 lOff).

Under 500-600-talen har man velat se Lin- 
köpingstrakten som det viktigaste området i Öster
götland (Nerman 1957:154ff). Det är vid denna tid
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F/g 26. Östergötlands tre centralområden med tre hypotetiska storgods från yngre järnålder. Efter Norden 1925 och 
Hyenstrand 1989. Renritning Mari-Anne Grönwall.

som Jordanes skrev sin goterhistoria och nämner 
oslrogothae, östgötarna. Denna källa tolkade Ner- 
man så att Östergötland vid denna tidpunkt bebod
des av en ”självständig folkstam” med ett huvud
centrum i trakten kring Ledberg. Argumentet för 
detta var att det där finns ett stort antal storhögar 
från yngre järnålder. Utanför en av storhögarna 
har det hittats en guldfingerring från 600-talet e kr. 
På ringen sitter en rund guldplatta som är en av
bildning av ett merovingiskt mynt. Även om ringen 
inte direkt daterar högen sluter sig Nerman till att 
”en mycket förnäm person” haft med platsen att 
göra under 600-talet.

Det kommunikationsmässigt gynnsamma läget 
mitt i landskapet, där Motala Ström, Stångån och 
Svartån möts, kan säkerligen förklara Ledbergs pla
cering i landskapet (fig 26).

Nerman menade också, utan att specificera 
sig närmre i tid, att platsen för själva Linköping så 
småningom skulle ha övertagit Ledbergs roll som 
centrum för hela Östergötland (Nerman 1957:164).

En nyupptäckt skeppsättning från vikinga
tiden nordost om Linköping, Östergötlands största, 
förstärker ytterligare denna bild av Linköping som 
en tidig centralplats. Skeppsättningen har legat kom
munikativt strategiskt till, vid det gamla vadstället
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Fig 21. Den medeltida häradsindelningen i Östergötland, Borgs socken ligger i östra kanten av Memmings härad. EfterTorsten 
Andersson 1982.

över Stångån, för resande landvägen österifrån. Vid 
samma utgrävning fanns i en grav ett terra sigillata 
kärl som indikerar att platsen varit betydelsefull un
der en längre tidsperiod (Helander & Zetterlund 
1995:48ff).

Det är också till Linköping som den kyrkliga 
makten väljer att lägga sitt biskopssäte. Platsen om
talas som biskopssäte i den sk florenslistan omkring 
1120. Det faktum att östgötarnas tingsplats fanns 
här förstärker bilden av en tidig centralort även om 
Linköping som stad är relativt sen. Först år 1300 
nämns ett borgerskap och stadens sigill (Anders
son 1990:46ff).

Åke Hyenstrand har i en artikel om riksbild- 
ning och arkeologiska material gjort ett försök att 
gå ett steg vidare med sin indelning av bygdeom- 
råden med att definiera sk protogods eller järn- 
åldersgods inom dessa. För att peka ut hypotetiska 
storgods från yngre järnåldern har han använts sig 
av storhögarnas spridning i landskapet. För Öster
götlands del nämns återigen Ledbergsgodset, Hög- 
bygodset och Vikbolandsgodset (fig 26).Järnålders- 
godsen är hypotetiska men platserna kan ha varit 
säten för lokala stormän med stort inflytande över 
produktion och varuutbyte inom sina respektive 
områden (Hyenstrand 1988:165ff).
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Under medeltiden klarnar bilden av landska
pets territoriella gränser med en indelning i hära
den. Borgs socken ligger då i den yttersta utkanten 
av Memmings härad (fig 27). Frågan om när härads- 
indelningen har skett är omdiskuterad men under 
medeltiden bör systemet ha varit fullt utvecklat. En 
del forskare anser att indelningen har införts re
dan under tidigare delen av vikingatiden (Anders
son 1983:4ff). Det är först under medeltiden, en
ligt Andrén, som man kan börja räkna med en terri- 
torialisering av landskapet. Under den förhistoriska 
tiden grundar sig samhället på sammanslutningar 
och kontroll över människor utan rumslig förank
ring (Andrén 1987:23).

CENTRALPLATSER I BORGS SOCKEN. Nedan 
följer en beskrivning av Borgs gamla socken utifrån 
topografi, fornlämningsbild och kulturgeografiska 
iakttagelser. Därefter följer en genomgång av de plat
ser som jag karakteriserar som centralplatser och 
slutligen en sammanfattning och tolkning av dessa.

De platser som jag kommer att ta upp, som 
alla var på sitt sätt skiljer sig från det omgivande 
samhället, är i tur och ordning (fig 28 och 29):
• Skälv - ett gravfält från äldre järnålder.
• Borg - gården som var kungsgård under 1300- 

talet, med en kontinuitet bakåt i tiden till yngre 
järnålder.

• Borgs Skans - en jordvallsanläggning från yngre 
järnålder.

• Herrebro - ett verkstadsområde med specialiserat 
hantverk från yngre järnålder.

Borgs gamla socken. Borgs socken var, innan den slogs 
samman med grannsocknen Löt kring år 1800, en 
liten socken enligt Broocman endast knappt 4x2,5 
km stor (Broocman 1760:508). Om hans storleks
angivelse är riktig har Borg varit den minsta sock

nen i Östergötland. Socknen nämns första gången 
i det skriftliga källmaterialet år 1477. När jag fort
sättningsvis nämner Borgs socken är det den äldre 
som avses.

Socknen består idag till största delen av upp
odlad åkermark (fig 28). Det äldsta kartmaterialet 
ger en likartad bild. Åkermarken består till stora 

delar av varvig lera och finmo och sand och är 
mycket bördig. God avkastning från jordbruket an
ses allmänt vara en förutsättning för uppkomsten 
av områden med centrala funktioner. En annan för
utsättning för området kan ha varit lågteknisk järn
produktion. Det finns sentida uppgifter om att man 
har brutit sjömalm i Glan och närliggande sjöar 
(Nilsson 1990:334). Möjligen har detta skett redan 
under förhistorisk tid.

Området ligger kommunikationsmässigt väl 
placerat. För att ta sig vattenvägen in i landskapet 
från Östersjön och B råviken måste först ett fall pas
seras vid Knäppingsborg i Norrköping (fig 29). 
Norrköping är en medeltida stad som fick stads- 
privilegier år 1350. Den äldsta delen av staden har 
troligtvis legat just kring detta fall (Broberg 
1984:54ff).

Nästa fall ligger i Strömmen mellan Borgs 
säteri och Fiskeby. Därefter ligger vattenvägen öp
pen vidare in i landskapet, via Glan och Roxen. Vid 
Fiskebyfallet har det åtminstone sedan mitten av 
1600-talet funnits fasta fisken och kvarnar.

Genom socknen har också den betydelsefulla 
landvägen mellan Norrköping och Linköping gått. 
Under medeltiden var denna en del av eriksgatan 
(Kraft 1946:39). I det äldsta kartmaterialet från 
1600-talet har vägen löpt rakt genom socknen från 
Herrebro in mot Norrköping. Med tanke på forn- 
lämningsbilden och de äldre byarna bör den i äldre 
tid ha gjort en krök upp mot Skälv och Borgs säteri 

(fig 29).
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Fig 28. Flygfoto över norra delen av Borgs socken. Fotot är taget från Norrköping, i övre högra hörnet skymtar sjön Glan. 
Foto Jan Norrman.

En analys av det äldre kartmaterialet visar 
att den äldre socknen bestod av sju enheter. Den 
största byn var Borg med 7 hemman, Eneby hade 4 
1/2 hemman, Skälv 5, Högby 2, Brotorp (Herre
bro) 1 och Kättsätter 1 (fig 29). I Motala Ström, vid 
Fiskebyfallet fanns kvarnar och fasta fisken. Alla 
hemman var av krononatur utom Kättsätter som 
har legat perifert i förhållande till de andra byarna, 
någon kilometer söderut (Toliin 1994) .

Dessutom fanns en enhet utan bebyggelse, 
Hushagen, som var ett mantal kronoäng. Denna 
enhet låg väster om Borgs by, mitt emot den medel
tida borgen Ringstadaholm. Förleden i namnet 
Hushagen bör syfta på ett stenhus. Det ligger nära

till hands att härleda namnets ursprung till Ring
stadaholm.

Ett annat alternativ är att namnet syftar på 
den ”vaktkur” som har legat på Kurberget vid Kur
viken (fig 29). Detta torn, som enligt uppgift ska 
ha varit uppfört i medeltida murningsteknik, för
stördes närjärnvägen byggdes (Ridderstad 1918:782). 
Huruvida detta stentorn har hört till Ringstadaholm 
eller om det har varit en föregångare till borgen är 
svårt att uttala sig om. Vad som emellertid verkar 
stå tämligen klart är att Ringstadaholm, när det 
nämns i det skriftliga källmaterialet under 1300- 
talet, hör till gården Ringstad norr om Motala 
ström (Norden 1929:17).
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Fig 29. Norra delen av Borgs socken med gravfält, bytomter och äldre vägar inlagda. Renritning Mari-Anne Grönwall.

En egendomlighet är att byarna i Borgs 
socken saknar egentlig utmark. I stället fanns det 
långt fram i tiden en gemensam sockenallmänning 
som låg söder om vägen till Norrköping. Denna 
typ av allmänning faller utanför det gängse mönst
ret för allmänningar i götalandskapen. Bakgrun
den till sockenallmänningen i Borg kan vara att det 
har funnits en större äldre enhet som bestod av 
stora delar av det som senare blev Borgs socken. 
Det stora inslaget av kronohemman utgör ytterli
gare en indikation på detta (Toliin 1994).

De tidigare kända fornlämningar som domi
nerar kulturlandskapet i Borg och visar på centra- 
litet inom området är, som ovan nämnts, de många

hällristningarna och den medeltida borgen Ring- 
stadaholm. Kungsgården i Borg utgör ytterligare 
en indikation på områdets särställning.

Lämningar från en till synes ordinär bebyg
gelse, gravfält och bytomter, finns på flera av Im
pedimenten i området. Några av dessa undersök
tes också i samband med motorvägsbygget (bl a Lin
deblad 1995, Lindgren Hertz 1993, Ängeby 1994 b).

Skälv- ett gravfält från äldre järnålder. Den histo
riskt kända gården Skälv ligger på en markant för
höjning, med vidsträckt utsikt, mitt i odlingsland
skapet. Liksom de flesta av byarna i Borg omnämns 
den i skriftligt källmaterial under medeltiden och
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Fig 30. Några av fynden från den rika kvinnograven i Skälv; 
en guldberlock, en armring ett remändebeslag och en bältesölja.
I graven fanns dessutom en bronsnyckel, en järnhank och 
beslag till ett skrin, fyra glaspärlor och ytterligare en identisk 
armring. Skala 1:1. Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.

enligt de äldsta uppgifterna bestod byn av fem går
dar, alla av krononatur (Toliin 1994).

Ortnamnet Skälv är ovanligt. I Östergötland 
finns bara tre och anses antingen beskriva en natur
formation, klippa eller höjd. Den andra tolkningen 
är att ortnamnet betyder vakttorn (Franzén 982:111).

Ett par hundra meter från gården Skälv un
dersöktes ett tidigare helt okänt gravfält från yngre 
bronsålder och äldre järnålder med en intilliggande 
boplats (fig 29). Gravfältet låg i åkermark, skadat 
av många hundra års plöjning. Två gravar, båda 
från de första århundradena e Kr, särskiljer sig ifrån 
de övriga genom sitt fyndmaterial (Kaliff 1993:28).
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Den ena är en kvinnograv med för Östergöt
land särdeles rika gravgåvor (fig 30). Den döda hade 
bl a fått med sig en guldberlock i filigranteknik, 
den hittills enda funna i sitt slag i landskapet. Ber
locken är daterad till den äldsta delen av yngre ro
mersk järnålder. Denna typ av smycken har möjli
gen använts vid brudköp eller som morgongåva 
(Andersson 1995:22ff).

Guldföremål, liksom romerska importföre
mål, anses vid denna tid ha spridits genom sociala 
relationer inom eliten i samhället (Näsman 1991a: 
325).

I kvinnograven fanns dessutom två stycken 
armringar i brons som saknar paralleller i Skandi
navien men som möjligen kan ses som en variant 
på de sk östgermanska ”schildkopfringarna” (An
dersson 1995:31).

Den andra graven som skiljde ut sig var en 
vapengrav som dessutom var den enda skelett
graven på gravfältet. Graven innehöll en sköld
buckla av en ovanlig typ som möjligen härrör från 
södra eller sydöstra Polen och dateras till det första 
århundradet e Kr.

I flera av de andra gravarna fanns det krum- 
knivar ofta i kombination med prylar och nålar. 
Dessa fynd, som i Sverige i huvudsak finns från Ös
tergötland, Västergötland och på Öland, har satts i 
samband med läderhantering, en specialiserad 
syssla vid sidan av jordbruksproduktionen. Möjli
gen har det funnits en uttalad vilja att markera sin 
status i jordelivet och även i gravarna genom dessa 
föremål (Kaliff 1993:28).

En jämförelse av områden med krumknivar 
och importföremål från romarriket, visar att dessa 
båda fyndgrupper i stort har samma spridning. Av 
detta har slutsatsen dragits att det förekommit en 
betydande export av läder och hudar till romarri
ket från dessa områden (Hagberg 1967:12Iff,
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Hedeager 1990:204). Den rika kvinnograven från 
200-talet i Skälv är sannolikt en spegling av ett väl
stånd som har grundat sig på en organisation av 
denna handel. Vapengraven från århundradet innan 
förstärker denna bild.

Det är egentligen bara under 200-talet som 
gravfältet i Skälv kan sägas spegla en elitär miljö. 
Detta kan bero på att hela gravfältet inte är under
sökt men kan givetvis också visa ett reellt faktum, 
en tillfällig maktstruktur som kanske framför allt 
ska ses som en bakgrund till de yngre centralplat
serna. Några andra platser som kan spegla en elit i 
samhället från denna tid har inte undersökts i om
rådet.

Någon gång i övergången mellan yngre ro
mersk järnålder och folkvandringstid upphör be
gravningarna på gravfältet i Skälv. Ett nytt gravfält 
anläggs i utkanten av det som i det äldsta kartmate
rialet är Skälvs ägor. Gravfältet, också det skadat av 
många hundra års plöjning, innehöll högst ordi
nära gravgåvor och har tolkats som en efterföljare 
till det äldre gravfältet (Ängeby 1994 b: 18).

Detta bör betyda att gården vid Skälv senast 
vid denna tidpunkt har spelat ut sin roll och det är 
också efter denna brytningstid som tre nya central
platser med olika funktioner anläggs i området - 
gården i Borg, Borgs Skans och Herrebro. De två 
senare har troligen varit knutna till gården i Borg. 
Dessa nya platser har alla legat vid kommunikativt 
strategiska punkter i landskapet till skillnad från 
Skälv som har legat mitt i odlingsbygden.

Gården i Borg. Ortnamnet Borg ska enligt Franzén 
härröra från en fornborg, dvs Borgs skans (Fran
zén 1982:23). Gården i Borg har legat vid en mar
kant förhöjning i landskapet, något indraget från 
Motala ström och Fiskebyfallet. Undersökningsom
rådet ligger direkt söder om gamla Borgs kyrka,

som det numera inte finns något kvar av ovan mark. 
I det äldsta kartmaterialet från år 1649 finns ingen 
bebyggelse markerad här utan området har använts 
som åker och kalvhagar (fig 31). Nordost om under
sökningsområdet har Borgs by legat. Byn bestod 
av sju enheter, samtliga av krononatur. Utgrävningar
na berörde alltså inte byn utan en bebyggelse direkt 
söder om kyrkan och byn.

Av kartan från år 1700 framgår det att åker
marken har varit skiftad enligt solskiftesprincipen 
och att alla hemman i byn inklusive prästgården 
har ingått. Åkrarna brukades i tvåsäde och inägo- 
marken var indelad i ett östergärde och ett väster
gärde.

Borgs gamla kyrka revs i början av 1800-talet 
när Borgs och Löts socknar slogs samman. En teck
ning av kyrkan från senare delen av 1600-talet är 
den enda kända avbildning som finns (fig 32). Här 
framgår det att kyrkan har varit tornlös och har 
haft ett litet vapenhus i väster. Den har varit unge
fär 17,5x7 meter stor. Det utseende som kyrkan har 
på bilden bör den inte ha fått förrän tidigast under 
1200-talet (Nisbeth 1982:12).

Gården i Borg träder fram i det skriftliga käll
materialet år 1333. Kung Magnus Eriksson pant
satte då sina gods i Borg vid ett byte med biskop 
Karl i Linköping. Några månader senare återtog 
kungen godsen i Borg med motiveringen att ”han 
behövde dem”. Birgitta Fritz har i sin avhandling 
tolkat källorna så att Borg varit kungsgård vid denna 
tid, dock utan att kunna tillskrivas någon bestämd 
roll i förvaltningen (Fritz 1973:83). Även Norden 
ansåg att källorna bör tyda på att Borg har varit ett 
kronogods och alltså inte Magnus Erikssons privata 
egendom (Norden 1929:17).

Vid våra utgrävningar vid nuvarande Borgs 
säteri visade det sig att gården i Borg anlades redan 
på 600 - 700-talen e Kr och fanns sedan hela medel-
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Till kvarnarna

Mot Ringstaholm

Mot Eneby

och Skälv Mot landsvägen 
som går till 
Linköping - Norrköping

I Kyrka
Mot landsvägen 
som går till 

Linköping - NorrköpingGård

Hus framkomna vid arkeologiska 
undersökningar år 1992-93

□ a Skede 3

Skede U

Fig 31. Borgs by efter en karta från 1649 med de undersökta bebyggelselämningarna markerade söder och sydväst om kyrkan. 
Renritning Mari-Anne Crönwall.

tiden igenom, även om gårdens uttryck för makt 
har varierat över tid. Bebyggelsen genomgick en 
omstrukturering under tidig medeltid. Denna för
ändring verkar vara samtida med övergivandet av 
den förkristna kulten till förmån för kristendomen. 
Den förkristna kulten har i Borg lämnat tydliga spår 
efter sig med bl a en depå av närmare 100 amulett
ringar. Till depån hör en hel miljö med järnfram-
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ställning, smide och en kultbyggnad. När denna 
byggnad övergavs strukturerades gården om, möjli
gen i samband med att en träkyrka uppfördes.

Gården har redan under yngre järnålder va
rit uppdelad på flera hus, vart och ett med sin funk
tion. Från denna period undersöktes lämningar 
efter fem stycken byggnader (se fig 31). Byggnads- 
skicket har varit varierat med dels ett stolpburet
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Fig 32. Den enda bevarade avbildningen av kyrkan i Borg, 
teckningen är gjord under 1600-talet. Renritning Mari-Anne 
Grönwall.

hus och dels byggnader som har burits upp av en 
stensyll. För en mer ingående beskrivning av utgräv
ningarna av gården i Borg hänvisas till rapporten 
”Kungens gods i Borg - om utgrävningarna vid 
Borgs säteri” (Lindeblad och Nielsen i manus).

Kulten i Borg. En av de byggnader från yngre järn
ålder som undersöktes i Borg tolkades som ett hus 
knutet till den förkristna kulten vid gården. Dis
kussionen om kultbyggnader överhuvudtaget fun
nits har länge förts (jfr Olsen 1966, Holtsmark 1970, 
Gräslund 1992). Olsen menade att den förkristna 
kulten bedrevs på heliga platser under bar himmel 
och att det inte fanns kultbyggnader inom det 
germanska området. Han menade att de uppgifter 
som finns är sena och osäkra och att de förmodli
gen ofta var påverkade av kristendomen (Olsen 
1966:82ff). Frågan om kultplatskontinuitet från för- 
kristen tid till kristendomens införande har också 
berörts i dessa sammanhang. Några frågor som 
ställts är bl a om byggandet av en kristen kyrka va
rit en följd av att här funnits en kultplats, av att 
marken ägdes av en storman etc (Brink 1992:121). 
I Fabechs studie över förändringar i religionsutöv
ning i Danmark från förkristen tid till kristendo
mens införande tas den senare av dessa frågor upp.

Hon menar också att det stora brottet i religionsut
övning inte skedde under sen vikingatid, vid intro
ducerandet av kristendomen, utan var en process 
som pågått sedan folkvandringstid (fig 33). Då över
gavs successivt de tidigare offerplatserna, som haft 
en tusenårig kontinuitet. I stället uppträder nya fynd 
på boplatser, som ex guldgubbar, vilka har en klar 
anknytning till kulten. Detta kan tyda på att det 
ledande skiktet under folkvandringstid har tillskan
sat sig så stort inflytande och makt att man även 
hade möjlighet att institutionalisera kulten (Fabech 
1994:174). Inspirationskällan till denna förändring 
i valet av sakrala platser kan möjligen sökas på kon
tinenten. Här uppfördes och ägdes de första kyr
korna av stormän och kungar. En kyrka var en privat
persons egendom och kunde köpas och säljas. Re
dan konciliet i Braga år 572 utfärdade bestämmel
ser om att kyrkor som uppförts av vinningslystnad 
och inte av religiösa skäl inte skulle konsekreras 
(Brink 1990 b:75). De lokala stormännen i Norden 
kan, med insikt i och erfarenhet av europeiska för
hållanden, förmått att knyta de religiösa handlingar
na till sin egendom, utan att det innebar en annekte
ring av kristendomen (Fabech 1991:292).

Om detta skett så tidigt som under 600-talet 
för Borgs del vet vi inte. Den byggnad som under
söktes vid gården och som kan knytas till en kul
tisk funktion är genom fynd och 14C-analyser date
rad till sen vikingatid. Vi vet heller inte säkert om 
denna kult enbart har varit till för dem som varit 
bosatta på gården i Borg. Den här typen av byggna
der och fynd, som presenteras här, är i dag i stort 
sätt unika och förekommer inte på ordinära agrara 
boplatser från yngre järnålder. Det är därför tro
ligt att det på gården i Borg suttit en storman som 
genom att kontrollera de religiösa handlingarna 
även kunnat kontrollera människor, möjligen inom 
den enhet som i stort omfattar Borgs gamla socken.
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F/g 33. Modell över sakrala platsers placering inom en centralbygd från 200 - 1200-tal i Sydskandinavien. Ur Fabech 1991.
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HUS 6

i HUS 5

! ) S: i HUS 7

Fig 34. Plan över kulthuset (HUS 5),gårdsplanen, amulettringar och järnframställningsugnar (A 124 och Alli). Dessutom visas 
fördelningen av könsbestämda svin. Renritning Mari-Anne Crönwall.
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Hus knutet till kulten. Huset, som vi tolkat som en 
byggnad knuten till kulten var ca 6x7,5 m stort och 
orienterat i nord-sydlig riktning med en öppning i 
västra delen (fig 34, HUS 5). Den har varit uppförd 
på syli, sannolikt i knuttimmer. Byggnaden var upp
förd på en stenlagd gårdsplan som var ca 1000 m2 
stor. På gårdsplanen, väster om huset, fanns en depå 
med 98 amulettringar och ca 75 kg obrända djur
ben. Huset har förmodligen varit uppdelat i två 
rum, rester efter en gång syns i mittdelen av huset. 
Golvet i huset har varit stenlagt, med rundade ste
nar. En klar skillnad kunde urskiljas i stenmaterialet 
innanför syllarna och utanför huset. Samma typ av 
sten fanns även ett stycke utanför husets ingångs- 
del i en ”verandaliknande” utbyggnad. På den östra

långväggen fanns ett fundament av kraftiga flata 
stenar som möjligen har utgjort grunden till ett 
altare. I husets södra del låg två stycken amulett
ringar. I övrigt var huset helt fyndtomt. Att bygg
naden har tolkats som ett hus knutet till kulten är 
förutom de två amulettringarna även den miljö som 
omger byggnaden. Till denna miljö hör en depå av 
amulettringar samt ett rikligt och unikt benmaterial.

Amulettringar. Utanför husets västra del fanns intill 
en bergsklack en depå med 98 eldstålsformade amu
lettringar (fig 35 och 36). Depåer av den här typen 
av amulettringar är i dag den hittills största i sitt 
slag i Sverige.
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F/g 36. Bildsten från Lärbro på Gotland, möjligen visar den hur amulettringarna har använts.

Den vanligast förekommande fyndkontexten 
för den här typen av amulettringar och amuletter 
tycks annars vara att de är placerade enstaka i gra
var eller i golvlagret i byggnader. En studie av minia- 
tyrskäror från yngre järnålder i Mälardalen visar 
att gravfältsfynd är den klart vanligaste fyndkontex
ten för den typen av amuletter (Isaksson 1992:12).

Liknande deponeringar av amulettringar 
som vi ser i Borg, intill bergklackar, har också note
rats på Helgö (Holmqvist 1979:56) och på Sanda- 
boplatsen i Uppland (Åqvist, muntl). På senare tid 

har även en av byggnaderna på Sandaboplatsen 
tolkats som en byggnad knuten till kultiska funk
tioner. Denna byggnad är i sin planlösning mycket 
lik kulthuset i Borg, framför allt vad gäller funda
mentet i östra delen av huset. Boplatsen i Sanda är 
daterad till mellan 500 och ca 1200 e Kr.

Alla amulettringar som hittades i Borg har 
varit ihopsmidda av två delar och har då fått en 
eldstålsliknande form som kan vara en symbol för

den renande och livgivande elden. Som delar liknar 
de en skära som har en anknytning till fruktbar- 
hetskulten (Gräslund 1993:190). Några av hängena 
är yxformade och symboliserar troligen guden Tor.

En hel del av amulettringarna är inte färdiga, 
utan bör betraktas som halvfabrikat. I depån fanns 
även en hel del järnslagg, som sannolikt är smides- 
slagg. Ett par anläggningar utanför huset är kopp
lade till järnframställning eller smide. De är till for
men mycket lika sk schaktugnar som används vid 
järnframställning.

Klart är att amulettringarna är deponerade 
både som färdiga och som halvfabrikat. I det sam
manhanget är det även av intresse att studera järn
smedens roll i det förhistoriska samhället. Järn
smeden ansågs stå i förbindelse med övernaturliga 
makter och att smida ansågs som en närmast över
naturlig konst (Christiansen 1982:263, Burström 
1990). Särskilt duktiga smeder ansågs dvärgarna 
vara. Två dvärgar, Sindre och Broek har smitt gu-
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darnas största dyrgripar som Frös galt, Tors ham
mare och Odens spjut (Holtsmark 1970:56). Även 
Völund, som anses vara alvernas konung, omtalas 
som mästersmed (Völundskvädet strof 20).

De föremål och anläggningar som vi hittat 
vid kultbyggnaden i Borg representerar hela proces
sen; från järnframställning till smide, deponering 
av amuletter, slagg, offer av djur och kultbyggnaden 
som en del av kulten i Borg. Ett citat hämtat ur den 
poetiska Eddan i översättning av Björn Collinder 
speglar väl den situation vi ser i Borg. Citatet är 
från Völvans spådom 7:e strofen:

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

Benmaterialet. På den stenlagda gårdsplanen utan
för huset fanns ca 75 kg djurben bevarat. En preli
minär osteologisk rapport visar att det bestod av 
en ovanligt stor del skallar och käkben i förhållande 
till övriga matrika delar, vilket antyder att det inte 
rör sig om vanligt matavfall. Dessutom förekom 
mycket ben från häst och hund. Från hund fanns 
samtliga kroppsdelar representerade. Dessa var från 
storleksordningen knähundar upp till vargstorlek 
och representerade ett tiotal individer. I åtminstone 
ett fall har det kunnat konstateras att hunden blivit 
halshuggen. På två fragment finns även huggspår 
vid bäckenpartiet på hunden. Hundben förekom
mer normalt inte bland benmaterial från boplat
ser. Hunden i sig omtalas heller inte i den äldre 
diktningen. Däremot är den välbelagd i det arkeo
logiska materialet framför allt i gravar från yngre 
järnålder. Att de haft en betydelsefull ställning vi
sar bl a att de ofta hittas i stormansgravar. I en ven- 
deltida grav från Rinkeby i Uppland fanns t ex inte
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mindre än fyra hundar gravlagda (Sjösvärd 1989:35). 
Den största koncentrationen av hund fanns omedel
bart väster och nordväst om amulettringarna. Även 
katt fanns representerad bland benen, vilket liksom 
hund vanligen endast förekommer i gravmaterial 
från yngre järnålder. Andra ovanliga djurarter, som 
framför allt fanns i området kring amulettringarna, 
är bl a kronhjort, gås, räv, bäver, grävling och lax. 
Benmaterialet innehöll även ben från de vanligast 
förekommande typerna av tamdjur på boplatser, 
som ex får, svin och nöt (muntligt medd Leif Jons
son). Av 86 fragment från svin tillhörde 53 frag
ment kraniedelar, dvs närmare 62 %. Av käkbenen 
har 35 fragment gått att könsbestämma. Av dessa 
bestod 23 av galt och 12 av sugga. Intressant är att 
samtliga ben från sugga, undantaget ett fragment, 
låg i nära anslutning till amulettringarna. Kopp
lingen till fruktbarhetsgudinnan Fröja är tydlig. I 
skaldediktningen från 900-talet förekommer ett an
nat namn för Fröja, nämligen Syr, 'so, sugga' (Holts
mark 1970:75). Möjligen kan man genom detta även 
koppla de eldstålsformade amulettringarna till 
fruktbarhetsgudinnan Fröja. Som framgår av sprid- 
ningsbilden (fig 34) fanns galt representerad med 
fler antal fragment. De låg dock betydligt mer spritt 
över gårdsplanen.

Strax utanför huset fanns även en genombor
rad örnklo som troligen burits som amulett. Liknan
de amuletter finns även från Helgö, husgrupp 4, 
där en björntand och en hundtand hittats i anslut
ning till amulettringar (Reisborg 1994:56, fig 33).

En skildring av helgedomen och blotgillet i 
Uppsala finns återgivet i Adam av Bremens ”Ham
burgstiftet och dess biskopar”, nedtecknad i slutet av 
1000-talet. Denna skulle till viss del kunna återge situa
tionen i Borg. Om offerfesterna berättar Adam:".. 
av varje levande varelse av manligt kön offras nio 
stycken, med vilkas blod man brukar blidka gu
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darna. Kropparna hängs upp i en lund nära templet. 
Denna lund hålles så helig av hedningarna, att varje 
träd anses ha en gudomlig kraft som följd av de off
rade kropparnas död och förruttnelse. Där hänger 
också hundar och hästar jämte människor.” (Adam 
av Bremen, kap 27:225).

I benmaterialet från Borg är både häst och 
hund rikligt representerade. Däremot finns inte ben 
från människa i materialet, vilket man kanske hel
ler inte ska förvänta sig att hitta vid offerplatser

knutna till gården. Offer av människa förekom tro
ligen enbart vid de större blotfesterna medan man 
vid de mindre begränsade sig till djuroffer.

Ett par 14C-analyser är gjorda dels på en av 
de anläggningar som kan varajärnframställnings- 
ugnar dels på benmaterial från stenpackningen. 
Dessa analyser antyder att kulthuset och offerkulten 
vid Borg främst kan knytas till 900-tal. Den dater
ingen förstärks även av amulettringarna som all
mänt anses höra 900-talet till.

Fig 37. Topografisk karta över utgrävningsområdet vid Borgs säteri. Utgrävningsområdet och de undersökta huslämningarna är 
markerade. Lägg märke till att både kyrkan och den undersökta bebyggelsen har legat i ett flackt läge ett stycke ifrån den 
markerade höjden. Renritning Mari-Anne Grönwall.
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Någon gång under 1000-talet plockas väg
garna ned på kulthuset i Borg och hela byggnaden 
täcks med ett tjockt lager grus. Detta skulle kunna 
tolkas som en rituell begravning av den förkristna 
kultbyggnaden. Endast 100 m öster om den gamla 
kultbyggnaden uppförs förmodligen den nya kyr
kan på samma plats där den senare stenkyrkan från 
1200-talet byggs. Några säkra belägg finns givetvis 
inte för detta i dag, men den medvetna övertäck
ningen av kultbyggnaden stärker antagandet att 
denna byggnad fått ge vika till förmån för den nya 
tron.

Den medeltida gården. Ungefär samtidigt som kult
byggnaden övergavs strukturerades även resten av 
gården i Borg om. Bebyggelsen flyttade ett litet 
stycke österut och byggnadernas orientering kom 
då att följa de gränser som vi kan se i det äldre 
kartmaterialet. Den nya bebyggelsen låg, åtminstone 
under 1200- talet, i direkt anslutning till kyrkan (fig 
37). Det är dock troligt att stenkyrkan har haft en 
föregångare i trä.

Dessa rent fysiska förändringar kan också 
visa en förändring i gårdens funktion. Det är först 
under 1300- talet som gården med säkerhet har varit

Fig 38. Från hela medeltiden fanns sporrar av olika typer i Borg, en fingervisning om vilket samhällsskikt som vistats på gården. 
Skala 1:2. Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.

70



Borgs socken - förändringar i tid och rum 200-1200 eKr

Fig 39. Endast en liten del av Borgs Skans finns idag bevarad. 
Foto Rikard Hedvall.

kungsgård men kanske är det redan under 1000- 
talet gården fick denna funktion och därmed blev 
centrum för förvaltning av kronans jordegendomar. 
Östgötalagen uppvisar rester efter en privaträttslig 
uppfattning av kronans egendom men redan un
der 1100-talet bör en åtskillnad mellan den jord 
kungen ärvt och den som han hade i kraft av sitt 
ämbete ha skett (Andrae 1981:514). Den östgötska 
kungaätten Sverkersätten hade betydande jordegen
domar och vattenrätter i och omkring Norrköping 
(Norden 1929:16). Det är inte uteslutet att även 
gården i Borg redan tidigt innehades av denna ätt 
för att sedan övergå till att bli kronans egendom.

Den medeltida profana bebyggelsen domi
nerades av ett stort bostadshus söder om kyrkan. 
Denna träbyggnad, som har varit 7x24 meter stor 
och försedd med glasfönster, har möjligen varit 
uppfört i två våningar (fig 37, hus 12). Huset ver
kar vara ombyggt i flera omgångar och har möjli
gen fungerat som gårdens huvudbyggnad hela med
eltiden igenom. Till detta hus hörde separata stek
hus och förrådsbyggnader, samtliga uppförda på

syli under olika tidsskeden. I och kring dessa bygg
nader fanns ett mycket rikt och varierat fyndmate
rial. Flera fyndkategorier visar att gården varit en 
högreståndsmiljö under hela medeltiden, t ex spor
rar, ringbrynjefragment, armborstpilar och impor
terat glas (fig 38).

Under 1500-talet övergavs gården i Borg. 
Detta kan sättas i samband med att Gustav Vasa 
uppförde en ny kungsgård i Norrköping i slutet av 
sin levnad (Broberg 1984:17). Att gården redan 
något tidigare förlorat i betydelse visar en uppgift 
om att Borgs socken läggs som annex till grann
socknen Löt år 1535 (Ridderstad 1918:780).

Jordvallsanläggningen Borgs Skans. Jordvallsanlägg- 
ningen Borgs Skans har legat vid Motala ströms 
strand, ett stycke nedströms från Fiskebyfallet, en 
knapp kilometer från gården i Borg (fig 29). Land
skapet är här mycket flackt och har enligt äldre kart
material använts som åkermark och betesmark. I 
närheten av Skansen har den äldre övergången över 
Strömmen varit belägen. Anläggningen har såle
des ett mycket strategiskt läge ur kommunikations
synpunkt. Alla resande såväl landvägen som vatten
vägen har varit väl synliga från denna punkt i lands
kapet. Även det omvända förhållandet har givetvis 
existerat; Borgs Skans har synts för alla som har 
passerat den.

Redan på 1760-talet nämns jordvallsanlägg
ningen vid Strömmen. Den ansågs vara uppförd av 
Engelbrekts trupper när de belägrade Ringstada- 
holm. Detta grundade Broocman på att man innan
för vallen funnit en ”styckekula stor som ett barna- 
hufvud” (Broocman 1760:109).

En annan tolkning av jordvallen är att den 
hörde till kungsgården i Borg (Norden 1929:17). 
Sedan Norden skrivit om Skansen i början av vårt 
sekel har den helt fallit i glömska och har aldrig

71



Borgs socken - förändringar i tid och rum 200 -1200 e Kr

blivit registrerad som fornlämning. Detta har haft 
till följd att jordvallen i dag i stort sett är helt utplå
nad och omvandlad till fotbollsplan.

I samband med de stora undersökningarna 
för motorvägen genom Borgs socken gjordes en 
kulturlandskapskalk över norra delen av socknen. 
Skansen visade sig finnas med på flera av de äldre 
kartorna, varav den äldsta avbildningen är från år 
1649. Enligt det äldre kartmaterialet är det område 
som vallen inhägnar ungefär 100x80 m stort. Öster 
om vallen finns ett parti med sankmark markerat.

Skansen i Borg har stora likheter i grund
plan med fornborgen Odensfors vid Ledberg, norr 
om Linköping (fig 26). Den har dessutom en likar
tad placering i landskapet, öppen ut mot Svartån. 
Odensfors grävdes delvis ut under 1930-talet. 
Odensforsvallen, som var uppförd av jord och sten, 
var anlagd direkt på ett boplatslager från 500-talet 
och bör därmed vara uppförd tidigast under folk- 
vandringstid (Norden 1929:312).

Med dessa tankar med oss i bagaget gjorde 
vi 1994 en mindre undersökning av Skansen. Syf
tet med undersökningen var att datera och om 
möjligt funktionsbestämma vallanläggningen för att 
placera in den på rätt plats i det system av centrala 
funktioner som har funnits i Borg.

Undersökningarna inleddes med att områ
det söktes av med metalldetektor. De föremål som 
påträffades var av recent karaktär. Vid undersök
ningen grävdes dels ett mindre schakt genom den 
bit av vallen som finns kvar (fig 39) och dels ett 
antal provytor innanför vallen.

Vallen var helt uppförd av jordmassor till en 
höjd av ungefär 1,5 meter och en bredd på ungefär 
7 meter. Det fanns ingen vallgrav utanför den vil
ket innebär att massorna måste vara dittransporte- 
rade vilket givetvis har krävt en väletablerad orga
nisation och tillgång till arbetskraft.
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Mot botten av vallen fanns ett kollager. Ett 
kolprov från detta lager gav dateringen 600-660 
e Kr. Detta ger en indikation på att vallen uppförts 
någon gång efter denna tidpunkt. Dateringen stäm
mer i så fall väl överens med den enda, mig veter- 
ligt, liknande anläggningen i Östergötland, Odens
forsvallen. Om denna datering av Skansen är riktig 
innebär det att jordvallen uppfördes ungefär sam
tidigt som gården i Borg.

För att söka vallanläggningens funktion gräv
des några mindre provschakt i det område som le
gat innanför vallen. Där visade det sig att endast 
ett mycket tunt matjordslager fanns kvar. Området 
verkar vara helt förstört av markarbetena för fot
bollsplanerna. Resonemang kring vallanläggningens 
funktion blir därför helt hypotetiska. Troligen skulle 
det vara fruktbart att jämföra liknande anlägg
ningar från samma tid i ett större geografiskt om
råde men det ryms inte inom ramen för detta ar
bete.

Möjligen kan man tänka sig att Skansen bygg
des som en markering i landskapet i syfte att ha 
kontroll över alla som har passerat såväl landvägen 
som vattenvägen.

En annan möjlig funktion på vallen skulle 
kunna vara att den fungerade som omlastningsplats 
för att slippa passera fallen vid Fiskeby och i stället 
ta sig landvägen in mot nästa centralplats som jag 
ska ta upp - verkstadsområdet vid Herrebro.

Verkstadsområdet vid Herrebro. Det undersökta om
rådet vid Herrebro ligger på en udde i det numera 
utdikade Herrebrokärret, ungefär 2 km från går
den i Borg. Vid den nuvarande bron skär land och 
vattenvägarna varandra. Väster om bron delar vä
gen sig i tre delar. Den ena vägen går till Linköping 
och den andra, bergslagsvägen, leder till Kullerstad 
och den tredje till herrgården Vi vid Glan (fig 29).
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BETECKNINGAR

X 15 200 + KULTURLAGER 
UNDERSÖKT 1988 - 1989

KULTURLAGER 
FÖRUNOERSÖKT 1990

NYA SCHAKT UNDERSÖKTA 
1992 OCH 1995

KULTURLAGER
SYNLIGT VID OKULÅRBESIKTNING

RAA 51 GRÄNS FÖR UNDERSÖKT YTA

OMRÅDE MED HÄLLRISTNINGAR

X15 000 +

HERREBROKARRET

X1L 800 +

Fig 40. Plan över det undersökta området vid Herrebro. Endast en liten del av kulturlagret, som fortsätter söderut är undersökt 
Renritning Mari-Anne Grönwall.

Norsån, numera ett stort dike, fortsatte häri
från norrut vidare upp i sjön Glan. Området ligger 
kort sagt mycket väl till ur kommunikationssynpunkt 
för bebyggelsen kring sjön Glan.

Förleden i ortnamnet Herrebro ska tolkas i 
betydelsen ”herreman” (muntligt medd Ortnamns
arkivet i Uppsala). I det äldsta kartmaterialet är Her
rebro den minsta enheten i socknen, ett mantal

73



Borgs socken - förändringar i tid och rum 200 - 1200 e Kr

Fig 41. Några av föremålen som visar specialicerat hantverk 
vid Herrebro; två vita glasmosaiker, spill från pärltillverkning, 
färdiga pärlor och ett förarbete till en kam. Skala 1:1. 
Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.

krono. Herrebro eller Brogetorp som den även har 
kallats är också den enda byn i socknen som inte 
har något skriftligt omnämnande från medeltiden. 
Första gången Herrebro nämns är år 1642 (Toliin 
1994). Den enda fornlämningstyp som var känd i 
området var ett tämligen stort antal hällristningslo- 
kaler, en i direkt anslutning till våra undersökningar.

Vid Herrebro undersökte vi ett verkstadsom- 
råde från yngre järnålder. Undersökningarna be
rörde utkanten av ett betydligt större komplex (fig 
40). I den forna strandkanten fanns ett kulturlager 
med avfall från specialiserat hantverk; glaspärltill- 
verkning, smide och ben- och hornhantverk (fig 41),
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hantverk som hitintills inte påträffats någon annan
stans i Östergötland från denna tidsperiod. Dess
utom fanns det i lagret båtnitar och en navare, möj
ligen en fingervisning om att det försiggått båtbyg
geri vid Herrebro. Det bör här påpekas att fynd
materialet är av ringa mängd. Detta beror dels på 
att vi endast har undersökt utkanten av området 
och dels på att kulturlagret, pga tidsbrist, gicks ige
nom på hackbord och inte vattensållades.

Föremålen från Herrebro är i stort sett från 
yngre järnålder. De härdar och ugnar som fanns 
mellan strandkanten och hällristningsberget och är 
HC-daterade har en tyngdpunkt i dateringarna till 
yngre järnålder och då framför allt till 700-talet. 
Verkstadsområdet har sedan existerat fram till nå
gon gång under 1000-talet då området verkar över
ges helt. I kulturlagret fanns också väl bevarade ben 
från häst, ko, får/get och svin. Benmaterialet ut
görs av både slaktavfall och matavfall - djuren har 
alltså både slaktats och konsumerats i Herrebro.

Det enda hantverk där vi kunde se produk
tion och avfall knutet till en och samma plats är 
smidet. Två stycken smideshärdar undersöktes och 
i anslutning till dem fanns brynen, slagg och eld- 
slagningsf linta. Intill en av härdarna fanns dessutom 
ett femtiotal järnföremål, tyvärr i fragmentariskt 
skick. Bland dessa gick det att urskilja en sporre av 
vikingatida typ, en brodd, nitar och spik. Vid båda 
härdarna fanns dessutom vardera ett bronsföremål, 
ett beslag i form av en vendelkråka och ett litet ring
spänne. Möjligen kan dessa föremål indikera att 
smeden även varit förtrogen med bronsgjuteri.

De båda smideshärdarna har legat ute i det 
fria. Det fanns varken stolphål eller syllar kring dem 
som kunde tyda på att de legat i en byggnad. En 
del av järnet kan ha framställts i Herrebro. I områ
det fanns två stycken ugnar som till sitt utseende 
påminner om järnframställningsugnar. Möjligen
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har Herrebrokärret, liksom Glan, varit användbart 
för sjömalmstäkt. Ett tiotal meter från strandkanten 
fanns en samling stolphål som kan tolkas som en 
mindre bodliknande byggnad med väggbärande 
stolpar. I övrigt fanns det inga spår efter bebyggelse 
inom det utgrävda området (Lindeblad 8c Nielsen 
1993:48).

Våren 1994 gjorde vi ett antal sökschakt i 
krönläget på udden för att se om det fanns spår 
efter en bebyggelse som tidsmässigt gick att knyta 
till verkstadsområdet. Vid den nuvarande gården, 
nära vägen fann vi rester efter en boplats i form av 
stolphål och härdar. Med hjälp av 14C-analyser kunde 
boplatslämningarna dateras till tiden omkring Kris
ti födelse. Det finns således i nuläget inga arkeolo
giska belägg för en bebyggelse av mer permanent 
karaktär knuten till verkstadsområdet. Tolkningen 
att verkstadsområdet endast utnyttjats vid speciella 
tidpunkter verkar rimlig även om stora områden 
ännu ligger dolda i åkermarken och under den nu
varande bebyggelsen.

I vilket sammanhang ska då detta område 
med specialiserat hantverk ses och vem organise
rade verksamheten? Under 700-talet utvecklades 
handeln i nordvästra Europa, i området kring Rhen- 
mynningen och längs med kanalkusterna. Denna 
handel expanderade även mot norra Europa och 
kring Östersjön (Callmer 1991a:42). Det är vid den
na tidpunkt som flera handelsplatser anläggs i Skan
dinavien t ex Ribe på Jylland, Ahus i Skåne, Paviken 
på Gotland och Birka i Mälaren. Det är i dessa mil
jöer som man har ägnat sig åt specialiserat hantverk 
av det slag vi funnit i Herrebro. På dessa platser är 
det dessutom vanligt med granatslipning, skeppsbyg- 
geri och bärnstensförädling (Ambrosiani & Clarke

1993:46ff).
Handelsplatserna har fungerat i flera olika 

nivåer i samhället och varit mer eller mindre inte

grerade i lokalsamhället. Vissa av dem har varit per
manenta med planerade gator och tomter medan 
andra har varit av icke permanent karaktär. Herre
bro har varit av den senare typen (Hodges 1989:51ff, 
Callmer 1982:137ff, Ulriksen 1991:71).

Materialet från Herrebro är överhuvudtaget 
storleksmässigt inte jämförbart med de ovan nämn
da handelsplatserna utan bör snarare betraktas som 
ett lokalt uttryck för i grunden samma fenomen.

Vem har då haft ett kontaktnät som har gett 
möjlighet att förmå hantverkarna att komma till 
Herrebro? Det har givetvis varit attraktivt för de 
lokala stormännen att ta del av och kontrollera den 
uppblomstrande handeln under 700-talet. Denna 
elit i samhället kunde då ta ut en marknadsavgift och 
i utbyte mot detta ge beskydd (Callmer 1991a:30).

Det ligger nära till hands att se den person 
som hade gården i Borg som organisatör av verk
samheten i Herrebro. Som ovan nämnts så gav den 
kulturgeografiska studien av socknen en antydan 
om att hela socknen hade sitt ursprung i en enda 
större enhet. Gården i Borg kan i så fall även ha 
haft kontroll över Herrebro. Skälet till att verksam
heten förlädes dit, och inte vid gården i Borg 2 km 
därifrån, bör vara att Herrebro har legat bättre till 
ur kommunikationshänseende för bebyggelsen 
kring Glan.

Under 1000-talet upphör verksamheterna vid 
Herrebro och en möjlig hypotes är att denna typ av 
aktiviteter då knyts till Norrköping. Det finns inga 
arkeologiska belägg för att Norrköping existerat vid 
denna tid, staden fick stadsprivilegier först år 1350. 
Däremot talar det topografiska läget, vid det första 
fallet från Bråviken in i Motala Ström, förekoms
ten av två tidiga sockenkyrkor och efterleden köping 
i ortnamnet för att Norrköping varit en tidigme
deltida centralort (Hasselmo 1987:321).
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION. Borgs 
socken var innan den slogs ihop med grannsocknen 
Löt en av Östergötlands minsta socknar. Samtliga 
byar och enstaka hemman var, med ett undantag, av 
krononatur. Den gemensamma sockenallmänningen 
kan tyda på att socknen ursprungligen varit en stör
re enhet.

De talrika hällristningsförekomsterna och när
heten till Himmelstalund visar att områdets cent- 
ralitet haft en lång kontinuitet bakåt i tiden. Den 
högmedeltida borgen Ringstadaholm visar på makt
utövning i området efter det tidsavsnitt som här 
har behandlats. Förutsättningarna för attjust detta 
område växte fram som ett område med centrala 
funktioner bör vara det goda kommunikations- 
mässiga läget vid Motala Ström och att huvud
landvägen genom landskapet gick här igenom. Dess
utom är området mycket bördigt vilket bör ha gett 
en möjlighet till en överskottsproduktion inom jord
bruket. Fiskebyfallet gav möjligheter till fasta fis
ken och kvarndrift. Möjligen har också den låg
tekniska järnframställningen spelat en viss roll.

Den äldsta indikationen på områdets särställ
ning är gravfältet vid Skälv. Den nuvarande gården 
ligger på en markant förhöjning i landskapet mitt i 
odlingsbygden. Från gården har man vidsträckt 
utsikt och är väl synlig i området. Ortnamnet bety
der vakttorn eller klippa. Under 200-talet speglar 
en kvinnograv på gravfältet en elitär miljö. De sk 
krumknivarna i Skälv ger en fingervisning om att 
innehavarna av gården har grundat sitt välstånd på 
att organisera handel med läder och hudar.

Det finns inga arkeologiska belägg för att det 
har funnits fler platser utöver det vanliga i områ
det från denna tid vilket gör att vi i nuläget tolkat 
Skälv som en solitär. Möjligen har flera maktfunk
tioner varit knutna till gården men för detta finns 
det inga arkeologiska belägg.
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Skälv bör ses mot bakgrund av ett samhälle 
utan utbyggd infrastruktur (Näsman 1991b:l72), 
där stormännens makt bygger på kontroll över män
niskor och inte över territorier. Detta bör vara för
klaringen till att Skälv ligger utan direkt anknyt
ning till Strömmen utan i stället mitt i odlings
bygden väl synligt för den omgivande befolkningen.

Gravfältet vid Skälv upphör under över
gången mellan äldre och yngre järnålder och detta 
bör betyda att gården senast vid denna tidpunkt 
har spelat ut sin roll. Detta sker vid en tid då stora 
förändringar kan spåras i det arkeologiska källma
terialet. Många boplatser strukturerades om vid 
denna tid, övergavs eller flyttade till nya platser. 
En sammanställning av boplatsundersökningar i 
Östergötland visar med stor tydlighet denna för
ändring (fig 42) (Hedvall 1995:34). Det är också 
under denna tid som stensträngssystemet spelat ut 
sin roll (Widgren 1983:116). Även gravskicket ge
nomgår en förändring vilket kan avläsas i bl a nya 
gravformer och ett nytt gravskick (t ex Lagerlöf 
1991:127). Som ovan nämnts kan även en institu
tionalisering av kulten spåras vid denna tid.

Det är också efter denna brytningstid som 
gården i Borg etablerades och även om det är först 
under 900-talet som vi kan se att gården har haft 
en religiös maktfunktion bör den ha haft en viss 
betydelse i området redan tidigare. Gården har le
gat i ett kommunikationsmässigt strategiskt läge vid 
landvägen och i närheten av Fiskebyfallet. Till går
den har vid denna tid troligen även verkstads- 
området med specialiserat hantverk vid Herrebro 
och jordvallsanläggningen Borgs Skans hört. Även 
dessa platser har legat strategiskt i landskapet där 
land och vattenvägar skär varandra, på var sin sida 
om Fiskeby fallet i Motala Ström, med möjlighet till 
kontroll över både människor och varor som passe
rat. Dessa tre nya platser bör visa på en tendens
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hos stormännen att kontrollera det egna landska
pet, den specialiserade produktionen och kulten. 
Denna kontroll bör ha utgått från en och samma 
person men varit rent fysiskt uppdelad på olika plat
ser i landskapet. Eventuellt kan detta också ses som 
en begynnande territorialisering av landskapet.

Under 1000-talet skedde nästa omstrukture
ring av maktstrukturerna i Borg. Den allra tydli
gaste förändringen är att produktionen vid Herre
bro upphör vid denna tid. Många handelsplatser i 
Skandinavien överges under 900-talet. Under 1000- 
talet uppträder en rad nya som ofta har en rumslig 
kontinuitet till de medeltida städerna (Callmer 
1991a:44). Stormännens kontroll över produktio
nen spelade ut sin roll till förmån för en central 
makt (Näsman 1991b: 172ff). I närheten av vårt 
område skulle Norrköping kunna vara ett exempel 
på detta men det finns inga arkeologiska belägg 
för att så varit fallet. Däremot finns flera indikatio
ner på att Norrköping varit en tidig centralort; pla
ceringen vid första fallet från Östersjön och vidare 
in i Motala ström och de två tidiga kyrkorna. Dess
utom pekar efterleden i ortnamnet i samma riktning.

Även på gården i Borg skedde en tydlig för
ändring under 1000-talet. Den förkristna kulten 
övergavs och gården strukturerades om i anslutning 
till kyrkan. Det är först under 1300-talet som vi vet 
att Borg varit kungsgård men det är rimligt att tänka 
sig att omstruktureringen av bebyggelsen skedde i 
samband med att gården blev kungsgård, en förvalt- 
ningsgård av kronogods åt en centralmakt med en 
begynnande kontroll över territorier. Möjligen kan 
stentornet på Kurberget, mitt emot Ringstadaholm, 
ses som ett något senare led i denna kontroll.

Fig 42. Datering av undersökta boplatser i Östergötland 
1967-1993. Heldragna linjer anger boplatser med en 
säkrare datering än de streckade. Efter Hedvall 1995. 
Renritning Mari-Anne Grönwall.
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Borg
- enda centralplatsen i Norrköpingsbygden?
Ann-Lili Nielsen

INLEDNING. I föregående artikel presenterades 
den tidigare forskningens uppdelning av Östergöt
land i tre centralområden. Inom det östliga central
området, i Borgs gamla socken, har omfattande 
exploateringsgrävningar utförts. En modell för hur 
platser med centrala funktioner tagit sig olika ut
tryck över tid och rum inom det området skissera
des. En av de frågor vi ställde oss under arbetet 
med Borg var om detta var världens navel, vilket vi 
ofta och gärna vill tro om våra egna grävningar. 
Eller fanns det i Norrköpingsbygden fler platser 
som uppvisade tecken på centrala funktioner? Om 
Borg inte är unikt, går det att se liknande föränd
ringar i tid och rum i det övriga materialet som 
här undersökts? För att försöka sätta in Borg i ett 
större sammanhang har jag i den här artikeln valt 
att studera den övriga Norrköpingsbygden. Ut
gångspunkten har varit de arkeologiska uttryck för 
centrala funktioner som fanns i Borgs socken från 
romersk järnålder tom tidig medeltid. I det här 
sammanhanget görs inga försök att värdera dessa 
platser. Inte heller görs några anspråk på att för
söka förklara platsernas inbördes relation. Ett vä
sentligt första steg bör vara att, inom ett begränsat 
geografiskt område, sammanställa det arkeologiska 
material som ger uttryck för en elitär miljö, för att 
om möjligt senare kunna jämföra dessa.

URSKILJANDET AV CENTRALPLATSER. För
danskt material har Ringtved och Fabech utarbetat 
en social och politisk nivåindelning av arkeologiska
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lokaler från yngre järnålder på basis av deras inne
håll och funktion (fig 43). Pyramiden illustrerar en 
tredelning av dessa lokaler som visar mycket få cent
ralplatser med överregional betydelse, fler genom
snittligt rika miljöer med regional betydelse och 
en bred bas av ordinära boplatser (Fabech och 
Ringtved 1995).

Det bör understrykas att modellen, som 
främst har använts för danskt material, här används 
som en utgångspunkt bland flera. Den kan inte i 
sin helhet vara en modell för det material som finns 
representerat i området kring Norrköping.

En hel del av de fyndkategorier som uppträ
der i stor omfattning i danskt material och som vi
sar ett områdes centrala roll, uppträder i det öst
götska materialet som enstaka nedslag, nästan som 
en kuriositet. Ett exempel är guldgubbar. I Dan
mark finns platser som uppvisar en stor mängd 
guldgubbar, t ex Gudme-Lundeborg och Sorte 
Muld, i Halland känner vi numera till Slöinge, 
medan vi från hela Östergötland för närvarande 
känner till en enda guldgubbe - från Svintuna, som 
för övrigt är en av de platser som kommer att tas 
upp i detta sammanhang. Detsamma gäller platser 
med specialiserat hantverk, där en lokal som Herre
bro inte kommer i närheten av t ex de skånska och 
danska handelsplatserna när det gäller fyndmate
rialets omfattning. Några av orsakerna till de skill
nader vi ser i det arkeologiska materialet, främst 
vad gäller guldforekomster, kan möjligen bero på 
den omfattande och systematiska avsökningen med
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metalldetektorer som utförs på vissa platser i Dan
mark. Andra orsaker kan vara grävmetodik, fram
för allt på platser med specialiserat hantverk (jfr 
Lindeblad och Lundqvist i denna volym).

Hur ska vi då betrakta det arkeologiska mate
rial som finns i området kring Norrköping? Den 
frågan låter sig inte till fullo besvaras i det här sam
manhanget. Som motivering till att jag ändå har 
använt mig av Fabechs och Ringtveds modell som 
utgångspunkt använder jag deras egna ord: ”fin
der vi på en lokalitet bare nogle af de indikatorer, 
der peger på tilstedevaerelsen af en stormands- 
slaegt, så bör vi se på pladsen og det omgivende 
kulturlandskab med skaerped opmaerksomhed” 
(Fabech & Ringtved 1995:19).

Med centralplatserna i Borg som utgångs
punkt och till viss del Fabechs och Ringtveds mo
dell har ett flertal kriterier använts för att urskilja 
platser med centrala funktioner i övriga Norrköp
ingsbygden. Speciella fyndkategorier som t ex guld, 
glas, vapen, verkstadsfynd, spår av handel etc är 
något som i många sammanhang framhållits som 
viktiga faktorer när det gäller att fånga upp dessa 
platser (bl a Ringtved 1991, Andersson 1991, Fabech 
& Ringtved 1995).

Därtill kommer speciella typer av anlägg
ningar, t ex vissa typer av fornborgar, stormansgår- 
dar, verkstadsplatser, medeltida kungsgårdar, tidig
medeltida kas taler (bl a Engström 1991, Watt 1991, 
Olausson 1987). Vad som ytterligare kan stärka an
tagandet att dessa platser haft en central funktion 
är om man till dem kan knyta ortnamn som tyder 
på en sakral eller organisatorisk funktion (jfr Fabech 
& Ringtved 1995:19, fig 7, Brink 1990 a). Ett flertal 
av de föremålstyper som använts för att påvisa dessa 
platser är t ex prakthjälmar, silverskatter mm. Dessa 
har givetvis inte glömts bort i detta sammanhang, 
ännu har dock inga sådana fynd hittats i området.

/pragthjelmA 
, kontinentale 

guldgenstande 
usædvanlige 

fund kom binationer 
genstande af 

høj kunstnerisk kvalitet

solidi denarer brakteater 
guldgubber glas brudguld 

våben statuettedele rågranat 
metalskrot støbeforme smeltedigl 

jembarrer jemslagge forarbejder

bopladskeramik redskaber hvæssesten ildsten 
kværnsten ten- og vævevægte fibler smykkenål 
glasperler ravperler spillebrikker dyreknogl

almindelig boplads

CENTRALPLADSINDIKATORER I GERMANSK JERNALDER

ARKÆOLOGISKE FUND
kontinentalt fremstillede guldgenstande
guldbrakteater
guldgubber
sværdbeslag af guld
værkstedsfund (ædelmetal)
brudsølvdepoter
våben, m m

ARKÆOLOGISKE ANLÆG
ha I bygning
større samtidig bebyggelse 
større gravplads 
anløbsplads

PLACERING I LANDSKABET
kommunikativ placering
gunstig ressourcemæssig placering
(gunstig = varieret el stort ensidigt potentiale)
bebyggelsen med dens forskellige funktioner spredt over et
større areal

STEDNAVNE
sakrale
organisatoriske

STRUKTUREL KONTINUITET 
(vikingetid/ældre middelalder)
runesten
sølvskatte
tidig romansk kirke (stormandskirke) 
kapel
hovedgård 
kongelig ejendom 
adelig ejendom

Fig 43. Försök till nivåindelning av boplatsmaterial från yngre 
järnålder och indikationer på platser med centrala funktioner 
från yngre järnålder/tidig medeltid. Ur Fabech och Ringtvet 1995.
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Storhögar och större gravfalt har också an
vänts som centralplatsindikerande faktorer (Hyen- 
strand 1989:165). I det här sammanhanget har jag 
valt att utesluta dessa, pga av att det är många och 
stora problem förknippade med detta källmaterial 
såsom datering, bortodling, brukningstid och ej 
synliga gravar ovan mark. De storhögar som finns 
i området ligger visserligen inom ett område som 
Hyenstrand menar kan tillhöra ett av Östergötlands 
sk ”proto-gods” under yngre järnålder, det s k ”Vik- 
bolandsgodset” (aa sid 166). Högarna ligger i ett 
ca 7x3,5 km stort område kring Furingstad och Tåby 
socknar. En av högarna är undersökt och har ge
nom keramiken kunnat dateras till bronsålder. Det 
gör att de övriga högarna inte okritiskt kan använ
das för att markera platsen för ett yngre järnålders- 
centrum.

Större gravfält som eventuellt kan indikera 
centralplatser har även undantagits i det här sam
manhanget. Två exempel får visa svårigheterna i 
att använda dessa. Gravfältet i Fiskeby, Östra Eneby 
socken, som undersöktes på 1950-talet, visade sig 
innehålla över 500 begravningar med en kontinui
tet från bronsålder tom vikingatid. Bland grav
fynden finns endast ett föremål som skulle kunna 
antyda en elitär miljö - en provinsialromersk brons- 
f ibula med emalj inläggning daterad till tidig ro
merskjärnålder (grav 668). För övrigt var kvalite
ten hos föremålen enligt Per Lundström låg. ”Icke 
en enda av gravfältets 520 gravar innehåller något 
föremål av mera lyxbetonad art som kan tyda på ett 
ökat välstånd under något tidsskede hos dem som 
levde i denna bygd” (Lundström 1970:104). Anta
let gravar kan m a o lika gärna bero på mycket lång 
brukningstid som på ett områdes centrala funktion.

Det andra exemplet är ett gravfält i Klinga i 
Borgs socken som undersöktes 1988 (Stålbom 1994). 
Här var endast två rektangulära gravar kända innan
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undersökningen. Över 100 gravar hittades sedan 
vid slutundersökningen. Gravfältet i Klinga skulle, 
om det inte undersökts, m a o falla utanför krite
riet för större gravfält.

Runstenar har i många sammanhang använts 
för att visa på platser med centrala funktioner och 
etablerandet av en kungamakt (jfr Hyenstrand 
1989:165, Randsborg 1980:25ff). I området kring 
Norrköping finns ett 30-tal runstenar. Totalt finns i 
hela Östergötland ca 250 stycken. Fördelningen av 
runstenarna stämmer i stort sett överens med den 
övriga fornlämningsbilden i landskapet, dvs de tre 
förtätade områdena runt Norrköping, Linköping 
och Tåkernbygden (Brate 1911).

I det här sammanhanget har det inte varit 
möjligt att fördjupa sig i detta material, p g a att det 
i dag inte finns något lättillgängligt bearbetat mate
rial kring runstenarna i Norrköpingsbygden. Vissa 
runstenar tas dock upp i genomgången av de plat
ser som visar på centrala funktioner. Runstenarna 
kan i det sammanhanget sägas förstärka bilden av 
platsens centrala betydelse.

Undersökningarna i Borg visar också att bil
den av tidiga centra och att urskilja dessa är mer 
komplext än att enbart se till den kända fornläm
ningsbilden. Flera av de platser som undersökts i 
området de senaste åren var tidigare helt okända. 
En mer sammansatt bild av utvecklingen i området 
väster om Norrköping har varit möjlig först efter 
de senaste årens stora exploateringsgrävningar.

Inom ramen för detta arbete har inte fun
nits möjligheter att gå igenom samtliga grävrap- 
porter över de undersökningar som är gjorda i 
Norrköpingsbygden, vilket givetvis kan innebära att 
bilden förändras. Jag menar ändå att vi med till
gängligt material kan se tendenser till liknande feno
men, som visar sig i Borg från perioden romersk 
järnålder tom tidig medeltid.
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Motala ström
Vättern

Asplången

-------\-J

Fig 44. Trakten kring Norrköping. Området som behandlas i artikeln är skrafferat. Renritning Mari-Anne Grönwall.

Nedan görs först en kort presentation för att 
beskriva de förutsättningar området har haft för 
en tidig centralbildning. Därefter presenteras de 
lokaler som tyder på någon form av central funk
tion. Slutligen görs en sammanfattning av dessa och 
en jämförelse med materialet från Borg. Området 
för materialgenomgången begränsas i norr av Kol- 
mårdsbranten, i väster av Motala ström och i söder 
av sjön Asplången i en linje österut (fig 44).

FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR TIDIGA CENTRAL
PLATSER I NORRKÖPINGSBYGDEN. Några för
utsättningar som är viktiga för en centrumbildning 
är givetvis strategiska och manifesta lägen, tillgång 
till bra jordbruksmark eller andra naturtillgångar

och möjligheter till goda kommunikationer (jfr bl a 
Fabech 1991:296, Kaliff 1992:103, Hyenstrand 
1989:164).

Norrköpings traktens landskap präglas av den 
huvudförkastningslinje som skär igenom hela Öster
götland, från Motala i väster och vidare utmed 
B råvikens norra strand i öster. Förkastningen har 
delat in trakten kring Norrköping i två skilda natur
typer: en skogig bergig del i norr, och slätt- och 
jordbruksbygd i söder. Norrköpingsslätten, som 
omfattar södra delen av Glan och västra delen av 
Vikbolandet, är mycket bördig. Norrut begränsas 
området av Kolmården. Söderut gränsar området i 
dag mot Göta kanal och sjön Asplången.
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Förutom de goda jordarna på Norrköpings- 
slätten är Motala ström i sig sannolikt en av orsa
kerna till att området kring Norrköping kommit 
att utvecklas till ett av landskapets centralområden 
(se Lindeblad denna volym). Strömmen har utgjort 
en mycket betydelsefull kommunikationsled från 
Östersjön och mot de inre delarna av Östergötland. 
De två fall som finns i Strömmen, ett inne i nuva
rande Norrköping, det andra några kilometer in, 
har också gjort Motala ström till en optimal plats 
för lax- och ålfiske samt kvarndrift, åtminstone un
der medeltid. Från 1283 finns ett omnämnande där 
drottning Sofia d ä ger sitt laxfiske i Norrköping 
till klostret i Skänninge (Norden 1917:9). Detta är 
också första gången som Norrköping nämns i de 
skriftliga källorna.

Järnhanteringen har under medeltid haft stor 
betydelse för området. Bergslagen i Finspång hade 
senast under andra hälften av 1300-talet en väl ut

vecklad bergslag med hyttdrift (Ljung 1965:88). Hur 
omfattande den förhistoriska järnhanteringen va
rit är ännu inte utredd. Sentida uppgifter finns dock 
om sjömalmsbrytning i sjön Glan och sjön Dovern 
(Nilsson 1990:334).

GULDFÖREKOMSTER FRÅN ROMERSK JÄRN
ÅLDER. För perioden romersk järnålder har jag 
undersökt om flera platser än Skälv i Borgs socken 
uppvisar guldforekomster (fig 45). Intressant i sam
manhanget blir givetvis om ytterligare någon eller 
några av de indikationer som nämndes inlednings
vis tyder på att centrala funktioner kan påvisas.

En rådande uppfattning är att de regionala 
skillnaderna i guldmängd förmodligen delvis bott
nar i den lokala förmågan att anskaffa guld utifrån 
och att några av de politiska/ekonomiska centra 
som existerat under romersk järnålder förmodli
gen har varit belägna inom områden med en kon-
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BRÄBO HÄRAD SVINTUNA

INGELSTAD

ÖSTKINDS
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>öderkö|
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Fig 45. Guldforekomster i Norrköpingsbygden. Renritning Mari-Anne Grönwall.
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centration av guldföremål (Andersson 1991:213, 
217). Ett flertal andra forskare har också pekat på 
guldföremål som en centralplatsindikerande faktor 
(Hedeager 1991, Axboe 1991, Andrén 1991 m fl).

Ett exempel på statusmarkering är guld- 
fingerringar som det finns två stycken av i Norr
köpingsbygden. Ett flertal av dem kan ses som rang- 
indikerande i militärhierarkin (Andersson 1993:28). 
Aven Hedeager nämner den gyllene ringen som 
en av elitens symboler (Hedeager 1990:204). Två 
typer av ringar, typ 10 var och typ 30 var, har i ett 
par fall hittats i kombination i gravar. Enligt An
dersson är den enkla spiralfingerringen, typ 30 var, 
den ring som i ett flertal fall har det största prestige
värdet (Andersson 1993:28).

Skälv, Östra Husby socken. En fingerring av typ 10 
var är funnen som lösfynd i slutet av 1800-talet in
vid Skälv i Östra Husby socken (fig 46). Här har 
även ett antal gravar från förromersk järnålder 
undersökts, som bl a innehöll vapen och krum- 
knivar (Oxenstierna 1958:26, 45, 167). Detta Skälv 
är m a o fullt jämförbart med Skälv i Borgs socken, 
både i fråga om fyndkategorier, men även i fråga 
om ortnamnet.

I sammanhanget kan nämnas ytterligare ett 
Skälv, beläget i Rystad socken, nordost om Linkö
ping. I omgivningen till detta Skälv kan även kny
tas platser som Tuna och Östra Harg, namn som 
antyder centrala funktioner under yngre järnålder/ 
medeltid.

Gullborg,Tingstad socken. Ytterligare en fingerring 
av typen 30 var är hittad i en fornborg, Gullborg i 
Tingstad socken (fig 47). Denna fornborg kommer 
att behandlas vidare nedan.

Lundby, Kullerstad socken. Vid Lundby i Kullerstad 
socken, ca 9 km väster om Skälv i Borgs socken har 
ett guldhänge hittats vid potatisupptagning i en 
”höglänt kulle” (fig 48). Hänget är en imitation av 
en romersk aureus från kejsar Probus 276 - 82 e Kr 
(Olsen och Kjaerum 1990:136).

I det romerska riket hade de ledande kretsar
na full vetskap om vad dessa myntbilder skulle för
medla. Det var idén om den gudomliga kejsaren 
som var det bärande elementet i hela den romerska 
staten (Axboe 1991:191). Axboe menar däremot inte 
att man i Norden ville propagera för kejsarmakten, 
men att man däremot hade sina egna avsikter med 
att använda kejsarens bild, ”Både selve hovedmotivet 
og de detaljer, man valgte at kopiere, må have vaeret 
forståeligt og ingået i en sammenhaeng der var vik
tig nok til at man brugte sit guld på sagen”(aa 191). 
Andersson jämför dessa kopior med efterbildningar 
av romerska medaljonger, som han menar är ”barba
riska” plagiat av romerska officersutmärkelser (An
dersson 1995:45). De mynt eller kopior av dessa som 
är försedda med ögla, liksom den i Lundby, före
kommer i de guldrikaste gravarna (aa:47). Endast 
en liknande imitation av en aureus i form av ett 
hänge finns i Sverige, från en mycket rikt utrustad 
grav från Fullerö, Gamla Uppsala socken, Uppland

Fig 46. Till vänster en fingerring i guld, typ 10 var. Skälv, Östra 
Husby socken. Från foto ur Ljung 1965.

Fig 47. Till höger en fingerring i guld, typ 30 var. Gullborg, 
Tingstad socken. Efter teckning Nordén 1929.
Båda i skala 1:1. Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.
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Fig 48. Imitation i guld av romersk aureus, Kejsar Probus AD 
276-82. Lundby, Kullerstad socken. Efter teckning Salin 1892. 
Skala 1:1. Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.

(Arwidsson 1948:42). Fynd av romerska guldmynt 
från denna period är få i Sverige och uppgår till 
endast ett tiotal (Ambrosiani & Westermark 1983:83). 
I Östergötland är förutom myntimitationen i Lund
by en äkta romersk aureus hittat i Sya socken utan
för Mjölby (aa:81).

Senare mynttyper såsom guldsolidi och även 
guldbrakteater betraktas allmänt som statussymbo
ler. De tycks framför allt ha använts som person
liga gåvor från kejsaren för att markera politiska 
allianser (Fonnebech-Sandberg 1991:237, Andrén 
1991:245).

Fyndomständigheterna för myntet från Kul
lerstad antyder att det tillhört en gravgömma. Nam
net Lundby kan också antyda att platsen nyttjats i 
den förkristna kulten (jfr bl a Brink 1990:43, Fran
zén 1982:113). Ca 1 km sydost om Lundby finns 
även en by med namnet Ullevi - en helgedom.

Enbart genom att studera fördelningen av 
de guldföremål som finns i Norrköpingstrakten, 
kan vi se att Skälv i Borgs socken inte utgör den 
enda platsen som uttrycker någon form av central 
funktion under romersk järnålder. Ett flertal and
ra platser som uttrycker centralitet finns, liksom 
Skälv, mitt i den centrala jordbruksbygden. Ett 
mönster som är genomgående för dem alla är, att 
de ligger utan koppling till kommunikativt strate

giska platser. Detta kan tolkas som att dessa, lik
som Skälv, utgör platser för stormansgårdar som 
har kontroll över människor inom ett avgränsat 
område och inte över ett större territorium (jfr tolk
ningen av Skälv i Borgs socken, Lindeblad, i denna 
volym).

GULDFÖREKOMSTER FRÅN FOLKVAND- 
RINGSTID. Nedan följer en genomgång av de plat
ser i Norrköpingsbygden där guldföremål har hit
tats. Liksom för den föregående perioden, romersk 
järnålder, kan förekomsten av guld här ses som en 
centralplatsindikerande faktor.

Svintuna, Krokeks socken. På en av de medeltida 
kungsgårdarna i Norrköpingstrakten, Svintuna, har 
landskapets enda guldgubbe hittats (fig 49). Guld
gubbarna kan, som tidigare berörts i denna volym 
även dateras till vendeltid. Fyndtypen pekar på att 
platsen haft en religiös central funktion. Föremål 
som guldbrakteater och guldgubbar anses vara led- 
artefakter för kult - och stormansgårdar (Näsman 
1991b:170, Watt 1991: 99f, Fabech 1994:174, Lund
qvist, denna volym).

Guldgubbarna 
kan betraktas som sk 
”tempelpengar” som 
använts i förbindelse 
med kulthandlingar 
(Watt 1991:99). Nor
den, som undersökte 
platsen, ansåg att guld
gubben kronologiskt 
tillhörde ett av husen 
(Norden 1929:228).

Fig 49. Guldgubbe. Svintuna, Krokeks socken. Efter foto Ljung 
1965. Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.
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Denna slutsats kan omöjligt vara riktig. Övrigt fynd
material och byggnadsteknik visar att det är en med
eltida byggnad. Fyndet av guldgubben visar dock 
att platsen har en funktionell kontinuitet bakåt i 
folkvandringstid eller vendeltid. Möjligen tillhör 
guldgubben en äldre byggnad på platsen, troligen 
knuten till kulten.

Platsen Svintuna ligger strategiskt placerat 
vid huvudleden till Sörmland och vid vattenleden 
som förbinder Östersjön med de inre delarna av 
Östergötland.

Ingelstad, Östra Eneby socken. Ytterligare fynd från 
folkvandringstid är en svärdshjalt i guld från Ingel
stad, Östra Eneby socken (fig 50). Även denna plats 
ligger kommunikativt strategiskt i landskapet, intill 
Motala ströms inlopp från Bråviken. Vid Ingelstad 
finns också en runristning i fast häll daterad till 

800-tal (Olsén 1965:1311).

Örminge, Kuddby socken. Under folkvandringstid 
finns dock fortfarande föremål, som uttrycker nå
gon form av central funktion, på platser som ligger 
indragna mitt i odlingsbygden, t ex en guldring från 
Örminge i Kuddby socken och en spirallagd guld- 
ten från Ekhagen i Borgs socken (fig 50). Ytterli
gare två platser som har detta läge är fornborgarna 
Gullborg och Boberget.

Under folkvandringstid kan vi med andra ord 
se att platser som uttrycker en central funktion ge
nom guldförekomst kan ligga både indraget i 
odlingsbygden och/eller vid kommunikativt stra
tegiska platser vid land och vattenvägar. Möjligen 
kan denna bild visa på den brytningstid som kan 
observeras under perioden, med förändrad bebyg
gelsestruktur och förändringar i gravskick (jfr bl a 
Lagerlöf 1991:127, Widgren 1983, Hedvall 1995). 
Under samma period sker enligt vissa forskare även

Fig 50. Svärdshjalt i guld. Ingelstad, Östra Eneby socken. 
Guldring Örminge, Kuddby socken. Spriallagd gudten. Ekhagen, 
Borgs socken. Efter foto Ljung 1965 och Teckning Norden 
1929. Skala 1:1. Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.

en förändring i offerpraxis, från den officiella kul
ten till en kult knuten till stormännens gårdar 
(Fabech 1994). Man kan tänka sig att förändringar 
skett successivt och att det i själva verket visar en tids
skillnad mellan dessa platser, en tidsskillnad som 
kan vara svår att observera i det arkeologiska mate
rialet.

FORNBORGAR I NORRKÖPINGSBYGDEN.
Jag kommer inte här att närmare gå in på forn- 
borgarnas funktion och kronologi, en fråga som 
tidigare av ett flertal forskare konstaterats vara komp
licerat (jfr Engström 1991 och där anförd litt). Ter
men ”borg” har dessutom kommit att hämma dis
kussionen och styra tolkningen in i rent fortifikato- 
riska banor (Hyenstrand 1984:87).
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Fig SI. Fornborgar i Norrköpingsbygden. Gullborg och Boberget markerade. Renritning Mari-Anne Grönwall.

De borgar som tas upp i detta sammanhang, 
Gullborg och Boberget, uppvisar dock ett fyndma
terial som tyder på att de har haft någon form av 
central funktion (fig 51). Borgarna ligger mitt i en 
öppen jordbruksbygd i manifesta lägen på berg. 
Kanske ska vi i stället betrakta dessa borgar som 
manifesta anläggningar väl synliga i sin omgivning. 
Fornborgarna har möjligen i första hand utgjort 
ett ekonomiskt/politiskt och möjligen även religiöst 
centrum under perioden romersk järnålder och 
folkvandringstid. Tidigare forskning talar också om 
denna typ av fornborg som centralpunkter i en 
boplatshierarki (Olausson 1987:408).

På Vikbolandet finns minst ett dussintal forn
borgar som har karaktären av befästa gårdar. Dessa 
ligger inne i bygden, de övriga i dess utkanter eller 
mera undangömda (Selinge 1980:203). Möjligen 
kan flera av fornborgarna som ligger inne i byg
den ha innehaft liknande funktioner som Gullborg

och Boberget. Eftersom det endast är dessa två forn
borgar som i dag är undersökta, låter sig den frå
gan inte besvaras i det här sammanhanget.

Gullborg,Tingstad socken. Gullborg ligger i Ting
stad socken ca 2 mil sydost om Borg. Fornborgen 
ligger väl synlig mitt i en öppen odlingsbygd (fig 52). 
Ca 3 km öster om denna borg finns det område 
med storhögar som Hyenstrand velat peka ut som 
”protogods” under yngre järnålder (Hyenstrand 
1989:166). En av gravarna har, som redan tidigare 
nämnts, daterats till bronsålder vilket gör en sådan 
tolkning osäker.

En undersökning av borgen gjordes av Bror 
Schnittger 1909. Undersökningen omfattade ett 
antal mindre schakt, främst i borgens centrala de
lar. En del av fyndmaterialet finns redovisat i Art
hur Norden ”Östergötlands järnålder” (Norden 
1929).
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Gullborg har tidigare burit namnet Gullberg, 
vilket kan ha sitt ursprung i fornsvenskans gudh 
(Noreen 1921:52). En annan tolkning tar fasta på 
att berget, som borgen ligger på, består av röd- 
skimrande gnejs och granit (Franzén 1937:117). 
Han menar dock att tolkningen ”gudh” kan vara 
motiverad, eftersom fler borgnamn med kultisk 
anknytning, ex Visten, kan påvisas i trakten (aa: 117).

Bland det mest utmärkande i fyndmaterialet 
från Gullborg är, förutom den guldring som tidi
gare nämnts, bl a en del av en glasbägare och en 
glasflaska (fig 53).

Den facetterade glasbägaren är av samma typ 
som bl a finns från Eketorp på Öland, (typ 5 eller 6) 
och i en av Högomgravarna i Medelpad (Olausson 
1987:401). Typen har sitt ursprung i området kring 
Svarta havet och kan dateras till 400-tal (Näsman 
1984:60). Glasflaskan i sin tur är en av de få ro
merska glasflaskor som är funna i Skandinavien och 
kan troligen dateras till 200-tal (Olausson 1987:402).

Glasbägare kan uppfattas som symbolbäran
de element och dryckesskicket har ingått i en elitär 
miljö, t ex vid religiösa ceremonier, allianser och 
avläggande av troskapslöften (Ringtved 1991:64).

Ytterligare fynd som stärker tolkningen av 
Gullborg som en plats med centrala funktioner är

bl a viktlod och vapendelar. En osteologisk analys 
av benmaterialet från Gullborg visar att även ben- 
och hornhantverk bedrivits här (Olausson 1987:402). 
Den stora mängden vävtyngder som hittades i Gull
borg tyder på att textilhantverket varit det mest bety
dande hantverket, möjligen avsett för avsalu (Olaus
son 1987:405).

En sammanställning av materialet från Gull
borg visar tydligt på en plats med centrala funktio
ner från romersk järnålder in i folkvandrings tid. 
Fynden som visar på detta är fingerringen och 
vapendelar, där ringen antyder en statusmarkering 
tillika ett rangindikerande element i militärhierar
kin. Viktloden samt rester efter ben och hornhant
verk och möjligen även vävtyngderna visar på han
del och hantverk. Även glasbägaren och flaskan 
antyder en elitär miljö med långväga kontakter men 
visar även på en social miljö där dessa ingått i avläg
gande av troskapslöften eller religiösa ceremonier.

Fig 53. Del av glasfiasko, skala I: I och glasbägare, skala 2:1 
från Gullborg,Tingstads socken. Efter teckning Norden 1929. 
Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.
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Även ortnamnet indikerar att platsen har haft nå
gon form av kultisk funktion. I sammanhanget kan 
nämnas en fornborg från Langeland i Danmark som 
bär namnet Guldborg. Fornborgen är i utseende 
mycket lik Gullborg i Tingstad socken. I Guldborg 
har ett flertal undersökningar visat på begrav
ningar av människor och offer av djur. Borgen är 
genom bl a myntfynd daterad till 1100-tal och 
utgrävarna har velat tolka begravningarna i bor
gen som ett resultat av ett vendiskt anfall (Skaarup 
1995:5ff). En annan möjlig tolkning skulle kunna 
vara att båda dessa borgar, trots stora geografiska 
och kronologiska skillnader, har haft en central 
funktion knuten till kulten.

Boberget, Konungsunds socken. Boberget, som lig
ger i Konungsunds socken på centrala Vikbolandet, 
är ytterligare en typ av fornborg som ligger place
rad mitt i odlingsbygden (fig 54). Namnet anses 
härleda till ”berget där folk har bott en längre tid” 
(Norden 1929:292). Innanför murarna finns ett 
kraftigt kulturlager och det finns uppgifter från 
mitten av 1700-talet om att traktens bönder använde 
jorden innanför borgmurarna som jordförbättrings- 
medel. På 1870-talet var bortforslandet av jord så 
intensiv att en begäran om fridlysning av borgen

Fig 54. Boberget, Konungsunds socken. Foto Ann-Lili Nielsen.

gjordes. I samband med att bönderna tog bort jord 
följde bl a en stor mängd djurben och vapendelar 
med massorna (Norden 1929:293).

En del mindre grävningar genomfördes av 
borgen i början av 1900-talet, vilka bl a visade att 
ett upp till 60 cm tjockt flerskiktat kulturlager fanns 
bevarat på ställen som undgått bortschaktning. Vid 
undersökningen 1906 hittades också resterna efter 
vad man tolkade som syllstensrader till byggnader 
(Norden 1929:296). Ytterligare spår efter grunder 
till en byggnad finns fortfarande synliga inom borg
området (aa:292). Genom fyndmaterialet, bl a en 
fragmentarisk bronsfibula och en spelbricka har 
Norden velat datera borgen till 400-600 e Kr (Nor
den 1929:295,328). Det finns dock uppgifter om 
att ett fragment av bultlås hittades i borgen, vilket 
antyder en yngre datering (aa:298). Det fyndmate
rial som finns från Boberget tyder på att man här 
haft liknande aktiviteter som i Gullborg. Från Bo
berget finns bl a bitsilver - ett tecken på handel, 
brons- och järntenar samt även slagg från dessa 
metaller - ett tecken på specialiserat hantverk. Bland 
benmaterialet finns fragment av hjorthorn och kam
delar, vilka antyder att ben- och hornhantverk före
kommit. Till detta kommer uppgifterna om de vapen
delar som tidigare nämnts (Norden 1929:326ff).

Både Gullborg och Boberget är kanske de 
platser som under perioden romersk järnålder tom 
folkvandringstid tydligast visar på de mönster som 
antyds från Skälv i Borgs socken. Här tycks fler funk
tioner vara knutna till en och samma plats, såsom 
handel, hantverk, militära funktioner och möjligen 
även kultiska funktioner. En möjlig tolkning av dessa 
borgar är att de utgör en högre nivå i en hierarki 
än platser som t ex Skälv och Lundby. Ytterligare 
undersökningar av dessa borgar samt Skälv och 
Lundby kan säkert komma att nyansera bilden av 
dessa platsers inbördes relation.
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Fig 55. Av Nordén utpekade medeltida kungsgårdar i Norrköpingsbygden. Renritning Mari-Anne Grönwall.

KUNGSGÅRDAR I NORRKÖPINGSBYGDEN.
Under yngre järnålder kan vi i Borg se att de centra
la funktionerna splittras upp på flera platser, men 
att de troligen utgår från den plats som under medel
tid blir sätet för en kungsgård. I det här samman
hanget har jag valt att studera de kungsgårdar som 
Nordén pekat ut i Norrköpingsbygden under medel
tiden (Nordén 1929). Dateringen är oklar för några 
av dem. Mycket tyder dock på att de i likhet med 
Borg har en kontinuitet tillbaka i yngre järnålder, 
vilket skulle kunna antyda att en äldre stormans- 
gård föregått kungsgården. Vad som utmärker dem 
alla är att de ligger vid kommunikativt strategiska 
platser vid land och/eller vattenvägar. Gårdarna 
ligger även placerade i varsitt härad (fig 55). Härads- 
indelningen och dess ålder har tidigare diskuterats 
(se Lindeblad denna volym).

Svintuna, Krokeks socken. Prefixet i namnet Svin- 
tuna kan gå tillbaka på folknamnet svear (Franzén 
1937:134), medan tunaorter allmänt betraktas som 
centralplatser. Dessa tunaorter kan ha haft kultis
ka, administrativa eller militära funktioner (Brink 
1990a:38). Gården Svintuna ligger i Lösings härad, 
kommunikativt strategiskt placerad vid både land 
och vattenvägar, vid B råvikens norra strand och 
intill den huvudled som går upp mot Sörmland (fig 
56). Det bör vara gården Svintuna som avses i ett 
dokument från drottning Margaretas reduktion 
1399, där ”twa gardha som heta baerg” och som 
ligger ”uppa swintunum” sägs vara gammalt krono- 
gods (Nordén 1929:235).

Ett antal undersökningar av gårdsanlägg
ningen samt intilliggande gravar utfördes i början 
av 1900-talet. Undersökningarna visade att gården
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F / '

har en första etablering i folkvandringstid. Bland 
fynden fanns den ovan nämnda guldgubben som 
avbildar ett par - en man och en kvinna.

Fyndmaterialet i övrigt antyder en kontinui
tet av gården från folkvandringstid eller vendeltid 
och hela medeltiden igenom (Norden 1929:2341). 
Av de byggnader som undersökts vid Svintuna fram
går att byggnadsskicket överensstämmer väl med 
det vid Borgs säteri. Flera byggnader har varit upp
förda på syli och har uppburit väggar i skiftesverk 
eller knuttimmer. Svintuna har i likhet med Borg 
m a o inte enbart en bebyggelsemässig kontinuitet 
från yngre järnålder in i medeltid, utan sannolikt 
även en funktionell kontinuitet där dess sakrala roll 
under yngre järnålder haft stor betydelse.

Strax norr om gården Svintuna, vid Svintuna- 
sjön, ligger ruinerna av Utterbergs kastal. Kastalen 
ligger strategiskt placerad i anslutning till eriksgatan 
(Tagesson 1993:331). Intill eriksgatan norr om går
den Svintuna låg även ett senmedeltida franciska
nerkloster. Klostret omnämns i det skriftliga käll
materialet först år 1440 (Ridderstad 1917,11:2:770).

Ringstad, Östra Eneby socken. Ringstad gård ligger 
invid den gamla landsvägen mellan Norrköping och 
Finspång i Bråbo härad (fig 57). Under medeltid 
var denna väg en av de viktigaste vägarna mellan 
bergslagen i Hällestad och Risinge och det stora 
bropasset vid Knäppingsborg i Norrköping. Därav 
har den sitt äldre namn Bergslagsvägen (Norden 
1929:7). Under 1340- och 1350-talen tillhör Ring
stad gård en ättling till folkungarna - Valdemar Eriks
son (Norden 1929:16). Vid drottning Margaretas 
reduktion år 1404 tilldömdes Ringstad samt bor
gen Ringstadholm kronan (aa: 17).

Fig 56. Plan över gården samt gravar i Svintuna, Krokeks 
socken. Efter planritning Norden 1929. Illustration Richard 
Holmgren, ARCDOC.
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Fig 57. Plan över gården Ringstad, Östra Eneby socken. Efter Norden 1929. Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.

Omedelbart väster om gården Ringstad fanns 
tidigare en sjö, Gudsjön, som utdikades under åren 
1903 -1905. Namnet kan möjligen antyda att sjön 
har utnyttjats i kultiska sammanhang.

De undersökningar som utfördes under 
1920-talet av gravar och boplatslämningar vid Ring
stad visar att gården har en bebyggelsemässig kon
tinuitet från folkvan drings tid och in i medeltid. Om 
gården i likhet med Borg har en funktionell konti
nuitet är däremot svårt att påvisa.

Trots undersökningarnas begränsade omfatt
ning kan man ändå konstatera att byggnadsskicket 
samt en hel del av fyndmaterialet, ex bultlås, häst
skor, blosshållare och en trissporre påminner om 
det vi har funnit vid den medeltida gården i Borg. 
En närmare genomgång av dels fältdokumenta

tionen, dels fyndmaterialet från Ringstad, vore 
naturligtvis önskvärt. Det skulle möjligen ännu tyd
ligare kunna visa på likheterna eller skillnaderna i 
dessa två gårdars utveckling från yngre järnålder 
till medeltid.

Möjligen ska i stället de centrala funktionerna 
för området under yngre järnålder sökas i områ
det kring Ingelstad, där den tidigare nämnda svärds- 
hjalten i guld och runristningen i fast häll är fun
nen. Ingelstad ligger ur kommunikationssynpunkt 
väl placerat intill inloppet till Motala Ström.

Konungsund, Konungsunds socken. Konungsund lig
ger i Björkekinds härad intill Vadsbäcken, som har 
förbindelse upp i B råviken. Sundet vid Vadsbäcks- 
mynningen har ursprungligen burit namnet Svine-
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sund. En båtförbindelse mellan Konungsund och 
Svintuna på norra Bråviksstranden anses vara den 
led som förband Vikbolandet med landvägen upp 
mot Sörmland (Norden 1929:178, Franzén 1937:128).

Av vägar är den allmänna landsvägen från 
Norrköping förbi Konungsund till Östra Husby den 
viktigaste. Norden menar att prefixet konung i Ko- 
nungssund styrker antagandet att en kungsgård fun
nits på platsen. Han hänvisar i sammanhanget till 
bl a Broocman som 1760 hänvisar till en i kyrkan 
tillhörig pergamentkodex bevarad anteckning som 
omtalar att kyrkojorden skänkts och kyrkan byggts 
av konung Erik Läspe och halte 1228 (Norden 1929: 
179, Broocman 1760:571).

Den gamla kyrkan i Konungsund var, enligt 
uppgift, liksom kyrkan i Borg tornlös men mindre 
än denna endast ca 13,6 m lång och 6,5 m bred 
(aa:171). Två runstenar finns också bevarade, in
murade i kyrkans stenfot, vilket möjligen talar för 
att gården har en bebyggelsemässig kontinuitet från 
yngre järnålder. Några undersökningar av själva 
gården har inte genomförts. Däremot är ett antal 
gravar undersökta som visar på kontinuitet i områ
det från yngre järnålder. Omkring 500 m sydväst 
om gården, på krönet av Väderkvarnsbacken, un
dersökte Norden år 1926 en grav från vendel/vi
kingatid. Graven innehöll, förutom brända ben, 
även söljor, dräktnål, nitnaglar, spelbrickor och en 
tärning (Norden 1929:321). Ytterligare gravar un
dersöktes i området av Oscar Almgren år 1906. 
Genom fyndmaterialet som bl a bestod av brons
föremål med djurornamentik, glaspärlor och ett 
förmodat beslag till sadel, daterades gravarna till 
500-700 e Kr (Almgren 1906:13ff).

Östra Husby, Östra Husby socken. Östra Husby 
ligger i Östkinds härad (fig 58). Husabynamnen an
vändes som beteckning för till Uppsala öd tillhö
rande gårdar, som varit centralpunkter i ett visst för
valtningsområde och som sådana säten för kungens 
fogdar eller förvaltare. Första gången Östra Husby 
omnämns i det skriftliga källmaterialet är år 1278. 
Då överlåtes Husby genom donation av kronan till 
Linköpings domkyrka (Franzén 1984:15). År 1329 

omnämns den gamla kyrkan för första gången (Rid
derstad 1917:975). Sakrala ortnamn, som Torslund, 
Lunda, Oklunda m fl, i Östra Husbys omedelbara 
närhet tyder på att platsen haft en central kultisk 
betydelse under förkristen tid. I Oklunda finns även 
en runristning i fast häll som omtalar ett Vi, en 
helig plats. Runristningen är daterad till omkring 
800 e Kr (Olsén 1965:130).

Norr om Östra Husby ligger Tuna. Tunaor- 
terna anses allmänt utgöra centralplatser av något 
slag, administrativa, kultiska eller militära (Brink 

1990a:38).
Tuna har ett mycket strategiskt läge innan

för den forntida vik som gick in från Bråviken. 
Möjligen finns i detta område en motsvarighet till 
Herrebro i Borgs socken, en verkstadsplats eller 
marknadsplats som var organisatoriskt knuten till 
stormansgården i Östra Husby.

Ca 7 km nordost om Östra Husby ligger rui
nerna av Stensö kastal vilken antas ha uppförts på 
kungligt initiativ på 1100-talet (Tagesson 1993:21). 
Kastalen ligger på en hög höjd vid Bråviken och 
inloppet till Lönöviken. Möjligen ska denna kastal 
kopplas samman med Östra Husby, som en stödje
punkt eller ett försvarsverk för gården.
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Fig 58. Karta över Östra Husby, intilliggande byar och gårdar med teo fora namn som Lunda,Torsnäs Oklunda m fl. 
Efter Norden 1929. Renritning Mari-Anne Grönwall.
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION. De frågor 
som ställdes i det inledande kapitlet var:

Är de platser vi undersökt i Borg en unik 
företeelse i området kring Norrköping, eller finns 
det flera platser som uppvisar tecken på att ha hyst 
centrala funktioner? Om fler platser finns i områ
det kring Norrköping, kan vi då i det övriga mate
rialet se en liknande förändring i tid och rum?

I Borgs socken fanns under äldre järnålder 
en stormansgård, Skälv, som låg mitt i odlings
bygden och inte i ett kommunikativt strategiskt läge. 
En förklaring till denna placering kan vara att stor
männens makt under äldre järnålder byggde på 
kontroll över människor och inte över territorier. 
Under yngre järnålder sker i Borg förändringar, 
som kan spåras i det arkeologiska källmaterialet. 
Boplatser struktureras om, överges eller flyttar till 
nya platser. Även gravskicket förändras och en ins
titutionalisering av kulten kan spåras vid denna tid. 
Under den här tiden etableras gården i Borg och 
ligger nu vid ett kommunikationsmässigt strategiskt 
läge vid landvägen och i närheten av Fiskebyfallet.

Till gården hör även verkstadsområdet Her
rebro och Borgs Skans. Denna uppsplittring rent 
fysiskt i landskapet visar på en vilja hos stormännen 
att kontrollera det egna landskapet (se Lindeblad 
och Lundqvist i denna volym).

Romersk järnålder. Under romersk järnålder finns 
förutom Skälv i Borgs socken ytterligare tre platser 
i området kring Norrköping som uppvisar fynd som 
kan tyda på att dessa har haft någon form av cent
rala funktioner (fig 59).

Samtliga dessa platser har, förutom guld
föremålen som i sig signalerar en plats utöver det 
ordinära, även ortnamn som förstärker detta. Nam
net Lundby i Kullerstad socken bör, enligt Fran
zén, ha en kultisk innebörd. Detta förstärks även av
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att Lundby är belägen strax nordväst om byn Ullevi- 
en helgedom (Franzén 1937:108).

Gullborg har förutom sitt rika fyndmaterial 
och sitt manifesta läge även ett namn som antas 
härstamma ur fornsvenskans gudh-gudarnas berg.

Ytterligare ett Skälv finns i området kring 
Norrköping. Förutom namnet - som kan betyda 
klippavsats och vakttorn för bevakning, finns i detta 
Skälv även vapengravar och gravar med krum- 
knivar. En fingerring i guld som anses vara ett 
rangindikerande element i militärhierarkin finns 
också från detta Skälv.

De platser i övriga Norrköpingsbygden som 
motsvarar Skälv i Borgs socken ligger samtliga mitt 
i odlingsbygden, utan någon direkt koppling till 
kommunikationsleder. Flera funktioner tycks vara 
samlade till dessa centralplatser, såsom specialise
rat hantverk, handel, och militära funktioner. En 
plats som utmärker sig är Gullborg, som genom 
fingerringen och glasflaskan har sitt äldsta skede 
under romersk järnålder. Möjligen kan vi här se en 
antydan till en hierarkisk nivåindelning av platser 
med centrala funktioner. Gullborg tycks även ha 
kvar sin centrala funktion upp i folkvandringstid, 
då ytterligare en fornborg av liknande karaktär 
uppträder, Boberget.

Folkvandringstid. Under folkvandringstid ses en för
ändring i det arkeologiska materialet. En del av de 
platser som i fyndmaterialet antyder att platsen har 
hyst en central funktion finns fortfarande kvar i de 
lägen som ligger indragna mitt i odlingsbygden, ex 
Gullborg och Boberget. Här finns också fler funk
tioner samlade till en och samma plats, såsom eko
nomiska, militära, administrativa och möjligen även 
kultiska. Nu ser vi dock en tendens till rumslig för
ändring. Nya platser dyker upp i helt nya lägen, 
strategiskt placerade vid land- och vattenvägar. Ett
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Fig 59. Platser i Norrköpingsbygden som ger antydan om att ha hyst någon form av central funktion från romersk järnålder till 
tidig medeltid. Renritning Mari-Anne Grönwall.

tydligt exempel på detta är Svintuna, som ligger 
intill Bråviken och vid den gamla eriksgatan, den 
huvudled som leder upp mot Sörmland.

Under folkvandringstid sker även andra stora 
förändringar som tydligt kan ses i det arkeologiska 
källmaterialet. Bland annat märks tydliga föränd
ringar i bebyggelsestrukturen från ca 500 e Kr (se 
Lindeblad i denna volym).

Troligen sker även förändringar i religionen 
just under denna tid, vilket kan avläsas bl a i nya 
gravformer och nytt gravskick (Kaliff 1995:1051). 
För sydskandinaviens del menar Charlotte Fabech 
att vi kan se ett religionsskifte även i annat arke
ologiskt källmaterial t ex olika typer av offerned- 
läggelser. Hon menar att aristokratin under folk- 
vandringstid hade tillskansat sig tillräckligt med

makt och inflytande för att kunna institutionalisera 
och kontrollera kultutövandet, så att det inte längre 
utfördes offentligt vid sjöar och våtmarker utan i 
en kontrollerad boplatskontext (Fabech 1991:174).

Ett exempel från Östergötland som antyder 
att liknande förhållande gäller för detta område är 
guldgubben som är funnen i en av de huslämningar 
som Norden undersökte i Svintuna, samt det un
dersökta komplexet i Borg.

Vikingatid/tidig medeltid. Under vikingatid/tidig 
medeltid ser vi tydligt i det arkeologiska källmate
rialet att de platser som uttrycker någon form av 
central funktion, samtliga ligger kommunikativt väl 
placerade i landskapet vid land- och/el ler vatten
vägar. Flera av dem har också en funktionell och/
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eller bebyggelsemässig kontinuitet tillbaka i yngre 
järnålder. Vid undersökningarna i Borg har vi även 
kunnat konstatera att fler funktioner som kontrol
leras från gården nu ligger spridda i närområdet, 
(se Lindeblad i denna volym). Ett liknande förhål
lande, ett verkstadsområde knutet till Östra Husby, 
kan möjligen finnas i området norr därom i Tuna.

Som helhet är området kring Östra Husby 
ett område som påminner om de mönster vi kan se 
i Borg, även om avstånden mellan de olika platserna 
i respektive område skiljer sig.

En äldre enhet Skälv ligger i ett likartat läge 
ca 2,5 km sydväst om Östra Husby. Förutom nam
net finns vid båda Skälvorterna guldföremål, vapen
gravar och gravar med krumknivar. Det bör dock 
påpekas att de vapengravar som undersökts i Skälv 
i Östra Husby är daterade till förromerskjärnålder. 
Det visar å andra sidan att platsen som centralplats 
har en kontinuitet bakåt i tiden. Den guldring som 
finns från Skälv visar att platsen har behållit sin 
betydelse fram i äldre romersk järnålder.

En möjlig utveckling för detta område, lik
som Borg, är att Östra Husby med sitt strategiska 
läge vid land- och vattenvägar övertar rollen som 
en centralplats någon gång under yngre järnålder. 
Ett flertal ortnamn i nära anslutning till gården 
antyder att platsen har haft en viktig sakral roll 
under förkristen tid. En runristning vid Oklunda, 
daterad till 800-tal omtalar också ett Vi - ett heligt 
område på denna plats.

Gemensamt för de gårdar som Norden pe
kat ut som kungsgårdar under tidig medeltid är att 
det finns en i varje härad. Enligt vissa ortnamns- 
forskare anses häradsindelningen från språklig syn
punkt snarast kunna dateras till tidigare delen av 
vikingatiden eller ännu äldre (Andersson 1982:64). 
Gemensamt för dessa gårdar är också att samtliga 
verkar ha en kontinuitet tillbaka i yngre järnålder.
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I det inledande kapitlet berördes frågan om 
dessa platsers inbördes relation. Något försök till 
nivåindelning av dem har inte varit möjligt i det 
här sammanhanget. Av det material som vi hittills 
känner till är det dock inget som styrker idén om 
att någon av dessa platser under yngre järnålder 
skulle haft någon överregional central funktion. 
Kanske finns ett överregionalt centrum i området 
kring Ledberg utanför Linköping (se Lindeblad 
denna volym). Detta område pekar bl a Nerman ut 
som det främsta centrat i Östergötland under 500- 
600-talen. De platser från yngre järnålder som har 
presenterats i den här uppsatsen skulle i det pers
pektivet kunna utgöra centralplatser som enligt 
Fabechs och Ringtveds modell utgör platser med 
en regional betydelse.

Det som allra tydligast har kunnat ses är de 
rumsliga förändringar som sker från romersk järn
ålder till tidig medeltid. Under romersk järnålder 
ligger platserna som uppvisar någon form av cent
rala funktioner mitt i odlingsbygden. Dessa platser 
ligger även utan egentlig koppling till kommunika
tivt strategiska platser som land och/eller vatten
vägar. Flera funktioner tycks vara knutna direkt till 
gården, såsom hantverk, handel och militära funk
tioner. Tydligast kan detta ses i fyndmaterialet från 
Gullborg, som har sitt äldsta skede i romersk järn
ålder. Denna fornborg har en kontinuitet upp i 
folkvandringstid, då en hel del förändringar kan 
ses i materialet från Norrköpingsområdet. Vid denna 
tid etableras nya platser i helt nya lägen. De nya 
platserna ligger vid kommunikativt strategiska 
punkter vid land och/eller vattenvägar. Ett par 
exempel är Ingelstad och Svintuna. Troligt är även 
att platser som exempelvis Konungsund och Östra 
Husby har en kontinuitet bakåt i yngre järnålder 
vilka, liksom Svintuna, uppträder som kungsgårdar 
under medeltid.
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SLÖINGE 1992-1995. Slöingeprojektet syftar till 
att belysa frågor kring aristokratins framväxt och 
manifestationer i landskapet under järnålder och 
tidig medeltid. Detta arbete bör förhoppningsvis 
kunna bidra med ett västsvenskt perspektiv på stu
diet av framväxten av sociala, ekonomiska, politiska 
och ideologiska centra i norra Europa. Arbetet kring 
Slöinge-projektet koncentrerar sig i första hand till:
1 Slöingeboplatsen, dess inre organisation och ut

veckling och
2 Slöingeboplatsens omland där de angränsade be

byggelseenheterna studeras. Tanken här är att 
undersöka om och - i så fall - hur de agrara en
heterna påverkas av framväxten av en elit i om
rådet. Omlandsmaterialet finns bl a representerat 
i det material som kommit fram vid exploate- 
ringsundersökningar.

3 En tredje aspekt på Slöingestudierna är inriktad 
på jämförbara miljöer, både i Halland och i ett 
vidare geografiskt område.

Uppsatsen syftade primärt till att klargöra 
kunskapsläget för bebyggelsekomplexet vid Slöinge 
som kan fungera som avstamp för det fortsatta ar
betet.

I Slöinge känner vi idag till ett cirka 2 ha 
stort boplatsområde med lämningar av 600 års 
boende. Området täcks inte helt och hållet av bo
platslämningar utan koncentrerar sig till 4-5 mindre 
ytor. Med ledning av den kunskap vi har idag om 
anläggningarnas och fyndens spridning i funktion, 
tid och rum kan fyndområdet hypotetiskt ses som

platsen för en större gård till vilken flera hushåll 
eller i varje fall en större mängd människor varit 
knutna. Sannolikt rör det sig om en stormansgård 
med stormannens familj samt till gården hörande 
tjänstefolk, följe m fl. Kring gården och eventuellt 
inom gårdsområdet har det sannolikt funnits gra
var men på grund av att marken plöjs har inga grav
gömmor påträffats.

Det saknas fortfarande detaljerad kunskap 
om markanvändningen inom området för Slöinge- 
bebyggelsen liksom om bosättningens utbredning 
och inre utveckling under bosättningsperioden. De 
600 årens bebyggelse omfattar tiden från sent 300- 
tal fram till cirka år 1000. Inom denna period är 
det främst 700-talets bebyggelse som vi bäst kän
ner till (Hus II och III). Ytterligare ett hus (Hus I) 
indikerar en äldre, än så länge odaterad, fas. Det är i 
detta sammanhang viktigt att påpeka att en detalje
rad plandokumentation endast utförts inom 800 m2 
av det cirka 40-50 000 m2 stora område som inne
håller bebyggelselämningar och gravar.

Undersökningarna i Slöinge visar på en san
nolikt periodvis återkommande och varierad hant- 
verksverksamhet (metallhantverk, glaspärltillverk- 
ning, textilhantverk, bärnstenshantverk och bear
betning av rågranater). De specialiserade hant
verken ligger inom perioden 400 - 800 e Kr, där glas- 
pärltillverkningen är bäst känd. Importföremål före
kommer också (glasbägare, tesserae, täljstensföre- 
mål, brynstenar). De hittills funna glasbägarna om
fattar perioden cirka 400 -7/800-tal. Jämte import
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föremålen finns andra fynd som tyder på en besut- 
tenhet hos befolkningen utöver det normala. Det 
rör sig om ädelmetallföremål, bitsilver och små av
klippta ringguldsbitar. Även två mynt från tidigt 800- 
tal respektive tidigt 900-tal pekar i samma riktning.

Under 900- eller 1000-talet lägger man ner 
Slöingeboplatsen. Det saknas kontinuitet för cent
rala funktioner på platsen. Det förefaller vara Halm
stad- och Falkenbergstrakten som övertar Slöinges 
roll under sen vikingatid-tidig medeltid. Denna för
skjutning, eller kanske snarare förstärkning av mak
ten kring det som senare blir städer, kan vara tecken 
på att kungamakten och/eller en viss del av adeln 
stärkt sitt grepp om provinsen. I detta perspektiv 
hamnar Slöinge mellan de vikingatida och medel
tida centralområdena dvs utanför de områden där 
sedan den medeltida makten manifesterar sig i 
kungalev, borgar och urbanisering.

Platsen för den rika Slöingeboplatsen utgör 
enligt äldre lantmäterikartor ett enda stort ängs- 
marksområde som genom ett hägnadslag delas av 
12 olika enheter. Ortnamnen närmast fyndområdet 
domineras av yngre namntyper (torpnamn). Detta 
kan var resultatet av att en större jordegendom läggs 
ner och ortnamnen antyder att detta skett under 
vikingatid eller äldre medeltid. I samband med 
detta delas egendomen upp i mindre brukningsen- 
heter som skapas och namnges utifrån en likartad 
norm vilket således är skälet till ett yngre och rela
tivt homogent namnskick. Detta skulle väl passa in 
med de yngsta dateringarna för Slöingeboplatsen 
samt framväxten och manifestationen av ”nya” 
centra i Falkenbergs- respektive Halmstadtrakten.

Det föreslås vidare att Slöingeboplatsen till
sammans med ytterligare några platser med sakrala 
ortnamn och monumentala fornlämningar bildar 
ett centralområde. Fornlämningsmiljön antyder ett 
större gods med Slöingeboplatsen som residens och

övriga platser som en serie sammanhängande makt
symboler i ett centralområde.

Boplatsens lokalisering har inte valts med 
avsikt att man själv velat bedriva åkerbruk. Marken 
bör under denna tid varit klart olämplig för detta 
ändamål. Istället kan man peka på att kommuni
kativa faktorer varit av avgörande betydelse. Den 
primära lokaliseringsfaktorn föreslås vara ett be
hov av att kontrollera en landbaserad kommunika
tion. En sekundär och samverkande faktor kan även 
vara behovet av att manifestera sin makt genom att 
optimalt exponera bebyggelsen i landskapet, en 
exponering som riktats mot de omgivande agrara 
enheterna. Bebyggelsen vid Slöinge passar således 
väl med den bild som noterats på andra håll där 
stormansgårdar och kultplatser legat strategiskt i 
förhållande till kommunikativa knutpunkter och att 
dessa även står att finna i inlandet (Fabech 1991:2981).

En genomgång av fynd m m visar att det 
finns andra miljöer som anknyter till den kring Slö
inge. Det finns även en rad indikationer på kustan
knutna aktiviteter under yngre järnålder. Exempel 
på det är Äskatorp vid Kungsbackafjorden, Gamla 
Köpstad utanför Varberg, Morup utanför Falken
berg, Söndrum och Påarp/Trönninge, båda be
lägna utanför Halmstad (fig 24). Dessa indikatio
ner pekar mot att de skånska och danska kustan
knutna platserna har halländska motsvarigheter 
(Callmer 1991a).

Många av de kända centralplatserna från 
yngre järnålder uppvisar en funktionell kontinui
tet in i medeltid, men det gäller långt ifrån alla. 
Slöingeboplatsen tillhör den kategori som överges 
under sen vikingatid. Det är också som redan an
tytts svårt att påvisa en funktionell kontinuitet för 
Slöingeboplatsen i de närmaste omgivningarna. Det 
finns säkerligen flera skäl till varför platsen upp
hör att användas för bebyggelse. Det kan hänga
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samman med att stormannens maktbas föranledde 
en annorlunda lokalisering av bebyggelsen. Här 
kanske det är kontrollen över den agrara produk
tionen i området och förvaltningen av det egna 
godset och produktionen som fordrar en annan lo
kalisering av bebyggelsen. Ett annat skäl kan vara 
att Slöingeboplatsens upphörande ska knytas till 
fundamentala förändringar i maktstrukturen. En 
möjlighet är att den inhemska stormansklassen i 
Halland under sen vikingatid utsätts för yttre på
verkan i form av den danska kungamakten. På sikt 
har detta resulterat i ett regalt administrativt sys
tem med kungalev och kyrkor som nya manifesta 
knutpunkter i ett helt nytt maktsystem. De äldre 
stormansgårdarna, som utgjort scenen för maktut
övning och hednisk religion, i händerna på en lo
kal dynasti med rötter långt ner i järnåldern, får ge 
vika för den nya tiden med dess nya maktinst
rument.

Det har redan nämnts att det sannolikt finns 
en rad paralleller till Slöinge (fig 24). Möjliga hy
potetiska centralområdena finns i Abild/Vessige- 
trakten, vid Falkenberg och kring Köinge. En annan 
trakt med äldre centrala funktioner kan kanske de 
båda ortnamnen Allberg och det närliggande Fjälla- 
lunda i Arstad socken syfta på. Det halländska ma
terialet kan knappast påstås vara vare sig rikt eller 
särdeles väl analyserat och det är många problem 
förknippade att jämföra Slöinge med de bitvis svaga 
indikationer som finns på andra centralområden. 
Det kan också förefalla dubiöst att sätta centrala 
områden i relation till de mer övergripande poli
tiska sammanslutningar som skisseras i litteraturen 
(småkungadömen, folkland, smaland, hövdinga- 
dömen, ”social aggregates”). Trots det har jag valt 
att ta fasta på en del aspekter på tolkningen av de 
centra som de skisserade samhällsmodellerna för
utsätter.

Vissa fyndmiljöer antyder att vi kan laborera 
med existensen av flera ”Slöingeorter”, som i sin 
tur kan ha varit underordnade en annan central
plats inom ett större politiskt förbund eller sam
manslutningar av flera stammar/bygder. 1 det här 
sammanhanget kan det vara av intresse att ägna en 
tanke åt Jordanes uppgifter om olika befolknings
grupper i Norden under 500-talet (Svennung 1967). 
Dessa namngivna grupper har knutits till en rekonst
ruktion avjärnålderslandskapet i Halland, baserad 
på ortnamn och gravar (Callmer 1991b). En variant 
på detta tema presenteras i kartform (fig 24) där 
centralplatsindikerande företeelser från hela yngre
järnålder (ädelmetallsföremål, importvaror, sär
skilda fornlämningar och sakrala ortnamn) kartlagts, 
vilket kan vara att föredra före det mer svårdaterade 
grav- och ortnamnsmaterialet. Ett par av dessa cent
ralområden presenteras översiktligt: Himlebygden, 
Laholstrakten samt Påarp/Trönninge m fl. Dessa 
centrala platser och centralområden uppvisar både 
likheter och skillnader med Slöingeboplatsen och 
dess omland. Att manifestera makten kan som re
dan nämnts bestå av att strategiskt lokalisera olika 
funktioner till platser där man optimalt kan kom
municera maktens budskap. Maktens manifestatio
ner i landskapet är en av de aspekter som kommer 
att behandlas i anslutning till arbetet med Slöinge
boplatsen.

BORG. Artikeln behandlar ett område, Borgs socken 
i Östergötland, som under de senaste åren varit fö
remål för storskaliga exploateringsundersökningar 
i samband med ett motorvägsbygge.

Utifrån den fornlämningsbild och de få skrift
liga källor som fanns att tillgå före våra undersök
ningar, gav området en bild av ett landskap präglat 
av de många hällristningarna och den medeltida 
borgen Ringstadaholm. En skriftlig källa från år
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1333 omnämner att kung Magnus Eriksson pant
satte sina gods i Borg vid ett byte. Denna källa har 
tolkats som att gården i Borg vid denna tidpunkt 
var kronogods och inte kungens privata egendom.

Borgs socken var en av Östergötlands minsta 
socknar. Samtliga byar och enstaka hemman var, 
med ett undantag, av krononatur. Hela socknen har 
haft en gemensam allmänning, vilket kan tyda på 
att socknen har haft sitt ursprung i en enda större 
enhet.

Informationen om områdets särställning, un
derjärnålder och tidig medeltid, låg väl dold i åker
marken. Efterhand som utgrävningarna fortskred 
framträdde Borgs socken alltmer som ett område 
med en rad centralplatser med funktioner som inte 
har funnits på varje enskild boplats.

Syftet med artikeln är att försöka se hur mak
ten i området har tagit sig arkeologiska uttryck och 
förändrats över tid samt hur centralplatserna har 
varit placerade i landskapet under olika tidsperioder.

Förutsättningarna för att just detta område 
växte fram som en trakt med flera centrala funk
tioner bör vara det goda kommunikationsmässiga 
läget vid Motala ström och att huvudlandvägen ge
nom landskapet gick härigenom. Dessutom är om
rådet mycket bördigt vilket bör ha gett en möjlig
het till överskottsproduktion inom jordbruket. Fis
kebyfallet gav dessutom möjlighet till fasta fisken 
och kvarndrift. Möjligen har även lågteknisk järn
framställning spelat en viss roll.

Den äldsta indikationen på områdets särställ
ning är gravfältet vid Skälv. Den nuvarande gården 
ligger på en markant förhöjning i odlingslandskapet. 
Från gården har man vidsträckt utsikt och är väl 
synlig i området.

Under 200-talet e Kr speglar en kvinnograv 
på gravfältet en elitär miljö. Den döda har fått med 
sig en för Östergötland särdeles rik uppsättning fö

remål, med bland annat en guldberlock i filigrantek- 
nik, den första funna i sitt slag i landskapet. I flera 
av de övriga gravarna fanns s k krumknivar, som 
kan ge en fingervisning om att innehavarna av går
den i Skälv har grundat sitt välstånd genom att orga
nisera handel med läder och hudar.

Det finns inga belägg för att det har funnits 
fler platser i området med centrala funktioner från 
denna tid, vilket gör att vi i nuläget har tolkat Skälv 
som en solitär.

Skälv bör ses mot bakgrund av ett samhälle 
utan utbyggd infrastruktur, där stormännens makt 
byggde på makt över människor och inte över ter
ritorier. Detta bör vara förklaringen till det mani
festa läget i odlingsbygden, väl synligt för den om
givande befolkningen men utan direkt anknytning 
till vattendraget Motala ström.

Gravfältet i Skälv upphör under övergången 
mellan äldre och yngre järnålder. Detta bör betyda 
att gården senast vid denna tidpunkt har spelat ut 

sin roll.
Det är efter denna brytningstid, ofta väl syn

lig i arkeologiska material, som gården i Borg anla- 
des. Det är först under 900-talet som vi kan se att 
gården har haft en speciell religiös funktion, men 
en viss betydelse bör den ha haft i området redan 
tidigare. Gården har legat i ett kommunikations- 
mässigt strategiskt läge, vid landvägen och i närhe
ten av Fiskebyfallet. Till gården har också vid denna 
tid troligen verkstadsområdet med specialicerat 
hantverk vid Herrebro och jordvallsanläggningen 
Borgs Skans hört. Även dessa platser har legat stra
tegiskt i landskapet där land och vattenvägar skär 
varandra, på var sin sida om Fiskebyfallet, med 
möjlighet till kontroll över människor och varor som 
passerat. Dessa nya platser kan visa på en tendens 
hos stormännen att sträva efter kontroll över det 
egna landskapet, den specialiserade produktionen

100



Sammanfattning

och kultutövningen. Denna kontroll bör ha utgått 
från en och samma person men varit fysiskt upp
splittrad i landskapet.

Under 1000-talet skedde nästa omstrukture
ring av maktstrukturerna i Borg. Den allra tydli
gaste förändringen är att produktionen vid Herre
bro upphörde vid denna tid. Möjligen kan den spe
cialiserade produktionen ha flyttats till Norrköping 
som ett led i att stormännens kontroll över produk
tionen möjligen spelade ut sin roll vid denna tid
punkt. Det finns inga arkeologiska belägg för att 
Norrköping haft dessa funktioner så tidigt. Däre
mot finns flera indikationer på att Norrköping fun
gerat som en tidig centralort; två tidiga kyrkor och 
efterleden i ortnamnet.

Även på gården i Borg skedde en tydlig för
ändring under 1000-talet. Den förkristna kulten 
övergavs och bebyggelsen strukturerades om i an
slutning till läget för 1200-tals kyrkan. Det är först 
under 1300-talet som det finns skriftliga belägg för 
att gården i Borg fungerat som kungsgård men det 
är rimligt att tänka sig att gården i samband med 
omstruktureringen blev en forvaltningsgård av kro- 
nogods åt en centralmakt med begynnande kont
roll över territorier.

NORRKÖPINGSBYGDEN. I artikeln görs ett för
sök att sätta in Borg, som behandlats tidigare i 
denna volym, i ett större sammanhang genom att 
studera övriga Norrköpingsbygden. En av de frå
gor vi ställde oss var om de platser vi undersökt i 
Borg har varit en unik företeelse för Norrköpings
bygden eller om det finns fler platser som visar 
tecken på att ha hyst centrala funktioner. Om ytter
ligare platser har funnits, kan vi då se liknande för
ändringar i tid och rum hos dessa? En kort genom
gång görs också av tidigare forskning kring 
urskiljandet av platser med centrala funktioner.

Med detta som utgångspunkt har ett flertal krite
rier använts för att urskilja dessa. Till kriterierna 
hör speciella typer av fynd som t ex guld, glas, va
pen, verkstadsfynd och spår av handel. Speciella 
typer av anläggningar, t ex vissa typer av fornborgar, 
stormansgårdar, verkstadsplatser, medeltida kungs
gårdar, tidigmedeltida kastaler är också något som 
kan knytas till dessa funktioner. Något som ytterli
gare kan stärka antagandet att platserna har haft 
en central funktion är om man till dem kan knyta 
ortnamn som tyder på en sakral eller organisato
risk funktion.

En viktig förklaring till att ett visst område 
utvecklas till ett centralområde är givetvis strate
giska lägen, tillgången till bra jordbruksmark eller 
andra naturprodukter samt möjligheter till goda 
kommunikationer. I trakten kring Norrköping finns 
många av dessa förutsättningar väl tillgodosedda. 
Både jordbruket och järnmalmsbrytningen har un
der medeltiden varit väl utvecklat.

Motala ström har förutom att ha utgjort en 
mycket betydelsefull kommunikationsled in mot de 
inre delarna av landskapet åtminstone under medel
tid även nyttjats för kvarndrift, lax- och ålfiske.

Under romerskjärnålder finns förutom Skälv 
i Borgs socken ytterligare tre platser i området kring 
Norrköping som genom fynd och ortnamn signa
lerar att platsen har varit något utöver det ordinära. 
De platser som motsvarar Skälv ligger samtliga mitt 
i odlingsbygden, utan någon direkt koppling till 
kommunikationsleder. Flera funktioner tycks vara 
samlade till dessa, såsom specialiserat hantverk, 
handel och militära funktioner.

Under folkvandringstid ses en förändring i 
det arkeologiska materialet. En del av de platser 
som i fyndmaterialet antyder att de har haft en cent
ral funktion finns fortfarande kvar i de lägen som 
ligger indragna mitt i odlingsbygden. Under denna
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period syns dock en tendens till rumslig föränd
ring. Nya platser dyker upp i helt nya lägen, kom
munikativt strategiskt placerade vid land och vatten
vägar. En förändring i bebyggelsestrukturen i öv
rigt kan också ses under samma period. Likaså sker 
förmodligen en förändring i religionen, vilket kan 
avläsas bl a i nya gravformer och nytt gravskick. 
Förändringar i religionsutövandet kan möjligen 
även vara att aristokratin knyter och kontrollerar 
kulten till att utövas inom en kontrollerad boplats
kontext. Ett exempel på detta är guldgubben i Svin- 
tuna. Under vikingatid/tidig medeltid ser vi tyd
ligt i det arkeologiska källmaterialet att de platser

som uttrycker någon form av central funktion, samt
liga ligger kommunikativt väl placerade i landska
pet vid land- och/eller vattenvägar. Flera av dem 
har också en funktionell och/eller bebyggelsemässig 
kontinuitet tillbaka i yngre järnålder. I Borg har vi 
kunnat konstatera att fler funktioner som kont
rolleras från gården ligger spridda i närområdet. 
Ett liknande förhållande kan möjligen finnas i om
rådet kring Östra Husby, där en plats som Tuna 
möjligen organisatoriskt varit knuten till stormans- 
gården i Östra Husby. Denna uppsplittring rent fy
siskt i landskapet visar på en förmåga och vilja hos 
stormännen att kontrollera det egna landskapet.
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Två stormansgårdar och deras landskap 
- en efterskrift
Lars Ersgård

INLEDNING. I denna bok har redovisats resultat 
från två arkeologiska undersökningar, utförda un
der de första åren av 1990-talet i två olika delar av 
Sverige. Vad som förenar undersökningsplatserna 
- Slöinge i Falkensbergstrakten i Halland och Borg 
vid Norrköping i Östergötland - är att man vid båda 
påträffat gårdsanläggningar från järnålder och/el
ler tidig medeltid samt att man vid båda kunnat 
påvisa centrala funktioner, vilka definierats i ter
mer av makt eller dominans över större områden.

Som påpekades i inledningen är boken fruk
ten av ett samarbete mellan två projekt, vilka arbe
tat med en likartad problematik. Syftet har varit 
att genom ett utbyte av idéer mellan projekten - 
såväl i fält som under bearbetningen av käll
materialen - och genom en gemensam publicering 
försöka nå en större förståelse av resp plats. I föl
jande efterskrift avser jag att summera detta sam- 
arbetsprojekt och sammanfatta några slutsatser 
man kan dra av de samlade resultaten från Borg 
och Slöinge. Förutom en översiktlig jämförelse av 
de bägge platserna kommer jag även att försöka 
betrakta dem i ett övergripande skandinaviskt 
centralortsperspektiv. Avslutningsvis kommenterar 
jag också projektets ambition att arbeta över 
regionsgränserna.

TVÅ CENTRALPLATSER I ETT LÅNGTIDS
PERSPEKTIV. Undersökningsområdena Borg och 
Slöinge är båda belägna i centrala jordbruksbyg
der. De har dessutom nära anknytning till viktiga

kommunikationsleder i landskapet. Borg ligger i 
bygden kring Norrköping, ett av Östergötlands tre 
centralområden, intill vattenvägen mellan Östersjön 
och landskapets inre delar. Slöinge har sitt läge i 
slättbygden vid Falkenberg mitt emellan kusten i 
väster och skogsområdena i öster. I området löper 
flera av Hallands viktigare landvägar.

Vid Borg och Slöinge har omfattande delar 
av gårdsanläggningar från järnålder undersökts. På 
den senare platsen ligger de konkreta byggnads- 
lämningarna i skedet 650 - 850 e Kr. Här finns dock 
tydliga spår efter avsevärt tidigare aktiviteter, när
mare bestämt från senare delen av 300-talet e Kr. 
Vad gäller en främre kronologisk gräns, förefaller 
denna ligga vid ca år 1000 då bosättningen helt 
upphör.

Gårdsanläggningen i Borg har anlagts först 
under 600-eller 700-talen e Kr. Under 1000-talet 
sker här en omstrukturering av bebyggelsen men 
aldrig en definitiv nedläggning som i Slöinge. Un
der 1300-talet framträder Borg som en kungsgård 
och det är inte förrän under 1500-talet som den 
overgives.

Borg och Slöinge representerar sålunda två 
olika kronologiska skeenden. Slöinge har en för
ankring i sen romersk järnålder men upphör un
der slutet av vikingatiden. Borg tar sin början un
der sen folkvandringstid eller vendeltid men kan 
sedan följas fram till 1500-talet. Intressant är dock 
att på bägge platserna är tiden kring år 1000 ett 
avgörande skede.
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MAKTENS UTTRYCK. Avgörande för tolkningen 
av Borg och Slöinge som maktcentra och elitära 
miljöer har varit de aktiviteter av religiös karaktär 
som kunnat påvisas på bägge platserna. I Slöinge 
tyder fynd av karakteristiska guldgubbar på religi- 
öst-rituella handlingar av mindre vanligt slag. Fynd
platserna för denna föremålstyp är ännu relativt 
fåtaliga i Skandinavien och man har menat att guld
gubben i sig indikerar kulthandlingar knutna en
dast till ett högsta socialt och politiskt ledarskikt. 
Slöingeundersökningens resultat visar med all tyd
lighet det rituella draget i hanteringen av dessa fö
remål. De förekommer endast i vissa delar av en 
större byggnad, de är deponerade i stolphål etc. 
Intressant nog har man även påträffat spår efter 
tillverkning av guldgubbar på platsen.

I Borg har man i den undersökta bebyggel
sen kunnat kartlägga en hel rituell kontext, som i 
mångfald och komplexitet sannolikt ännu saknar 
motsvarigheter. Även här spelar en enskild artefakt
typ en huvudroll, nämligen amulettringen. De reli
giösa handlingarna förefaller ha ett rumsligt sam
band med en speciell byggnad med kultisk funk
tion - ett förmodat harg. Utanför denna byggnad 
fanns en depå med ett stort antal amulettringar samt 
talrika spår efter djuroffer. Av allt att döma har man 
smitt ringarna på platsen och eventuellt här även 
framställt järnet till dessa. Allt tyder sålunda på att 
tillverkningen av kultföremålen ingått i samma ri
tuella sammanhang som själva kulthandlingarna. 
Vi bör kunna betrakta guldgubbe-produktionen i 
Slöinge på liknande sätt. Frågan är om man kan 
lägga samma perspektiv på alla de hantverksaktivi- 
teter, som man funnit spår efter i Slöinge, pärltillverk- 
ning, metallhantverk, bearbetning av granater, tex
tilhantverk etc. Avfall från flera av de nämnda 
hantverken påträffades här - av allt att döma rituellt 
deponerade - i samma stolphål som guldgubbarna.

Borg och Slöinge är alltså att betrakta som 
gårdar från yngre järnålder med centrala religiösa 
funktioner. Den religiösa funktionen är också en 
maktfunktion. Att leda kulten har samtidigt varit 
att utöva dominans över människor. Charlotte 
Fabech har framhållit denna ”gårdskult” som nå
got djupt karakteristiskt och grundläggande för den 
yngre järnålderns samhälle i Skandinavien. Det 
översta sociala skiktet har då kunnat knyta den reli
giösa verksamheten till sina gårdar och på denna 
bygga sin maktställning. Ur detta perspektiv blir 
den viktigaste kvalitativa förändringen inte över
gången från hedendom till kristendom eftersom 
även den kristna kulten har nära anknytning till de 
aristokratiska miljöerna. Det centrala skiftet sker 
enligt Fabech istället mellan äldre och yngre järn
ålder. Under det förra skedet har kulten en mera 
”offentlig” karaktär vid sjöar och vattendrag för att 
under det senare ”privatiseras” till enskilda gårdar 
(Fabech 1994).

De här beskrivna centrala funktionerna i 
Borg och Slöinge kännetecknar inte de bägge bo
sättningarna under hela deras existenstid. ”Guld- 
gubbe-skedet” i Slöinge tillhör vendeltid och bör
jan av vikingatid. Kulten kring harget i Borg kan 
förläggas till senare delen av vikingatid. Som nämn
des etableras Borgs äldsta bosättning under 600- 
eller 700-talet men uppvisar då inte några särskilda 
drag. Vad gäller det äldsta skedet i Slöinge är situa
tionen något mera problematisk. Här finns en otve
tydig kontinuitet på platsen från yngre romersk järn
ålder. Även om denna tid representeras av smycke
fynd av utpräglad högstatuskaraktär - indikationer 
på en elitär miljö - har man ännu inte funnit någon 
egentlig bebyggelse från sistnämnda skede. Stora 
delar av bosättningsområdet i Slöinge återstår emel
lertid att undersöka varför kommande grävningar 
snabbt kan förändra källäget härvidlag.
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Vad gäller tiden efter järnåldern är bilden av
sevärt klarare. Slöinge försvinner fullständigt medan 
Borg transformeras till en medeltida huvudgård. 
Såväl bebyggelsen, vilken inkluderar den närlig
gande sockenkyrkan, som det arkeologiska fynd
materialet speglar här på ett mycket tydligt sätt en 
aristokratisk miljö, en miljö som på 1300-talet fram
träder med kungsgårdens administrativa funktioner.

Det är emellertid inte meningsfullt att stu
dera Borg och Slöinge endast som isolerade bebyg
gelseenheter. För att förstå den centrala roll de 
spelat måste vi betrakta dem i en vidare landskaps- 
kontext.

MAKTENS LANDSKAP. Centralplatserna i Norr- 
köpingsbygden i Östergötland bildar flera olika, 
sinsemellan egenartat kontrasterande mönster. Un
der äldre järnålder är det uppenbart att de natur
liga kommunikationslederna spelat en liten roll för 
dylika platser. Kännetecknande för dem är ett läge 
inne i odlingsbygden. Deras karaktär - så som den 
arkeologiskt framträder - är emellertid skiftande 
och frågan är om det funnits någon form av social 
hierarki bland dessa centralplatser. Högst intres
santa i sammanhanget är fornborgarna Gullborg 
och Boberget, vilka visat sig rymma lämningar ef
ter en rad aktiviteter. Skulle man, så som Ann-Lili 
Nielsen frågar sig i sin artikel, kunna betrakta dessa 
anläggningar som den högsta nivån i en dylik hie
rarki? Har de fungerat som ett slags mångfunk- 
tionella ”tempelborgar”, centra för kult, handel och 
hantverk, vilket det rika fyndmaterialet antyder? 
Övriga platser med högstatusfynd, såsom Skälv-or- 
terna, skulle därmed kunna uppfattas som en lägre 
social nivå av gårdar men likväl representerande 
elitära miljöer.

Detta system av centralplatser från äldre järn
ålder ersättes under yngre järnålder av något helt

annat. Motsvarande platser under detta senare ske
de har en tydlig rumslig anknytning till naturliga 
kommunikationsleder och verkar dessutom ingå i 
ett annorlunda strukturellt mönster. De centrala 
funktionerna är nu av allt att döma uppdelade på 
flera platser inom ett begränsat område istället för 
att som under äldre järnålder vara samlade till en 
plats. I ett sådant geografiskt komplicerat mönster 
framträder gården Borg under yngre järnålder. I 
bilden ingår nämligen även verkstadsområdet vid 
Herrebro och jordvallsanläggningen Borgs Skans, 
belägna ca en resp två kilometer från Borg. Den 
sistnämnda kan troligen ha haft någon form av 
merkantil funktion med sitt läge intill Motala ström 
även om detta inte ännu kunnat direkt beläggas 
arkeologiskt. På detta sätt framtonar konturerna av 
ett maktens landskap där funktionerna kult, han
del och hantverk är fördelade på flera olika, strate
giskt belägna punkter men samtidigt inom en rela
tivt begränsad, geografisk kontext.

Mönstret ändras ånyo under det kritiska 
1000-talet. Verkstadsområdet i Herrebro försvinner, 
troligen samtidigt med omstruktureringen av be- 
byggelsen i Borg. Det kristna sockenlandskapet tar 
så småningom form, vari även ingår ett system av 
kungsgårdar med administrativa funktioner. Här 
finner vi gården Borg under återstoden av dess exis
tens. Urbaniseringen i bygden, vilken sker genom 
tillkomsten av staden Norrköping, är ett tämligen 
sent fenomen (ca 1350). Även om vi säkerligen kan 
förutsätta att gårdar som Borg behåller centrala 
maktfunktioner under äldre medeltid, är dock bil
den av maktens landskap under detta skede inte helt 
tydlig.

Vänder vi oss så mot Halland och Slöinge 
framträder ett maktens landskap, som inte liknar 
det som ovan beskrivits. Lars Lundqvist understry
ker med rätta i sin artikel skalnivåns betydelse vid
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ett studium av Slöinge. Ser man denna plats i ett 
vidare regionalt perspektiv är det tydligt att den 
ligger mitt i en central odlingsbygd med traditio
ner tillbaka i sten- och bronsålder och dessutom med 
en gynnsam placering i förhållande till naturliga 
kommunikationsleder. Går man däremot ner på en 
mera detaljerad skalnivå blir bilden en annan. Här 
hamnar Slöingeboplatsen istället mellan två cent
rala bebyggelseområden, Ätradalen och Halmstad- 
trakten. Åtminstone är denna situation aktuell un
der bosättningens senare skede. Om så varit fallet 
även under dess initialskede är mindre säkert. I vaije 
fall tyder inget på motsatsen.

Lars Lundquist diskuterar några möjliga 
paralleller till Slöinge i det övriga Halland, som på 
samma sätt är belägna i bygdernas utkanter och me
nar att dylika platser framför allt skall uppfattas 
som manifestationer av makt utåt mot omvärlden 
snarare än inåt mot bygden.

Som tidigare nämnts, finns det kontinuitet i 
Slöinge från 300-talet och fram i yngre järnålder. 
En genomgripande förändring av maktens land
skap, som med stor arkeologisk tydlighet fram
trädde i Östergötland under 500- och 600-talen, ver
kar det sålunda vara svårt att kunna påvisa i Hal
land. Inte heller en sådan uppdelning av makt
funktioner på flera platser under yngre järnålder, 
som vi kunde se i trakten kring Borg, går att be
lägga i Slöinge-området. Det senare förhållandet kan 
givetvis ha sin grund i det mycket ringa antal under
sökningar, som för övrigt gjorts i området.

Den stora avgörande förändringen i Slöinge- 
området äger istället rum under 1000-talet. Det före
faller vara en helt ny maktstruktur som då tar form. 
Slöinge-boplatsen med sitt perifera läge i förhål
lande till de centrala bebyggelseområdena försvin
ner och maktfunktionerna återfinnes därefter ute
slutande i nämnda områden. Den medeltida central
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maktens manifestationer i form av kungalev, bor
gar och städer är belägna här. Urbaniseringen i 
Halland förefaller dock vara svag till sin karaktär 
och sker förhållandevis sent (Andersson 1984).

BORG OCH SLÖINGE I ETT SKANDINAVISKT 
PERSPEKTIV Borg och Slöinge ansluter till en stor 
skara platser i Skandinavien, som under yngre järn
ålder framträder med centrala funktioner i land
skapet. Lars Lundqvist nämner flera av dem i sin 
artikel, alltifrån Borg på Lofoten i norr till Trelle
borg i söder. Som helhet kännetecknas alla dessa 
platser av en påtagligt stor variation vad gäller så
väl den enskilda lokalens topografi som dess mate
riella kultur. Ofta har det varit svårt att definiera 
dem som orter. Belysande är debatten kring Helgö 
i Mälaren, där tolkningarna har pendlat alltifrån 
ensam gård till större handelsplats (se framför allt 
Lundström (red) ”Thirteen Studies on Helgö” 1988). 
En äldre forskning ville främst se dessa platser som 
direkta föregångare till de medeltida städerna och 
som knutpunkter i en begynnande riksbildning. Nu
mera har man alltmera kommit att uppfatta dem 
som centra i mindre politiska enheter där andra 
sociala och ekonomiska mekanismer styrt maktutöv
ning och varubyte än de som varit rådande under 
ett senare medeltida skede.

Den stora variationen till trots finns det en 
hel del generella drag i den yngre järnålderns 
centralortsutveckling i Skandinavien. Vi har redan 
berört ett. Många centralplatser etableras under 
600- och 700-talen, en tendens som blivit allt tydli
gare genom de senaste decenniernas arkeologiska 
undersökningar. Charlotte Fabechs tes om en av
görande förändring under folkvandringstid/böijan 
av vendeltid och ett nytt sätt för kult- och maktut
övning bör kunna ha giltighet för stora delar av 
Skandinavien. Både Borg och Slöinge förefaller
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passa väl in i detta mönster, även om det finns ett 
kontinuitetsproblem beträffande den senare orten.

Att flera funktionellt och strukturellt olikar
tade centralplatser kan rymmas inom ett relativt 
begränsat område, på samma sätt som var fallet i 
trakten kring Borg, verkar också ha varit ett gene
rellt drag. Ofta handlar det om en stormansgård 
och en intilliggande handelsplats. Mera kända exem
pel är Adelsö och Birka i Mälardalen samt Ribe och 
Dankirke i Västjylland. I andra regioner är emeller
tid mönstret inte lika tydligt och kanske represente
rar de nämnda exemplen endast en bland flera stra
tegier för maktutövning under yngre järnålder. Möj
ligen står Slöinge för något annat, en enda plats dit 
alla centrala funktioner är samlade. Bilden är här 
mindre klar än i Norrköpingsbygden och kanske 
får vi i Halland tänka oss ett mera splittrat central- 
platsmönster med stora topografiska och funktio
nella skillnader mellan olika områden.

1000-talet är, vilket tidigare påpekats, ett av
görande skede i både Borgs och Slöinges historia. 
Samma sak kan i hög grad sägas vara gällande för 
liknande orter i hela Skandinavien. Äldre central
platser försvinner eller förändras i grunden, helt 
nya centra kommer till. Förändringarna i Borg och 
Slöinge är med andra ord inget som kan förklaras 
med utgångspunkt endast i lokala förhållanden utan 
måste uppfattas som en del av ett generellt och all
omfattande fenomen. Som ovan nämnts, skulle i 
enlighet med Charlotte Fabechs tes 1000-talet inte 
utgöra ett lika avgörande brott i centralortsutveck- 
lingen som folkvandringstiden. Det grundläggande 
förhållandet mellan maktens utövare, deras gårdar 
och kulten, så som detta förhållande framträder 
under medeltiden, har traditioner tillbaka i yngre 
järnålder. Detta är säkert ett helt riktigt antagande 
men får inte undanskymma några viktiga kvalitativa 
aspekter av förändringarna på 1000-talet.

En äldre krigararistokrati, vars maktutövning 
framför allt vilat på att leda kulten på dess gårdar 
och anföra plundringståg i främmande länder, hål
ler under 900- och 1000-talen på att spela ut sin roll. 
Nya maktgrupperingar träder fram, vars strävan 
handlar om något annat - en exploatering av det 
egna landet och upprättandet av feodala, sociala 
relationer mellan stormän och bönder. I samband 
med övergången till denna senare form av maktut
övning slår en ny religion igenom, kristendomen. 
Att denna ideologiska förändring utgör en av 
huvudförutsättningarna för etableringen av nämn
da feodala relationer, är en vedertagen uppfattning. 
Kristendomens genomslag under det aktuella ske
det har en tydlig politisk och social dimension men 
bör även betraktas på en mental nivå. Denna lära 
förmår då, bättre än den gamla hedniska naturreli
gionen, att förklara och strukturera verkligheten. 
Denna verklighet handlar om bygder där en fort
gående agrar högkonjunktur radikalt håller på att 
omforma landskapsrummet, där tillhörighet till en 
enda gård inte längre är den enda primära sociala 
relationen utan där sociala band, vilande på jordä
gande, mellan gårdar är lika viktiga. I denna situa
tion blir den kristna kyrkan med sitt enhetliga bud
skap den ideologiska mittpunkt som kan skapa en 
social enhet i bygden.

Kännetecknande för många av de nya cent
ralplatser, som växer fram vid tiden kring år 1000, 
är en koncentration av maktfunktioner till en enda 
lokalitet, ett drag som är tydligast i större orter som 
Lund och Sigtuna. De är både kungsgårdar och 
kyrkliga centra, de framträder topografiskt som 
städer med en omfattande profan tätbebyggelse i 
vilken handel och hantverk bedrivits. De är också, 
åtminstone i sina äldsta skeden, stora nekropoler, 
begravningsplatser dit människor kommer långväga 
ifrån för att begrava sina döda.
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Mot bakgrund av ovan skisserade skeende 
representerar Borg och Slöinge, i egenskap av äldre, 
i första hand kultiska centra från yngre järnålder, 
två olika utvecklingslinjer. Slöinge med sitt något 
perifera läge i förhållande till centralbygderna har 
inte längre någon funktion att fylla i det medeltida 
landskapet utan försvinner helt som så många and
ra liknande orter. Borg däremot kan med sitt stra
tegiska läge invid Motala ström leva vidare som ett 
av flera centra för kungamaktens fiskala intressen 
i Norrköpingsbygden. Därmed har de bägge plat
serna kunnat fogas in i ett utvecklingsschema för 
centralorter under järnålder och äldre medeltid, 
giltigt för stora delar av Skandinavien. Det är emel
lertid även viktigt att lyfta fram några särdrag i si
tuationen vid Borg och Slöinge, vilka skulle kunna 
spegla något grundläggande för de regioner plat
serna har fungerat i. Jag tänker då framför allt be
trakta dem i ljuset av vad som händer under det 
medeltida skedet. Givetvis är detta en tämligen stor 
problematik och i detta sammanhang skall jag en
dast antyda några möjliga tolkningar.

Som tidigare nämnts, är bilden av maktens 
landskap i Norrköpingsbygden under äldre medel
tid inte helt tydlig. Sett till landskapet Östergötland 
som helhet får vi här aldrig någon tidigmedeltida 
stadsbildning av samma dignitet och omfattning 
som Lund eller Sigtuna. Däremot finns det i land
skapets tre huvudbygder platser, som redan under 
1000/1100-talen uppvisar någon form av kyrklig 
centralitet genom närvaron av tidiga kyrkobyggna
der. Det handlar då om platser som senare fram
träder som regelrätta städer, dvs Linköping, Norr
köping och Skänninge. Norrköping, som har störst 
aktualitet i detta sammanhang, omnämnes som stad 
först vid 1300-talets mitt och mycket tyder på att 
det inte är förrän framemot medeltidens slut som 
staden böljar få någon större betydelse (Broberg
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1984: 6f). Gården Borg lever, som tidigare nämnts, 
kvar som kungsgård fram till 1500-talet och man 
skulle hypotetiskt kunna tänka sig ett samband mel
lan denna gårds försvinnande och Norrköpings 
ökande betydelse. Därmed kan vi uppfatta Norr
köpingsbygden som en speciell form av medeltida 
urbanisering där själva tätorten rymmer endast en 
del av de centrala funktionerna. Övriga dylika funk
tioner är knutna till större gårdar i den omgivande 
bygden, såsom Borg och sannolikt även den norr 
om staden belägna gården Ringstad. Först under 
1500-talet sker en förtätning av de centrala funk
tionerna.

Problematiken i Halland gäller vad Slöinge 
egentligen ersättes av. Denna plats kunde hypote
tiskt uppfattas som en social manifestation i byg
dens utkant med sitt symboliska budskap riktat utåt. 
Gårdsanläggningen vid Slöinge försvinner spårlöst 
i vikingatidens slutskede och vi finner sedan, un
der det medeltida skedet, maktens uttryck i byg
dens centrum. Tar man fasta på urbaniseringen som 
det viktigaste av dessa uttryck står det emellertid 
klart att denna inte bara är sen utan även svag och 
instabil till sin karaktär. Detta förhållande kan för 
övrigt sägas gälla för hela Halland. Det instabila 
draget visar sig i att de medeltida städerna i land
skapet inte endast haft ett läge utan ofta flera inom 
ett begränsat område. Urbaniseringen i Halland 
framstår utan tvekan som ett ”externt” fenomen, 
den är något som en yttre makt försöker påtvinga 
bygderna. Städerna förefaller inte vara något som 
växer fram som ett svar på bygdens inre behov. 
Tvärtom förefaller det här finnas andra organisa
toriska alternativ till staden exempelvis vad gäller 
en sådan aktivitet som handel. Långt fram i tiden 
har längs hela Västkusten en omfattande bonde- 
seglation ägt rum, alltså en merkantil verksamhet 
utanför städerna (Andersson 1984:16).
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Det kan därför knappast vara städerna som 
skall uppfattas som Slöinges naturliga efterföljare 
under medeltiden i betydelsen primära centra i 
bygden. Det måste snarare vara sockenkyrkorna 
som spelar denna roll som sociala mittpunkter i 
det halländska bondesamhället. Inom detta sam
hälles ramar har uppenbarligen funktioner kunnat 
rymmas som man normalt brukar finna i städerna. 
De sistnämnda förefaller i Halland ligga mera som 
ett sekundärt, kompletterande centralortsystem 
längs med kusten, sannolikt i första hand med 
fiskala funktioner.

AVSLUTNING. I det föregående har enjämförelse 
gjorts av Borg och Slöinge som två olika uttryck av 
makt i landskapet.Jämförelsen har visat att de bägge 
lokalerna på flera sätt har beröringspunkter med 
en rad andra centralplatser i Skandinavien under 
yngre järnålder samtidigt som Borg och Slöinge 
representerar två olika utvecklingsskeenden. I ett 
perspektiv framåt mot medeltid och fenomenet ur
banisering står det klart att de regioner, Norrköp- 
ingsbygden och Falkenbergsområdet, i vilka Borg 
och Slöinge fungerat, har en karakteristisk särprä
gel. För att rätt förstå denna urbana särart är ett 
regionalt helhetsgrepp och ett långt tidsperspektiv

bakåt i järnålder av central betydelse, vilket resul
taten från Borg och Slöinge med all tydlighet un
derstryker.

Ett obestridligt värde med samarbetsprojekt 
av den karaktär som redovisats i denna bok är att 
nya perspektiv kan öppnas på de lokaler som be
handlas. Genom att ställa två så olikartade under
sökningsområden som Borg och Slöinge mot var
andra får man möjligheter att urskilja vad som är 
generella eller speciella drag på resp plats. Den över
ordnade problematiken har varit stormansgården 
och maktens landskap. Möjligen hade man här kun
nat spetsa frågeställningarna mera och skapa en 
tydligare, gemensam teoretisk utgångspunkt vid 
analysen av de bägge lokalerna.

En förhoppning för framtiden bör därför 
vara att Borg-Slöinge-projektet får snara efterföl
jare. I ett land som Sverige med stora regionala 
variationer skulle denna projektmodell kunna vara 
en fruktbar arbetsform. Med rollen som vidgare av 
forskningsperspektiven samt befrämjare av diskus- 
sionsutbytet mellan regionerna borde den inom 
UV-organisationen med sin både nationella och 
regionala förankring ha stora möjligheter att ut
vecklas.
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Translated by Alan Crozier

SLÖINGE 1992-1995. The Slöinge Project seeks 
to shed light on the emergence of the aristocracy 
and its manifestations in the landscape in the Iron 
Age and the Early Middle Ages. It is hoped that the 
work will contribute a Western Swedish perspective 
to the study of the emergence of social, economic, 
political, and ideological centres in Northern Eu
rope. Work on the Slöinge Project concentrates 
primarily on:
1 The Slöinge settlement site, its internal organi

zation and development.
2 The hinterland of the site, where adjacent settle

ment units are studied. The idea here is to study 
whether - and if so, how - the agrarian units were 
influenced by the emergence of an elite in the 
area. Some of the hinterland material derives 
from rescue excavations.

3 A third aspect of the Slöinge studies is to consider 
comparable settings, both in Halland and in a 
broader geographical context.

This essay seeks primarily to clarify the state 
of our knowledge about the settlement complex at 
Slöinge, which can serve as a starting point for 
continued work.

At Slöinge we know today of a settlement area 
of about 2 ha with remains from 600 years of 
occupation. The area is not completely covered with 
remains of habitation; these are instead concent
rated in 4-5 smaller areas. On the basis of our 
knowledge today of the distribution of the features 
and finds as regards function, time, and space, the
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area can hypothetically be seen as the site of a large 
farm to which several households or at least a large 
number of people were attached. This was probably 
the farm of a magnate who lived here with his 
family, servants, retinue, and so on. There were 
probably graves around the farm and possibly 
within the area of the farm, but no grave caches 
have been found because the land has been ploughed 
up. We still lack detailed knowledge of land use in 
the area of the Slöinge settlement, and we know 
little about the extent of settlement and its internal 
development for much of the period of occupation. 
The 600 years of settlement comprise the time from 
the late fourth century until around 1000. In this 
period it is chiefly the eighth-century settlement 
that we know best (Houses II and III). Yet another 
house (House I) indicates an older, as yet undated, 
phase. It is important in this context to point out 
that documentation in detailed plans has only been 
carried out for 800 m2 of the total area of settle
ment remains and graves covering approximately 
40,000-50,000 m2.

The excavations at Slöinge have revealed di
verse craft activity which probably recurred periodi
cally (metalworking, glass bead manufacture, textile 
crafts, amber crafts, and the working of rough gar
nets). The specialized crafts fall within the period 
AD 400-800, when the making of glass beads was 
best known. Imported objects also exist (glass bea
kers, tesserae, soapstone objects, whetstones). The 
glass beakers found hitherto cover the period from
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the fifth to the eighth or ninth century. Besides 
the imported objects, there are other finds sugges
ting that the people who lived here were more 
prosperous than was normal. They include artefacts 
of precious metals, hack-silver, and small cut-off 
pieces of ring gold. Two coins, one from the early 
ninth century, the other from the early tenth cen
tury, also point in the same direction.

In the tenth or the eleventh century the Slö
inge site was abandoned. There is no continuity as 
regards central functions at the site. The Halmstad 
and Falkenberg areas appear to have taken over the 
role of Slöinge in the Late Viking Age/Early Middle 
Ages. This shift, or perhaps this reinforcement of 
the power of what would later be towns, may be a 
sign that the king or a part of the nobility had 
strengthened its grasp on the province. From this 
point of view, Slöinge would have ended up between 
the Viking Age and medieval central areas, that is 
to say, outside the areas where medieval power la
ter manifested itself in royal estates (kongelev), 
castles, and urbanization.

According to the oldest land survey maps, the 
site of the rich Slöinge settlement became one large 
area of meadow land, enclosed by law to give twelve 
different units. The place-names closest to the find 
area are dominated by younger types (names in -torp). 
This may be a consequence of large landed proper
ties having been abandoned, and the place-names 
suggest that this occurred in the Viking Age or the 
Early Middle Ages. In conjunction with this, the 
property was divided into smaller farming units 
which were created and named according to simi
lar norms; this would be the reason for the young 
and relatively homogeneous names. This hypothesis 
would fit the youngest datings for the Slöinge site 
and the emergence and manifestation of new cent
res around Falkenberg and Halmstad.

It is also suggested that the Slöinge site, 
together with a few other sites with religious place- 
names and monumental remains, makes up a cent
ral area, comprising a large estate with Slöinge as 
the central residence and other sites as a series of 
associated power symbols.

Whoever chose the location for the settle
ment did not do so with the intention of pursuing 
agriculture here himself. The land was probably 
quite unsuitable for this purpose at that time. Com
munication factors seem to have been of decisive 
significance instead. It is suggested that the primary 
localization factor was the need to control land-based 
communications. A secondary and interacting factor 
may also be the need to manifest power through 
the maximum exposure of the settlement in the 
landscape to the surrounding agrarian units. The 
settlement at Slöinge thus fits the picture that has 
been noted elsewhere, with a magnate’s farm and 
cultic sites lying strategically in relation to commu
nication nodes; sites of this kind are also found in
land (Fabech 1991:298f.).

An analysis of finds and the like shows that 
there are other places similar to Slöinge. There are 
also numerous indications of coastal activities in 
the Late Iron Age. Examples are Äskatorp by the 
Kungsbacka fiord, Gamla Köpstad outside Varberg, 
Morup outside Falkenberg, and Söndrum and 
Påarp/Trönninge, both outside Halmstad (fig 24). 
These indications suggest that the Scanian and 
Danish coastal sites had counterparts in Halland 
(Callmer 1991a).

Many - but far from all - of the known cent
ral places from the Late Iron Age show functional 
continuity into the Middle Ages. The Slöinge site 
belongs to the category that was abandoned in the 
Late Viking Age. As we have seen, it is difficult to 
demonstrate any functional continuity for the Slö
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inge site in the immediate surroundings. This may 
be because the magnate’s power base required a 
different localization of the settlement. It may have 
been control over agrarian production in the area 
and the administration of the magnate’s own estate 
and its production that called for a new location. 
Another reason may be that the abandonment of 
the Slöinge site was due to fundamental changes in 
the power structure. One possibility is that the 
indigenous class of magnates in Halland in the Late 
Viking Age were subjected to external influence 
from the Danish king. In the long term this could 
have resulted in a regal administrative system with 
royal estates and churches as new central mani
festations in a totally new power system. The older 
magnates’ farms, which had been a scene for the 
exercise of power and pagan religion, in the hands 
of a local dynasty with roots going back far into the 
Iron Age, had to give way to a new age with its new 
instruments of power.

We have already seen that there were prob
ably a number of parallels to Slöinge (fig 24). 
Hypothetical central areas may have existed in the 
Abild/Vessige district, at Falkenberg, and around 
Köinge. Another area which had central functions 
in early times may be suggested by the place-names 
Allberg and the nearby Fjällalunda in the parish of 
Arstad. The material from Halland can scarcely be 
described as rich or particularly well analysed, and 
there are many problems in comparing Slöinge with 
the occasionally weak indications found in other 
central areas. It may also seem dubious to put cent
ral areas in relation to the more general political 
unions found in other central areas (petty king
doms, chiefdoms, social aggregates, folkland, små
land). I have nevertheless chosen to focus on some 
aspects of the interpretation of the centres that 
these models of society presuppose.

Some find settings suggest that we can assu
me the existence of several ”Slöinge places” which 
may in turn have been subordinate to another cent
ral place within a larger political league or union 
of several tribes/districts. In this context it may be 
of interest to consider the information in Jordanes 
about different population groups in Scandinavia 
in the sixth century (Svennung 1967). These named 
groups have been associated with a reconstruction 
of the Iron Age landscape in Halland, based on 
place-names and graves (Callmer 1991b). A variant 
of this theme is presented in the form of a map (fig 
24) showing phenomena indicating central places 
from the entire Late Iron Age (objects of precious 
metal, imported goods, special remains, and reli
gious place-names); these may be preferable to the 
evidence of graves and place-names, which are more 
difficult to date. A few of these central areas are 
presented in broad outline: the Himle district, the 
Laholm district, Påarp/Trönninge, and others. 
These central places and areas show both simi
larities and differences with respect to the Slöinge 
site and its hinterland. Manifestations of power may 
have consisted in the strategic localization of various 
functions in places giving the best opportunity to 
communicate the message of power. Manifestations 
of power in the landscape are among the aspects 
that will be considered in connection with conti
nued work on the Slöinge site.

BORG. This article deals with an area, the parish 
of Borg in Östergötland, which in recent years has 
been the subject of large-scale rescue digs in con
nection with the construction of a motorway. On 
the basis of the picture of ancient remains and the 
few written sources available before our excavations 
began, the area was seen as a landscape charac
terized by its many rock carvings and the medieval
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castle of Ringstadaholm. A written source from 1333 
mentions that King Magnus Eriksson pledged his 
estate at Borg as part of an exchange of property. 
This has been interpreted as showing that the farm 
in Borg at this time was a crown estate and not the 
king’s private property. The parish of Borg was one 
of the smallest in Östergötland. All the villages and 
isolated homesteads, with one exception, consisted 
of freehold farms paying dues to the crown. The en
tire parish had a joint common, which may suggest 
that the parish had its origin in a single large unit.

The information about the special position 
of the area in the Iron Age and Early Middle Ages 
was well concealed in the ground. As the excavation 
proceeded, the parish of Borg increasingly proved 
to have a number of central places with functions 
that did not exist at each individual settlement site.

The aim of the article is to try to see how 
power in the area can be detected in archaeological 
expressions and how it changed through time, as 
well as to see how the central places were located 
in the landscape during different periods.

The conditions that allowed this particular 
area to emerge as a place with several central func
tions were probably the good location for commu
nications by the river Motala Ström and the fact 
that the main land route through the province pas
sed here. In addition, the area is highly fertile, which 
must have made surplus agricultural production 
possible. The falls at Fiskebyfallet also allowed 
regular fishing and could power a water-mill. It is 
possible that low-technology iron production played 
a role.

The oldest indication of the special position 
of the area is the cemetery at Skälv. The present- 
day farm lies on a noticeable rise in the cultivated 
landscape. There is an extensive view from the farm, 
which was highly visible in the area.

A woman’s grave in the cemetery, dating 
from the third century AD, reflects an elite set
ting. The deceased woman went to the grave with a 
collection of artefacts that is particularly rich for 
Östergötland; it includes a gold filigree charm, the 
first of its kind found in the province. In several of 
the other graves there are curved knives, which hint 
that the owners of the farm at Skälv based their 
prosperity on organizing trade in leather and furs. 
There is no evidence that there were any other 
places in the area with central functions at this time, 
which means that we interpret Skälv in the light of 
our present knowledge as a solitary phenomenon.

Skälv should be seen against the background 
of a society without a developed infrastructure, 
where the power of the magnate was based on 
power over people, not over territories. This is the 
probable explanation for the manifest location in 
the cultivated district, fully visible to the surroun
ding population, but with no direct link to the 
watercourse at Motala Ström.

The cemetery at Skälv ceased to be used at 
the transition from the Early to the Late Iron Age, 
which probably means that the farm had had its 
day by this time at the latest.

It was after this transition, which is often 
visible in archaeological material, that the farm at 
Borg was founded. It is not until the tenth century 
that we can see that the farm had a special religious- 
function, but the area must have had some signifi
cance even before this. The farm was in a strategic 
position from the point of view of communications, 
by the land road and close to Fiskebyfallet. Probably 
also belonging to the farm at this time was the 
workshop area at Herrebro, with its specialized 
crafts, and the rampart structure of Borgs Skans. 
These places too were strategically located in the 
landscape where land and water routes intersect,
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on either side of Fiskebyfallet, with the possibility 
of controlling the passage of people and goods. The 
new places may reflect a tendency among magnates 
to strive for control over their own landscape with 
its specialized production and cults. This control 
would have derived from one and the same person 
but was physically dispersed in the landscape.

The next restructuring of power structures 
took place in the eleventh century. The clearest 
change is that production at Herrebro ceases at this 
time. Specialized production may possibly have 
been moved to Norrköping when the magnates 
ceased to exert control over production. There is 
no archaeological evidence to show that Norrkö
ping had these functions so early. On the other 
hand, there are several indications that Norrköping 
functioned as a central place at an early stage: two 
early churches and the place-name element -köping, 
meaning a marketplace or trading site.

A distinct change also occurred at the farm 
at Borg in the eleventh century. The pre-Christian 
cult was abandoned and settlement was restructured 
adjacent to the site of the thirteenth-century church. 
It is not until the fourteenth century that we have 
written evidence that the farm at Borg functioned 
as a royal demesne, but it is reasonable to envisage 
that the farm became a centre for the administra
tion of crown property for a central power starting 
to gain control over territories.

THE NORRKÖPING DISTRICT. This article is 
an attempt to put Borg, which is considered earlier 
in the volume, in a broader context by studying the 
rest of the Norrköping district. One of the questions 
we asked was whether the sites we investigated at 
Borg were unique phenomena in the Norrköping 
district, or if there were more places showing signs 
of having had central functions. If there were other

places, can we see similar changes in time and place? 
We also carry out a brief analysis of earlier research 
concerning how places with central functions can 
be distinguished. With this as a starting point, 
several criteria have been used to distinguish these. 
They include special types of finds such as gold, 
glass, weapons, workshop finds, and traces of trade. 
Special kinds of structures, such as certain types of 
forts, magnates’ farms, workshop sites, and medie
val royal demesnes may also be associated with these 
functions. Further support for the assumption that 
a place had a central function may come from place- 
names indicating a religious or organizational func
tion.

Important explanations for the development 
of a particular area into a central area are of course 
a strategic location, the availability of good farming 
land or other natural products, and good commu
nications. The district around Norrköping satisfies 
many of these criteria. Both agriculture and iron 
ore extraction were well developed during the 
Middle Ages.

Besides being an important watercourse for 
communications with the interior parts of the lands
cape, Motala Ström was also used, at least during 
the Middle Ages, to power mills and to provide 
salmon and eel.

In the Roman Iron Age there are three places 
in the area around Norrköping, besides Skälv in 
Borg Parish, which finds and place-names show to 
have been special in some way. The places that 
correspond to Skälv all lie in the middle of the 
cultivated landscape, with no direct link to commu
nication routes. Several functions appear to be 
assembled in these places, such as specialized crafts, 
trade, and military functions.

In the Migration Period we see a change in 
the archaeological material. Some of the places
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which the finds suggest to have had a central func
tion still remain in their locations in the middle of 
the cultivated landscape, but in this period we see 
a tendency towards a spatial change. New places 
appear in completely new locations, strategically 
placed for communications on land and by water. 
A change in the settlement structure as a whole 
can be seen in the same period. There was also, 
presumably, a change of religion, which can be 
detected in new forms of graves and new burial 
practices. Another possible change in the exercise 
of religion could be that the aristocracy took control 
of cults and attached them to a controlled habita
tion context. An example of this is the gold-foil 
figure from Svintuna.

In the Viking Age/Early Middle Ages we see 
clearly in the archaeological material that the places 
expressing some form of central function are also 
well placed for communications along land routes 
or watercourses. Several of them also show contin
uity in function or settlement, or both, going back 
to the Late Iron Age. At Borg we have been able to 
observe that several functions controlled from the 
farm are scattered in the immediate vicinity. A sim
ilar situation is possibly to be seen in the area around 
östra Husby, where a place like Tuna may have been 
organizationally linked to the magnate’s farm in 
östra Husby. This physical split of functions shows 
that the magnates had the will and the ability to 
control their own landscape.
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Two magnates' farms and their landscape 
- a postscript
Lars Ersgård
Translated by Alan Crozier

INTRODUCTION. This book presents the results 
of two archaeological investigations carried out in 
the early years of the 1990s in two different parts 
of Sweden. The two investigated sites - Slöinge near 
Falkenberg in Halland and Borg near Norrköping 
in Östergötland - are similar in that they have both 
been found to have farms from the Iron Age and/ 
or the Early Middle Ages and that both can be 
shown to have had central functions, defined in 
terms of power or dominance over large areas.

As the Introduction states, this book is the 
fruit of cooperation between two projects working 
with similar problems. The aim was to exchange 
ideas, both in the field and in the analysis of the 
source material, and by producing a joint publi
cation to arrive at a better understanding of both 
places. In this postscript I aim to review this colla
borative project and sum up some of the conclu
sions that can be drawn from the assembled results 
from Borg and Slöinge. Besides a brief comparison 
of the two sites, I will also try to regard them in a 
general Scandinavian central-place perspective. 
Finally, I comment on the ambition of the project 
to work across regional boundaries.

TWO CENTRAL PLACES IN A LONG-TERM 
PERSPECTIVE. The sites investigated at Borg and 
Slöinge are both located in central agricultural 
districts. In addition, they are close to important 
communication routes in the landscape. Borg lies 
in the district around Norrköping, one of three

central areas in Östergötland, adjacent to the water 
route between the Baltic Sea and the interior of 
the province. Slöinge is located on the plain near 
Falkenberg, midway between the coast to the west 
and the forests to the east. Several of the most im
portant land routes in Halland run through the area.

At Borg and Slöinge, considerable portions 
of farms from the Iron Age have been studied. At 
Slöinge the concrete remains of settlement come 
from the period AD 650-850, but there are traces 
of much earlier activities, specifically from the lat
ter part of the fourth century AD. As regards the 
forward chronological limit, it appears to lie aro
und the year 1000, when settlement was discon
tinued completely.

The farm at Borg was founded in the seventh 
or eighth century AD. In the eleventh century there 
was a restructuring of settlement, but it was never 
definitively abandoned as Slöinge was. In the 
fourteenth century Borg is known to have been a 
royal demesne. It was not abandoned until the 
sixteenth century.

Borg and Slöinge thus represent two diffe
rent chronological courses. Slöinge has roots go
ing back to the Late Roman Iron Age, but it was 
abandoned at the end of the Viking Age. Borg 
began late in the Migration Period or in the Ven
del Period, but it can then be followed up to the 
sixteenth century. The interesting thing, however, 
is that the time around 1000 was crucial at both 
places.
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EXPRESSIONS OF POWER. A decisive factor 
for the interpretation of Borg and Slöinge as power 
centres and elite settings was the activities of a 
religious character that have been demonstrated at 
both sites. Finds of characteristic gold-foil figures 
at Slöinge suggest religious-ritual acts of a kind that 
is not very common. There are still relatively few 
places in Scandinavia where these figures have been 
found, and it is believed that the figures in them
selves indicate cultic acts associated exclusively with 
the highest social and political stratum. The results 
of the Slöinge excavation show with all clarity the 
ritual aspect in the handling of these objects. They 
occur only in certain parts of a large building, they 
are deposited in post-holes, and so on. Interestingly, 
the excavation also revealed traces of the manufac
ture of gold-foil figures on the site.

At Borg it has been possible to chart an entire 
ritual context in the excavated settlement, with a 
diversity and complexity that is still unmatched. 
Here too, a particular type of artefact plays a major 
role, this time the amulet ring. The religious acts 
appear to have had a spatial link with a special buil
ding with a cultic function, presumed to be a pagan 
temple (harg). Outside this building there was a 
hoard containing a large number of amulet rings 
and numerous traces of animal sacrifices. By all 
appearances, the rings were forged on the site, and 
the iron for them may also have been produced 
here. Everything suggests, then, that the manufac
ture of cultic objects was part of the same ritual 
context as the actual cultic acts. We ought to be 
able to consider the production of gold-foil figures 
at Slöinge in the same way. It may be wondered 
whether we can apply the same perspective to all 
the craft activities of which traces have been found 
at Slöinge: bead making, metalworking, garnet 
polishing, textile crafts, and so on. Waste from

several of these crafts was found here, seemingly 
as ritual deposits, in the same post-holes as the gold- 
foil figures.

Borg and Slöinge may thus be regarded as 
Late Iron Age farms with central religious functions. 
The religious function is also a power function. 
Leading the cult simultaneously meant exercising 
dominance over people. Charlotte Fabech has held 
up this ”farm cult” as something profoundly charac
teristic of and fundamental to Late Iron Age so
ciety in Scandinavia. The upper social stratum were 
able to attach religious activity to their farms and 
base their power on this. From this point of view, 
the most important qualitative change is not the 
switch from paganism to Christianity, since the 
Christian cult was also closely associated with 
aristocratic settings. The crucial change, according 
to Fabech, came between the Early and the Late 
Iron Age. In the former period, the cult was of a 
more ”public” character, practised beside lakes and 
rivers, whereas in the latter period it was "priva
tized” at individual farms (Fabech 1994).

These central functions described for Borg 
and Slöinge do not characterize the two settlements 
throughout their existence. The phase with the gold- 
foil figures belongs to the Vendel Period and the 
start of the Viking Age. The temple cult at Borg 
can be dated to the latter part of the Viking Age. 
As we have seen, the oldest settlement was establis
hed at Borg in the seventh and eighth century, but 
at that time it showed no features to distinguish 
itself. As for the oldest phase at Slöinge, the situa
tion is slightly more problematic. There is undoub
ted continuity at the site from the Late Roman Iron 
Age. Even though this period is represented by 
jewellery finds of a decidedly high-status character, 
indicating an elite environment, no real settlement 
from this phase has been found. However, large
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areas of the settlement area at Slöinge remain to 
be investigated, so future excavations may quickly 
change our picture.

As for the time after the Iron Age, we have a 
much clearer picture. Slöinge disappears completely, 
while Borg is transformed into a medieval manor. 
Both the settlement, which includes the nearby 
parish church, and the archaeological finds very 
clearly reflect an aristocratic setting, emerging in 
the fourteenth century with the administrative 
functions of a royal demesne.

It is not meaningful, however, to study Borg 
and Slöinge solely as isolated settlement units. To 
understand the central role they played, we must 
consider them in a broader landscape context.

THE LANDSCAPE OF POWER. The central 
places in the Norrköping district in Östergötland 
make up a contrasting pattern, each one different 
in its own way.

In the Early Iron Age it is obvious that the 
natural communication routes were of little signi
ficance for such places. They are characterized by 
their locations in the middle of the cultivated lands
cape. They differ in character, however, at least as 
we see them archaeologically, and it may be suspec
ted that there was some kind of social hierarchy 
among these central places. Of great interest here 
are the forts of Gullborg and Boberget, which have 
revealed remains of a number of activities. Could 
these structures be regarded, as Ann-Lili Nielsen 
asks in her article, as the highest level in a hierarchy 
of this kind? Did they function as multi-functional 
”temple forts”, centres for cult, trade, and craft, as 
the rich finds suggest? Other places with high-sta
tus finds, such as sites of the Skälv type, could thus 
be perceived as farms at a lower social level but still 
representing elite settings.
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This system of central places from the Early 
Iron Age was replaced in the Late Iron Age by some
thing completely different. The corresponding places 
in this later phase have a clear spatial link with na
tural communication routes, and they now seem to 
be part of a different structural pattern. The cent
ral functions now appear to be divided among 
several places within a limited area, instead of 
gathered in one place as they were in the Early Iron 
Age. Borg in the Late Iron Age appears to be part 
of this kind of geographically complicated pattern, 
with the other parts consisting of the workshop area 
at Herrebro and the rampart structure of Borgs 
Skans, situated one and two kilometres respectively 
from Borg. The latter probably had some form of 
mercantile function with its location beside the ri
ver Motala Ström, although no direct archaeological 
evidence of this has been found. We thus see the 
contours of a landscape of power emerging, with 
the functions of cult, trade, and craft divided 
among several different, strategically located points 
within a relatively limited geographical context.

The pattern changed once again in the criti
cal eleventh century. The workshop area at Herre- 
bro disappeared, probably at the same time as the 
restructuring of settlement in Borg. The Christian 
parish landscape gradually took shape, also inclu
ding a system of royal demesnes with administra
tive functions. Here we find the farm of Borg for 
the remainder of its existence. Urbanization in the 
district, which began with the foundation of the 
town of Norrköping, was a relatively late pheno
menon (c!350). Although we can safely assume that 
farms such as Borg retained central power functions 
in the Early Middle Ages, the picture of the lands
cape of power in this phase is still not wholly clear.

If we turn our gaze towards Halland and Slö
inge, we see a landscape of power quite different
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from that described above. Lars Lundqvist rightly 
underlines in his article the significance of levels 
of scale in the study of Slöinge. If we look at the 
place in a broad regional perspective, it is clear that 
it lies in the middle of a central cultivation district 
with traditions going back to the Stone Age and 
Bronze Age, and also with a favourable position in 
relation to natural communication channels. If we 
go down to a more detailed level of scale, however, 
the picture becomes different. Here the Slöinge site 
is found instead to lie between two central settle
ment areas, the Ätra valley and the Halmstad dis
trict. This was the situation at least in the later phase 
of the settlement. It is not so clear whether this was 
also the case in the initial phase of the settlement. 
At any rate, there is nothing to suggest the opposite.

Lars Lundqvist discusses some possible 
parallels to Slöinge elsewhere in Halland, which are 
similarly located on the margins of the settled dis
tricts; he argues that these places should primarily 
be seen as outward manifestations of power towards 
the outside world, rather than in towards the dis
trict itself.

As we have seen, there is continuity at Slö
inge from the fourth century onwards into the Late 
Iron Age. The radical change in the landscape of 
power that is highly visible in the archaeological 
findings from Östergötland in the sixth and seventh 
centuries thus appears to have no counterpart in 
Halland. Nor do we see the same division of power 
functions among several places at Slöinge as we saw 
around Borg. This may of course be due to the very 
small amount of excavation carried out in the Slö
inge area.

The great decisive change in the Slöinge area 
instead occurs in the eleventh century, when a 
completely new power structure appears to take 
shape. The Slöinge site - with its peripheral loca

tion in relation to central settlement areas, vanishes - 
and power functions are subsequently found exclusi
vely in the latter areas, where the manifestations of 
medieval central power in the form of royal esta
tes, castles, and towns are found. Urbanization in 
Halland appears to have been weak and to have 
come relatively late (Andersson 1984).

BORG AND SLÖINGE IN A SCANDINAVIAN 
PERSPECTIVE. Borg and Slöinge are two among 
many places in Scandinavia which emerge with cent
ral functions in the landscape. Lars Lundqvist 
mentions several of them in his article, from Borg 
on the Lofoten Islands in the north to Trelleborg 
in the south. As a whole, these places all show great 
variation in topographical conditions and material 
culture. It has often been difficult to define them 
as places. An illuminating example is the island of 
Helgö in Lake Mälaren, which has been interpreted 
as everything from an isolated farm to a major 
trading site (see especially Thirteen Studies on Helgö, 
edited by Agneta Lundström, 1988). Older research 
viewed these places as direct predecessors of the 
medieval towns and as nodes in the formation of 
incipient kingdoms. Nowadays they are increasingly 
viewed as centres in smaller political units where 
other social and economic mechanisms steered the 
exercise of power and the exchange of goods than 
those prevailing later in the Middle Ages.

Despite the great variation, there are many 
general features in the development of central 
places in the Late Iron Age in Scandinavia. We have 
already touched on one. Many central places were 
established in the seventh and eighth centuries, a 
tendency that has become increasingly clear as a 
result of archaeological work in the last few deca
des. Charlotte Fabech’s thesis of a decisive change 
in the Migration Period and the start of the Vendel
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Period and a new mode for the exercise of cult and 
power is probably applicable to much of Scandi
navia. Both Borg and Slöinge fit this pattern well, 
although there is a continuity problem with the lat
ter place.

Another general feature appears to be that 
several functionally and structurally different cent
ral places can have existed within the same relatively 
limited area, as in the case of the area around Borg. 
It is often a matter of a magnate’s farm and a nearby 
trading site. Well-known examples are Adelsö and 
Birka in Lake Mälaren and Ribe and Dankirke in 
western Jutland. In other regions, however, the 
pattern is not as distinct, so perhaps these two 
examples represent only one of several possible 
strategies for the exercise of power in the Late Iron 
Age. Slöinge may stand for something different, a 
single place where all central functions were assemb
led. The picture is less clear here than in the Norr
köping district, and perhaps in Halland we should 
envisage a more divided pattern of central places 
with great topographical and functional differences 
between different areas.

The eleventh century, as I have pointed out 
several times above, was a decisive phase in the his
tory of both Borg and Slöinge. The same can be 
said in large measure to be true of similar places 
throughout Scandinavia. Older central places disap
pear or are radically changed, and new centres arise. 
The changes at Borg and Slöinge, in other words, 
cannot be explained solely on the basis of local 
conditions; they should be seen as part of a gene
ral, all-embracing phenomenon. According to Char
lotte Fabech’s thesis mentioned above, the eleventh 
century would not be as decisive a breach in the 
development of central places as the Migration 
Period. The fundamental relationship between the 
people who exercised power, their farms and cults,

as all this is seen in the Middle Ages, goes back to 
the Late Iron Age. This is no doubt a correct assump
tion, but it should not be allowed to obscure any 
important qualitative aspects of the changes in the 
eleventh century.

An older warrior aristocracy, whose power 
rested primarily on their leadership of cultic acts 
on their farms and of plundering raids in foreign 
countries, was losing its role in the tenth and 
eleventh centuries. New power groups emerged 
with new ambitions: to exploit their own country 
and to establish feudal social relations between 
magnates and peasants. In conjunction with the 
transition to this latter form of exercise of power, a 
new religion took over - Christianity. It is generally 
accepted that this ideological change was one of 
the preconditions for the establishment of feudal 
relations. The impact of Christianity in this period 
has a clear political and social dimension, but it 
should be regarded on a mental level. The new 
doctrine was better able than the pagan natural 
religion to explain and structure reality. This reali
ty was one where an agricultural boom was radi
cally reshaping the landscape, where belonging to 
one single farm was no longer the only primary 
social relation; social bonds between farms, based 
on the ownership of land, were now equally impor
tant. In this situation, the Christian church, with 
its uniform message, became the ideological cent
re which could make a social unit of the district.

One characteristic of many of the new cent
ral places that grew up around 1000 is a concent
ration of power functions in a single locality, a fea
ture that is most clearly seen in larger places like 
Lund and Sigtuna. These are both royal demesnes 
and ecclesiastical centres, with the topographical 
form of towns with extensive profane settlement in 
which trade and crafts were pursued. They are also,

120



Two magnates' farms and their landscape - a postscript

at least in their oldest phases, large necropolises, 
burial places to which people come a long way to 
bury their dead.

Against the background of this development. 
Borg and Slöinge, as two older, primarily cultic cent
res from the Late Iron Age, represent two different 
lines of development. Slöinge, with its slightly 
peripheral position in relation to central districts, 
no longer has a function to fill in the medieval 
landscape; it disappears, like so many other similar 
places. Borg, on the other hand, with its strategic 
position by Motala Ström, is able to live on as one 
of several centres for the fiscal interests of the king 
in the Norrköping district. It is thus possible to fit 
the two sites into a scheme of development for cent
ral places in the Iron Age and the Early Middle Ages 
which is valid for much of Scandinavia. It is 
important, however, that we should also emphasize 
some distinctive features in the situation of Borg 
and Slöinge which may have been of fundamental 
significance for the regions in which the places 
functioned. I want to consider them primarily in 
the light of what happened in the medieval phase. 
Naturally, this is a rather large problem, so I can 
only suggest some possible interpretations here.

As we have seen, the picture of the lands
cape of power in the Norrköping district in the Early 
Middle Ages is not entirely clear. The province of 
Östergötland as a whole never witnessed any medie
val urbanization of the same dignity and scale as 
Lund or Sigtuna. However, there are in the three 
main districts of Östergötland places which show 
some form of ecclesiastical centrality as early as the 
eleventh or twelfth century through the presence 
of early church buildings. These are places which 
later emerge as proper towns: Linköping, Norrkö
ping, and Skänninge. Norrköping, which is most 
relevant in the present context, is first mentioned

as a town in the mid-fourteenth century, and there 
is a great deal to suggest that it did not acquire any 
great significance until near the end of the Middle 
Ages (Broberg 1984:61). The farm of Borg, as we 
have seen, survives as a royal demesne until the 
sixteenth century, and it is hypothetically conceiv
able that there is a link between the disappearance 
of this farm and the increasing importance of Norr
köping. This means that we can view the Norrkö
ping district as a special form of medieval urbani
zation where the actual town contains only some of 
the central functions. Other functions would have 
been associated with large farms in the surrounding 
district, such as Borg, and probably also the farm 
of Ringstad located north of the town. It was not 
until the sixteenth century that the central functions 
were concentrated in the town.

The problem in Halland concerns what Slö
inge was replaced by. This place could be hypothe
tically seen as a social manifestation on the margin 
of the district, with its symbolic message directed 
outwards. The farm at Slöinge disappears without 
trace at the close of the Viking Age, and then we 
find, in the medieval phase, all expressions of power 
in the centre of the district. If we seize on urbani
zation as the most important of these expressions, 
however, it is clear that it was not only late but also 
weak and unstable. The same can in fact be said to 
be true of the whole of Halland. The unstable 
character is seen in the fact that the medieval towns 
in the province did not have just one location but 
often several within a limited area. Urbanization in 
Halland undoubtedly appears to be an external 
phenomenon which an outside power tried to force 
on local districts. The towns do not appear to have 
grown in response to the internal needs of the 
communities. On the contrary, there appear to have 
been other organizational alternatives to towns, for
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such activities as trade. Peasants continued to sail 
all along the west coast for a long time, pursuing 
mercantile activity outside the towns (Andersson 
1984:16).

We can scarcely view the towns as the natu
ral medieval successors to Slöinge in the sense of 
primary centres in the district. It was more likely 
the parish churches that played this role as social 
centres in peasant society in Halland. Within the 
framework of this society it was evidently possible 
to include functions which could normally be found 
in towns. Towns in Halland appear to lie more as a 
secondary, complementary central-place system 
along the coast, probably primarily with fiscal 
functions.

CONCLUSION. I have compared Borg and Slö
inge as two different expressions of power in the 
landscape. The comparison has shown that both 
sites have several points in common with a number 
of other central places in Scandinavia in the Late 
Iron Age, while Borg and Slöinge nevertheless 
represent two different stages of development. 
Looking forwards to the Middle Ages and the 
phenomenon of urbanization, it is clear that the 
regions of Norrköping and Falkenberg in which 
Borg and Slöinge functioned have distinctive fea

tures. To understand this properly, it is crucial to 
have an overall regional view and a long temporal 
perspective back into the Iron Age, as the results 
from Borg and Slöinge clearly show.

An indisputable benefit of collaborative 
projects of the character presented in this book is 
that new perspectives can be opened on the places 
that are studied. By contrasting two such different 
sites as Borg and Slöinge, one has a chance to 
discern which features of each place are general 
and which are specific. The overall problem has 
been the magnate’s farm and the landscape of po
wer. A possible criticism is that the questions ought 
to have been made more pointed in order to create 
a more explicit common theoretical basis for the 
analysis of the two sites.

It is to be hoped that the Borg-Slöinge Project 
will be succeeded by similar cooperative ventures. 
In a country like Sweden, with its large regional 
variations, this form of project ought to be a fruitful 
form in which to work. With its role of widening 
the research perspectives and furthering the ex
change of ideas between regions, the Excavation 
Departments of the Central Board of National Anti
quities, with their simultaneously national and re
gional basis, should have excellent chances to 
develop in this direction.

122



Utteraturreferenser

Litteraturreferenser

TRYCKTA KÄLLOR

Adam av Bremen. Översättning Emanuel Svenberg. Histo
rien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Stockholm 1984.

Ahlberg Gunnar 1927. Vägar och samfärdsel i Halland på 
1500-talet. Vår Bygd 1927.

Almgren Oscar 1906. Undersökningar på Vikbolandet 1906. 
Meddelanden från Östergötlands Fornminnesförening. Lin
köping.

Ambrosiani Björn 1974. Neue Ausgrabungen in Birka (red) 
Jahnkuhn m fl. Vor und Frühformen der europäischen Stadt in 
Mittelalter, 1-2. Abh. Der Akademie der Wissenschaft in 
Göttingen, 83, 84. Göttingen.

Ambrosiani Björn & Clarke Helen (red) 1992. Early Investi
gations and Future plans. Birka Studies 1. Stockholm.

Ambrosiani Björn <6 Clarke Helen 1993. Vikingastäder. Höga
näs.

Ambrosiani Björn & Westermark Ulla 1983. En romersk 
aureus från Tetricus funnen i Östergötland Västanstång. 
Forn vännen 1983/2.

Andersson Hans 1984. Städer i öst och väst. Riksantikvarie
ämbetet och Statens historiska museer. Rapport Medeltids
staden 34. Stockholm.

Andersson Hans 1990. Sjuttiosex medeltidsstäder - aspekter 
på stadsarkeologi och medeltida urbaniseringsprocess i 
Sverige och Finland. Riksantikvarieämbetet och Statens his
toriska museer. Rapport Medeltidsstaden 73. Stockholm.

Andersson Kent 1991. Skandinaviens guldfynd från romersk 
tid som indikationer på politiska och/eller ekonomiska centra 
(red) Fabech C & Ringt vedtj. Samfundsorganisation og regio
nal variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid. 
Beretning fra 1 nordiske jernaldersymposium på Sandbjerg 
Slot 11-15 april 1989. Jysk arkaeologisk selskabs skrifter 
XXVII 1991. Århus.

Andersson Kent 1993. Romartida guldsmide i Norden II. 
Occasional Papers in Archaeology 6. Uppsala.

Andersson Kent 1995. Romartida guldsmide i Norden III. 
Aun 21. Uppsala.

Andersson Thorsten 1982. Hund, hundare och härad från 
språklig synpunkt (red) Andersson T, Göransson S. Äldre 
territoriell indelning i Sverige. Bebyggelsehistorisk tidskrift 
1982/4. Stockholm.

Anderson Thorsten <fi Göransson Sölve 1983. Forskning om 
äldre territoriell indelning i Sverige. En introduktion (red) 
Andersson T, Göransson S. Äldre territoriell indelning i Sverige. 
Bebyggelsehistorisk tidskrift. 1982/4. Stockholm.

Andrae Carl Göran 1981. Kungsgård. Kulturhistoriskt lexi
kon för nordisk medeltid 9.

Andrén Anders 1985. Den urbana scenen. Städer och sam
hälle i det medeltida Danmark. Acta Archaeologica Lun- 
densia Nr 13.

Andrén Anders 1987. Avgränsning eller tillhörighet? - Olika 
principer för social organisation (red) Kristiansen K. Rap
port fra den förste nordiske TAG-konferance i Helsingör 1985.

Andrén Anders 1991. Guld och makten tolkning av de skan
dinaviska guldbrakteaternas funktion (red) Fabech C & 
Ringtvedt J. Samfundsorganisation og regional variation. Nor
den i romersk jernalder og folkevandringstid. Beretning fra 1 
nordiske jernaldersymposium på Sandbjerg Slot 11-15 april 
1989. Jysk arkaeologisk selskabs skrifter XXVII1991. Århus.

Arbman Holger 1954. Hallands Forntid. Hallands Historia 
Del 1. Halmstad.

Arrhenius Birgit 1985. The Merowingian garnet jewellery. 
Stockholm.

Arwidsson Greta 1948. Valsgärde-Fullerö. Tor 1948.

123



Litteraturreferenser

Augustsso n Karin 1976. Gävehögen i Ås socken. Halland 
1976.

Axboe Morten 1991 a. Guld og guder i folkevandringstiden. 
Brakteaterne som kilde til politisk/religiøse forhold (red) 
Fabech C & Ringtvedt J. Samfundsorganisation og regional 
variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid. 
Beretning fra 1 nordiske jernaldersymposium på Sandbjerg 
Slot 11-15 april 1989. Jysk arkaeologisk selskabs skrifter 
XXVII 1991. Århus.

Axboe Morten 1991 b. Magt og metal? Arkaelogiske udgrav- 
inger i Danmark. Köpenhamn.

Bexell S P 1931. Halland historia och beskrivning. Halmstad.

Brate Erik 1911. Östergötlands runinskrifter tredje häftet. 
Stockholm.

Brink Stefan 1990a. Tåkernbygden. En bosättningsonomatisk 
studie (red) Dahlbäck G. I heliga Birgittas trakter. Humanis- 
tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Uppsala.

Brink Stefan 1990b. Sockenbildning och sockennamn. Stu
dier i äldre territoriell indelning i Norden. Acta Academiae 
Regiae Gustavi Adolphi 57. Studier till en svensk ortnamns- 
atlas 14. Uppsala.

Brink Stefan 1992. Kultkontinuitet från bosättningshistorisk 
utgångspunkt (red) Nilsson B. Kontinuitet i kult och tro från 
vikingatid till medeltid. Projektet Sveriges kristnande. Publika
tioner 1. Uppsala.

Broberg Birgitta 1984. Norrköping. Riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museer. Rapport Medeltidsstaden 50. 
Stockholm.

Broocman Carl Fredrik I 760. Beskrifning Öfwer the i Öster
götland Befintlige Städer, Slott, Soknekyrkor, Säterier, Öf- 
werofficersboställen, Jernbruk och Prestegardar, med mera. 
Norrköping.

Burström Mats 1990. Järnframställning och gravritual. En 
strukturalistisk tolkning av järnslagg i vikingatida gravar i 
Gästrikland. Fornvännen 1990/4.

Callmer Johan 1982. Production Site and Market Area. Some 
Notes on Fieldwork in Progress. Meddelanden från Lunds uni
versitets historiska museum 1981-1982. Lund.

Callmer Johan 1991a. Platser med anknytning till handel 
och hantverk i yngre järnålder (red) Mortensen P & Ras
mussen B. Høvdingesamfund og Kongemagt. Fra Stamme 
Til Stat i Danmark 2. Köpenhamn.

Callmer Johan 1991b. Territory and Dominion in the Late 
Iron Age in Southern Scandinavia (red) Jennbert K m fl. 
Regions and reflections. Acta Archaeologica Lundensia 20. 
Lund.

Callmer Johan <£ Lundqvist Lars 1994. Slöingeprojektet 1993: 
fortsatt undersökning på en fyndplats med guldgubbar. 
Fornvännen 1994/4.

Callmer Johan <fi Lundqvist Lars 199 S. Slöingeprojektet 1993: 
fortsatt undersökning på en fyndplats med guldgubbar. 
Fornvännen 90. Stockholm.

Carlie Lennart 1992. Brogård - ett brons- och järnålderskomp
lex i södra Halland. Hallands Länsmuseers Skriftserie nr 6. 
Halmstad.

Carlie Lennart 1995. Äldrejärnåldershus med tröskloge. Hal
lands länsmuseer. Halmstad.

Carlson Dan 1988. Vikingatida hamnar på Gotland. Popu
lär Arkeologi 1988/2.

Christensen Per Birkedahl & Johansen Erik 1991. En han
delsplads fra yngre jernalder og vikingetid fra Sebbersund. 
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

Christensen Tom 1991. Lejre - i syn og sagn. Roskilde.

Christiansen Inger 1982. Smed. Smedja. Kulturhistoriskt lexi
kon för nordisk medeltid, nr 16.

Cullberg Kjerstin 1973. Ekehögen - Backa Röd - Valtersberg. 
Göteborg.

Darnell David m fl 1991. Fornsigtuna. En kungsgårds histo
ria. Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning.

Den poetiska Eddan. Översättning Collinder, Björn 1964.

Duczko Władysław (red) 1993. Arkeologi och miljögeologi i 
Gamla Uppsala. Occasional Papers in Archaeology 7. Upp
sala.

Edvinger Kjell 1990. Fornminnesinventeringen 1987 i Hal
lands län. Arkeologi i Sverige 1987. Stockholm.

Engström Johan 1991. Fornborgarna och samhällsutveck
lingen under mellersta järnåldern (red) Fabech C & Ringt
vedt J. Samfundsorganisation og regional variation. Norden i 
romersk jernalder og folkevandringstid. Beretning fra 1 nordis
ke jernaldersymposium på Sandbjerg Slot 11-15 april 1989. 
Jysk arkaeologisk selskabs skrifter XXVII 1991. Århus.

124



Li tteraturreferenser

Ersgård Lars 1986. Kämpinge och köpingarna - om tidigme
deltida handelsplatser i Sydvästskåne (red) Andrén A m fl. 
Medeltiden och arkeologin. Lund.

Ethelberg Per 1986. Hjemsted - en gravplads fra 4 og 5 årh 
e Kr. Haderslev.

Fabech Charlotte 1991. Samfundsorganisation, religiöse 
ceremonier og regional variation (red) Fabech C & Ringt- 
ved J. Samfundsorganisation og regional variation. Norden i 
romersk jernalder og folkevandringstid. Beretning fra 1 nordis
ke jernaldersymposium på Sandbjerg slot 11-15 april 1989. 
Jysk arkaeologisk selskabs skrifter XXVII 1991. Århus.

Fabech Charlotte 1994. Reading society from the cultural 
landscape. South Scandinavia between sacral and political 
power (red) Nielsen P O m f 1. The archaeology of Gudme and 
Lundeborg. Papers presented at a conference at Svendborg, 
October 1991. Arkaeologiske Studier X. Köpenhamn.

Fabech Charlotte & Ringtved Jytte 1995. Magtens geografi i 
Sydskandinavien - om kulturlandskab, produktion og 
bebyggelsemønster (red) Resi H G. Produksjon og samfunn. 
Beretning fra 2 nordiske jernaldersymposium på Grana- 
volden 7-10 mai 1992. Varia 30. Universitetets Oldsak
samling. Oslo.

Fallgren Jan-Henrik 1994. En vendel- och vikingatida grop- 
husbebyggelse i Östra Wannborga på Öland. Tor 26.

Fischer Christian 1974. Guldgubbe. Skalk 1974.

Fonnesbech-Sandberg Eliza 1991. Guldets funktion i aeldre 
germansk jernalder (red) Fabech C & Ringtved J. Sam
fundsorganisation og regional variation. Norden i romersk jernalder 
og folkevandringstid. Beretning fra 1 nordiske jernalder
symposium på Sandbjerg slot 11-15 april 1989. Jysk arkaeo
logisk selskabs skrifter XXVII 1991. Århus.

Franzén Gösta 1937. Vikbolandets by- och gårdsnamn. Upp
sala.

Franzén Gösta 1982. Ortnamn i Östergötland. Stockholm.

Franzén Gösta 1984. Bebyggelsenamnen i Östkinds härad. 
Ortnamnsarkivet i Uppsala. Sveriges ortnamn Ortnamnen 
i Östergötlands län 22. Uppsala.

Fritz Birgitta 1973. Hus land och län. Förvaltningen i Sverige 
1250-1434. Acta Universitatis Stockholmiensis 18. Stock
holm.

Gräslund Anne-Sofie 1992. Kultkontinuitet - myt eller verk
lighet? Om arkeologins möjligheter att belysa problemet

(red) Nilsson B. Kontinuitet i kult och tro från vikingatid 
till medeltid. Projektet Sveriges kristnande. Publikationer 1. 
Uppsala.

Gräslund Ann-Sofie 1993. Torshammare, hängkors och and
ra amuletthängen (red) Roesdahl E. Viking og Hvidekrist. Nor
den og Europa 800-1200. Köpenhamn.

Hagberg Ulf Erik 1967. The Archaeology of Skedemosse II. 
Stockholm.

Halbert Lousie 1954. Sjönevadsborg. Vår Bygd 1954.

Hasselmo Margareta 1987. 7000 år på 20 år, i sammanfatt
ningen, (red) Lamm K mfl. Arkeologiska undersökningar i 
Mellansverige. Riksantikvarieämbetet. Stockholm.

Hedeager Lotte 1990. Danmarks Jernalder. Mellem stamme 
og stat. Århus.

Hedeager Lotte 1991. Gulddepoterne fra aeldre germaner
tid - forsøg på en tolkning (red) Fabech C & Ringtved J. 
Samfundsorganisation og regional variation. Norden i romersk 
jernalder og folkevandringstid. Beretning fra 1 nordiske 
jernaldersymposium på Sandbjerg slot 11-15 april 1989. Jysk 
arkaeologisk selskabs skrifter XXVII 1991. Århus.

Hedvall Rikard 1995. Agrarbebyggelsen under järnålder och 
medeltid i Östergötland. Medeltida agrarbebyggelse och 
exploateringsarkeologi - potential och problemformulering. 
Riksantikvarieämbetet rapport. UV Stockholm 1995:20. 
Stockholm.

Helander Annika & Zetterlund Peter 1995. Paragrafen. Arkeo
logisk slutundersökning av gravfalt och boplats i kv Para
grafen och stg 1759. Del I. Riksantikvarieämbetet rapport. 
UV Linköping 1995:46. Linköping.

Herschend Frands 1993. The origin of the hall in southern 
Scandinavia. Tor 25.

Herschend Frands 1995. Hus på Helgö. Fornvännen 1995/4.

Hodges Richard 1989. Dark Age Economics. The origins of 
towns and trade AD 600-1000. London.

Holmqvist Wilhelm m fl (red) 1961. Excavations at Helgö, I. 
Stockholm.

Holmqvist Wilhelm 1979. Vikingar på Helgö och Birka. Stock
holm.

Holtsmark Anne 1970. Fornnordisk mytologi. Tro och myter 
under vikingatiden. Oslo.

125



Litteraturreferenser

Hyenstrand Åke 1984. Fasta fornlämningar och arkeologiska 
regioner. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska mu
seer. Rapport 1984:7. Stockholm.

Hyenstrand Åke 1989. Riksbildningsfrågor i belysning av 
arkeologiskt källmaterial (red) Andrén A. Medeltidensfödelse. 
Symposier på Krapperups borg 1 1989. Lund.

Hårdh Birgitta 1976. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Süd
schweden. Katalog und Tafeln. Lund.

Høilund Nielsen Karen & Petersen Peter Vang 1993. Detek
torfund (red) Hvass S & Storgaard B. Da klinger i muld. 25 
års arkaeologi i Danmark. Århus.

Ilkjaer Jörgen 1990. Illlerup Ådal. Die Lanzen und Speere. 
Århus.

Jacobsson Bengt m fl 1995. Trelleborgen. Trelleborg.

Jensen Stig & Watt Margrethe 1993. Handelscentre og cent
ralpladser (red) Hvass S & Storgaard B. Da klingeri muld. 25 
års arkaeologi i Danmark Århus.

Johnson Karin 1972. Sörby Vessige Halland. Halmstad.

Kali ff Anders 1992. Östergötland - ett landskap växer fram. 
Tor 24.

Kaliff Anders 1993. Skälv - en gård och ett gårdsgravfålt från 
äldre järnålder. Riksantikvarieämbetet rapport UV 1992:9. 
Stockholm.

Kaliff Anders (red) 1995. Skenet från det förflutna. Linköping.

Kousgård Sørensen John 1992. Haupttypen sakraler Orts
namen Südskandinaviens (red) Hauck K. Der historische 
Horizont der Götterbild-Amulette aus der Übergangsepoche von 
der Spätantike zum Frühmittelalter. Bericht über das Collo
quium vom 28.11-1.12 1988 in der Werner-Reimers-Stiftung, 
Bad Homburg. Göttingen.

Kraft Salomon 1946. Linköpings historia I. Linköping.

Kulturminnesvårdsprogram för Hallands län. Länsstyrelsen i 
Hallands län 1982:19. Halmstad.

Lagerlöf Agneta 1991. Är gravmaterialet användbart för so
ciala analyser eller säger det mer om riter och ceremonier? 
(red) Fabech C & Ringtved J. Samfundsorganisation og regio
nal variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid. 
Beretning fra 1 nordiske jernaldersymposium på Sandbjerg 
slot 11-15 april 1989. Jysk arkaeologisk selskabs skrifter 
XXVII 1991. Århus.

Lamm Jan Peder & Nordstrom Hans-Åke (red) 1983. Vendel 
Period Studies. SHM Studies 2. Stockholm.

Lamm Jan Peder 1993. Gyllene gåva till SHM. Fornvännen 
1993/2.

Larsson Thomas B 1993. Vistad-kring en befäst gård i Öster
götland och östersjökontakterunder yngre bronsålder.Umeå.

Lidén Hans-Emil 1969. From pagan sanctuary to Christian 
church. The excavation of Maere church in Tröndelag. 
Norwegian archaeologiscal review.

Lindeblad Karin 1995. Enjärnåldersboplats vid Högby gamla 
tomt. Riksantikvarieämbetet rapport. UV Linköping 1995:22. 
Linköping.

Lindeblad Karin <£ Nielsen Ann-Lili 1994. Herrebro - hällrist
ningar och marknad. Riksantikvarieämbetet rapport 1993:9. 
Linköping.

Lindgren Herz Lena 1993. Eneby gamla tomt. Riksantikvarie
ämbetet rapport UV Linköping 1993. Linköping.

Lindqvist Sune 1926. Vendelkulturens ålder och ursprung. 
Stockholm.

Lindqvist Sune 1936. Uppsala högar och Ottarshögen. Stock
holm.

Ljung Sven 1965. Norrköpings historia. Tiden intill 1568 (red) 
Helmfrid B & Kraft S. Stockholm.

Lundborg Lennart 1966. Klapperstensgravfältet i Påarp. Hal
land. Halmstad.

Lundqvist Lars 1993. En halländsk centralort från yngre järn
ålder. Ale - historisk tidskrift för Skåneland 2/1993.

Lundqvist Lars 1995a. Gubber og granater. Tidskriften Skalk 
1/95.

Lundqvist Lars, Callmer Johan & Rosengren Erik 1993. En
fyndplats med guldgubbar vid Slöinge, Halland. Fornvännen 
1993/1.

Lundström Agneta (red) 1988. Thirteen Studies On Helgö. 
Statens Historiska Museum. Stockholm.

Lundström Per 1970. Gravfältet vid Fiskeby i Norrköping. 
Studier kring ett totalundersökt komplex. Stockholm.

Lundström Per 1981. De Kommo Vida. Vikingarnas hamn 
vid Paviken på Gotland. Stockholm.

126



Litteraturreferenser

Löfgren Johan 1973. Die mineralogische Untersuchung der 
Granaten von Paviken auf Gotland. Antikvariskt Arkiv 53. 
Early Medieval Studies 6. Stockholm.

Löfving Carl 1984. Förändringar i maktstrukturen kring östra 
Skagerack vid kristendomens införande. En tvärvetenskaplig 
utgångspunkt för en arkelogisk studie. Fornvännen 1984/2.

Malmer Brita <fi Wisén lan 1982. Myntfynd från Östergöt
land. Sveriges mynthistoria. Landskapsinventeringen 1. 
Stockholm.

Mortensen Peder <6 Rasmussen Birgit M (red) 1988. Fra Stam
me til Stat i Danmark 1. Jernaldrens stammesamfund. Århus.

Mortensen Peder & Rasmussen Birgit M (red) 1991. Fra Stam
me til Stat i Danmark 2. Høvdingesamfund og Kongemagt. Århus.

Myhre Björn 1987. Chieftains' graves and chiefdoms territo
ries in South Norway in the Migration Period. Studien zur 
Sachsenforschung 6.

Møllerop Odmund 1987. Spor i jord. Ams-Småtrykk. Arkeolo
gisk Museum i Stavanger.

Nerman Birger 1957. När blev Linköpingstrakten Östergöt
lands centrum? Meddelanden från Östergötlands och Lin
köpings stads museum 1956-1957. Linköping.

Nielsen J, Jørgensen L B, Fabech E <6 Munksgaard E 1985. En
rig germanertidsgrav fra Sejlflod, Nordjylland. Aarbøger 
for nordisk Oldkyndighed og Historiel983. Köpenhamn.

Nielsen Poul Otto, Randsborg Klavs & Thrane Henrik (red) 
1994. The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers pre
sented at a Conference at Svendborg. October 1991. Arkeo
logiske Studier volume X. Köpenhamn.

Nilsson Ola 1990. Östergötlands norra bergslager. En över
sikt (red) Dahlbäck G. I heliga Birgittas trakter. Uppsala.

Nilsson Torben 1992. Stentinget. En inlandsbebyggelse med 
handel og håndverk fra yngre jernalder og vikingetid. Kumi 
1990.

Nilsson Torben 1994. Stentinget - en boplads med handel og 
håndvaerk fra germansk jernalder og vikingetid. Vendsyssel 
Nu & Da 1991-1993. Vendsyssel Historiske Museum. Hjörring.

Nisbeth Åke 1982. Linköpings Stifts kyrkor III Norrköpings 
kontrakt. Linköping.

Nordén Arthur 1917. Norrköpings medeltid. Ett Diplomata
rium Norcopence. Stockholm.

Nordén Arthur 1925. Östergötlands bronsålder. Linköping.

Norden Arthur 1929. Östergötlands järnålder del 1 och 2. 
Stockholm.

Noreen Erik 1921. Namn och bygd 1921. Tidskrift för nord
isk ortnamnsforkning. Uppsala.

Näsman Ulf 1984. Glas och handel i senromersk tid och 
folkvandrings tid. En studie kring glas från Eketorp - II, Öland, 
Sverige. DIS, Aun 5. Uppsala.

Näsman Ulf 1991a. Nogle bemärkninger om det nordiske 
symposium Samfundsorganisation og Regional Variation på 
Sandbjerg Slot den 11-15 April 1989 (red) Fabech C & Ringt
ved J. Samfundsorganisation og regional variation. Norden i ro
mersk jernalder og folkevandringstid. Beretning fra 1 nordiske 
jernaldersymposium på Sandbjerg slot 11-15 april 1989. Jysk 
arkaeologisk selskabs skrifter XXVII 1991. Århus.

Näsman Ulf 1991b. Det syvende århundradet - ett mörkt 
tidsrom i ny belysning (red) Mortensen P & Rasmussen B. 
Fra Stamme til Stat i Danmark 2. Hövdingesamfund og Konge
makt. Århus.

OhlssonTom 1976. The Löddeköpinge Investigations I. The 
settlement at Vikhögsvägen. Meddelanden från Lunds uni
versitets historiska museum, 1975-76. Lund.

Olausson Michael 1987. Hillforts, subsistence and economic 
centralisation AD 300-500 in eastern middle Sweden (red) 
Burenhult G m f 1. Theoretical Approaches to artefacts settlement 
and society. Studies in honour of Maimer Mats P. BAR Inter
national Series 366(ii). Stockholm.

OldebergAndreas 1974. Die ältere Metallzeit in Schweden I. 
Stockholm.

Olsen Olav 1966. Harg hov og kirke. Aarböger for nordisk 
oldkyndighed og historie. Köpenhamn.

Olsen Pär 1965. Norrköpingstraktens fornminnen. Norrkö
pings historia. Stockholm.

Olsen Rikke Agnete <£ Kjaerum Paul 1990. Oldtidens ansigt. 
Det kongelige Nordiske Olskriftselskab. Jysk arkaeologisk 
Selskab.

Oxenstierna Eric Graf 1958. Die ältere Eisenzeit in Östergöt
land. Lidingö.

Pamp Bengt 1974. Ortnamnen i Sverige. Lund.

127



Utteraturreferenser

Persson Kjell & Olofsson Bo 1995. Kan modern teknik av
slöja var båtgravsfolket bodde? Populär Arkeologi 1995/1.

Petré Bo 1981. Relationen mellan grav, gård och omland - 
exponering och kommunikation som funktion i förhistoriska 
gravar med exempel från Lovö (red) Atmer A-K m fl. Medel
tidens agrara bebyggelseutveckling. Bebyggelsehistorisk Tids
skrift 1981/2. Stockholm.

Ramqvist Per 1992. Högom - The excavations 1949-1984. 
Part I. Umeå.

Randsborg Klavs 1980. The viking age in Denmark. The for
mation of a state. Köpenhamn.

Redin Lars 1983. Falkenberg. Riksantikvarieämbetet och Sta
tens historiska museer. Rapport Medeltidsstaden 43. Stock
holm.

Reisborg Synnöve 1994. Excavations at Helgo XII. Kungliga 
vitterhets historie och antikvitets akademien. Stockholm.

Ridderstad Anton 1917. Östergötlands beskrivning. Stock
holm.

RidderstadAnton 1918. Östergötlands beskrivning 11:2. Stock
holm.

Ringtved Jytte 1991. Fremmede genstande på Sejlflodgrav
pladsen Nordjylland. Importens lokale kontekst (red) Fabech 
C & Ringtved J. Samfundsorganisation og regional variation. 
Norden i romersk jernalder og folkevandringstid. Beretning fra 
1 nordiske jernaldersymposium på Sandbjerg slot 11-15 april 
1989. Jysk arkaeologisk selskabs skrifter XXVII 1991. Århus.

Sahlgren Jörgen 1950. Ortnamnen i Halland. Del 2. Bebyg
gelsenamnen I Mellersta Halland. Lund.

Sahlström Karl-Erik & Gejvall Nils-Gustav 1948. Gravfaltet 
på Kyrkbacken i Horns socken, Västergötland. Stockholm.

Sahlström Karl-Erik & Gejvall Nils-Gustav 1954. Bankälla och 
Stora Ro. Två västgötska brandgropsgravfalt. Stockholm.

Salin Bernard 1892. Romerska och byzantiska guldmynt fun
na i svensk jord. Månadsbladet 1892. Stockholm 1896.

Sandklef Albert 1954. Hallands bönder. Hallands Historia 
del 1. Halmstad.

Sarauw Georg & Alin Johan 1923. Götaälvområdets Fornmin
nen. Göteborg.

Schnittger Bror 1909. Gravfälten vid Ljunga i Skönberga 
socken II. Meddelanden från Östergötlands Fornminnesföre
ning 1903-12. Linköping.

Selinge Klas Göran 1980. Östergötland. Med arkeologen Sve
rige runt. Stockholm.

Skaarup, Jörgen 1995. Venderplagen. Skalk 1995/2.

Stamsö Munch Gerd 1993. Nordens störste vikingehus er 
funnet nord for polcirkeln. Populär Arkeologi 1993/4.

Steinsland Gro 1989. Det hellige bryllup. Oslo.

Stjernqvist Berta 1951. Vä under järnåldern. Lund.

Stålbom Ulf 1994. Klinga - ett gravfält. Slutundersökningar 
av ett gravfält och bebyggelselämningar från bronsålder och 
äldre järnålder. Riksantikvarieämbetet rapport 1994:11. Lin
köping.

Svedberg Viktor & Lundqvist Lars (red) 1993. Arkeologiska 
undersökningar i Falkenbergs stad 1983-1990. Riksantikva
rieämbetet. Kungsbacka.

SvennungJ 1967. Jordanes und Scandinavia. Kritisch-exege
tische Studien. Stockholm.

Sørensen Palle 0 1994. Gudmehallerne. Kongeligt byggeri 
fra jernalderen. Nationalmuseets Arbejdsmark 1994. Köpen
hamn.

Särlvik Ingegerd 1982. Paths toward a stratified society. Stu
dies in Nort-European Archaeology 3. Stockholm.

Tesch Sten 1993. Houses, Farmsteads and long-term change. 
A regional Study of Prehistoric Settlements in the Köpinge 
Area, in Scania, Southern Sweden. Uppsala.

Thomsen Per O m fl 1993. Lundeborg - en handelsplads fra 
jernalderen. Skrifter fra Svenborg & Omegns Museum.

Thrane Henrik 1992. Das Reichtumszentrum Gudme in der 
Völkerwanderungszeit Fünens (red) Hauck K. Der historische 
Horizont der Götterbild-Amulette aus der Übergangsepoche von 
der Spätantike zum Frühmittelalter. Bericht über das Collo
quium vom 28.11.-1.12. 1988 in der Werner-Reimers-Stift- 
ung, Bad Homburg. Göttingen.

Thun Egon 1984. Vä. Riksantikvarieämbetet och Statens histo
riska museer. Rapport Medeltidsstaden 57. Stockholm.

128



Utteraturreferenser

Ulriksen Jens 1990. Teorier og virkelighed i forbindelse med 
lokalisering af anløbspladser. Aarbøger for nordisk Oldkyn- 
dighed og Historiel990. Köpenhamn.

Vang Petersen Peter 1991. Nye fund af metalsager fra yngre 
germansk jernalder (red) Mortensen P & Rasmussen B. 
Hövdingesamfund og Kongemagt. Fra Stam til Stat i Danmark 2. 
Århus.

Watt Margrethe 1991. Sorte Muld. Høvdingesaede og kult- 
centrum fra Bornholms ynge jernalder (red) Mortensen P 
8c Rasmussen B. Høvdingesamfund og Kongemagt. Fra Stamme 
til Stat i Danmark 2. Århus.

Watt Margrethe 1992. Die Goldblechfiguren aus Sorte Muld 
(red) Hauck K. Der historische Horizont der Götterbild-Amulette 
aus der Übergangsepoche von der Spätantike zum Frühmittelalter. 
Bericht über das Colloquium vom 28.11-1.12 1988 in der 
Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg. Göttingen.

Westergaard Bengt 1992. Nytt fynd av romerska denarer i 
Halland. Svensk numismatisk tidskrift nr. 4/5.

Widéen Harald 1955. Västsvenska vikingatidsstudier. Göte
borg.

Widgren Mats 1983. Settlement and Farming System in the 
Early Iron Age. A Study of Fossil Agrarian Landskapes in 
Östergötland, Sweden. Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm Studies in Human Geography 3. Stockholm.

Åqvist Cecilia 1995. Sagans hall blev kvar i Sanda. Populär 
Arkeologi 1995/3.

Ängeby Gisela 1994a. Namnlöse Kulle - en storhög från järnål
dern. Stenskepp och storhög. Riksantikvarieämbetet. Kungs
backa.

Ängeby Gisela 1994b. Ett överodlat gravfalt vid Skälv. Riks
antikvarieämbetet rapport. UV Linköping 1994:62. Linkö- 
ping.

OTRYCKTA KÄLLOR

Andréasson Anna 1995. Skandinaviens guldgubbar. C-upp- 
sats i Arkeologi. Institutionen för arkeologi. Göteborgs Uni
versitet.

Bartholin Thomas 1995a. Dendrokronologisk og vedanato- 
misk analyse af husrester, Bergagård 1:1, Slöinge sn Halland.

Bartholin Thomas 1995b. Dendrokronologisk og vedanato- 
misk analyse af husrester, Bergagård 1:1, Slöinge socken, 
Halland. Rapport II. Lunds Universitet. Kvartärgeologiska 
avdelningen.

Hållans Ann-Mari 1996. Manus Valsta. Riksantikvarieämbetet. 
Rapport. Stockholm.

Isaksson Anne-Marie 1992. Miniatyrskärorna från yngre järn
ålder i Mälardalen - föremål med magisk kraft? C-uppsats 
arkeologiska institutionen Stockholms universitet 1992.

Lindeblad K och Nielsen A-L Manus Kungens gods i Borg - 
om utgrävningarna vid Borgs säteri i Östergötland. Riks
antikvarieämbetet rapport. Linköping.

Lundqvist Lars 1995b. Manus Fältarbeten i Slöinge. Rapport 
från undersökningarna i Slöinge 1992-1995. Riksantikvarie
ämbetet. Kungsbacka.

Lundqvist Lars 1995c. Manus Slöingeprojektet 1994-95: trä
stolpar, guldgubbar och bebyggelse. Fornvännen 1996.

Lundqvist Lars I995d. Manus Varlaundersökningarna 1989- 
93. Riksantikvarieämbetet rapport. Kungsbacka.

Lundqvist Lars 1996. Manus Järnålderns bosättningar i mel
lersta och södra Halland: kronologi och topografi. E 6-pro- 
jektet del II. Riksantikvarieämbetet.

Tagesson Göran 1993. Borgar, stormansgårdar och riddar- 
fåsten. Utställningskatalog från Östergötlands läns museum.

Toliin Claes 1994. Översiktlig bebyggelsehistorik över Borg i 
Memmings härad.

129





Tidigare publikationer i skriftserien

Tidigare publikationer i skriftserien

1. Forntida svedjebruk. Om möjligheterna att spåra forn
tidens svedjebruk. Gundela Lindman. 1991.

2. Rescue and Research. Reflektions of Society in Sweden 
700 -1700 A.D. Editors Lars Ersgård, Marie Holmström and 
Kristina Lamm. 1992.

3. Svedjebruket i Munkeröd. Ett exempel på periodiskt sved
jebruk från yngre stenålder till medeltid i södra Bohusläns 
kustland. Gundela Lindman med bidrag av Thomas Anders
son, Karin Axelström, Lisbet Bengtsson, Marianne Karls
son Lönn, Eva-Lena Larsson. 1993.

4. Arkeologi i Attundaland. Gunnar Andersson, Anders Bro
berg, Alf Ericsson, John Hedlund, Örjan Hermodsson. 1994.

5. Stenskepp och Storhög. Rituell tradition och social organi
sation speglad i skeppssättningar från bronsålder och stor
högar från järnålder. Tore Artelius, Robert Hernek, Gisela 
Ängeby. 1994.

6. Landscape of the Monuments. A study of the passage 
tombs in the Cuil Irra region. Stefan Bergh. 1995.

7. Kring Stång. En kulturhistorisk utvärdering byggd på äldre 
lantmäteriakter och historiska kartöverlägg. Héléne Borna- 
Ahlqvist och Clas Toliin. 1994.

8. Teoretiska perspektiv på gravundersökningar i Söderman
land. Alf Ericsson och Janis Runet's. 1994.

9. Det inneslutna rummet- om kultiska hägnader, fornborgar 
och befästa gårdar i Uppland från 1300 f Kr till Kristi fö
delse. Michael Olausson. 1995.

10. Bålverket. Om samhällsförändring och motstånd med 
utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket i Tingstäde 
träsk på Gotland. Johan Rönnby. 1995.

11. Samhällsstruktur och förändring under bronsåldern. Rap
port från ett seminarium 29-30 september 1994 på Norrkö
pings Stadsmuseum i samarbete med Riksantikvarieämbe
tet, UV Linköping. Bengt Elfstrand, Katherine Hauptmann- 
Wahlgren, Anders Kaliff, Thomas B Larsson, Ulf Stålbom, 
Inga Ullén, Eva Weiler. Red Mats Larsson, Annika Toll. 1994.

12. Om brunnar-arkeologiska och botaniska studier på Hål- 
bolandet. Inga Ullien, Håkan Ranheden, Thomas Eriksson, 
Roger Engelmark.

13. Hus & Gård i det förurbana samhället - rapport från ett 
sektorforskningsprojekt vid Riksantikvarieämbetet. Katalog. 
Red Ola Kyhlberg, Ann Vinberg. 1995.

14. Hus & Gård. Boplatser från mesolitikum till medeltid.
Artikeldel. Red Ola Kyhlberg, Ann Vinberg. 1995.

15. Medeltida landsbygd. En arkeologisk utvärdering. Lars 
Ersgård och Ann Mari Hållans.

16. Living by the sea. Human responses to shore displace
ment in Eastern Middle Sweden during the Stone Age. By 
Agneta Åkerlund.

/ 7. Långfärd och återkomst - skeppet i bronsålderns gravar. 
Uppsats för licentiatexamen, Göteborgs Universitet, Institu
tionen för arkeologi. Tore Artelius. 1996.

131







Slöinge och Borg - stormansgårdar i 

öst och väst är en publikation som har 

tillkommit genom ett samarbete mellan 

Riksantikvarieämbetets regionkontor i 

Linköping och Kungsbacka.
Artiklarna behandlar stormans- 

miljöer i två skilda geografiska områ

den, Halland och Östergötland under 

perioden 200 - 1200 e Kr. Arbetet kan 

förhoppningsvis belysa och ge en dju

pare förståelse för några av de skillnader 

och likheter som skett i samhällsutveck

lingen under den aktuella perioden.

Riksantikvarieämbetet
arkeologiska undersökningar

ISSN I I02-I87X ISBN 91-7209-027-8 ISRN R-AU-S-I8-LI-SE


